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КАТЕГОРИИ ЖАНРА И СТИЛЯ В СОВРЕМЕННОМ 
МУЗЫКОВЕДЕНИИ 
Лариса Долинская 

 
THE CATEGORIES OF GENRE AND STYLE IN 

CONTEMPORARY MUSICOLOGY 
Larisa Dolinskaya 

 
Abstract: . In the article "Categories of a Genre and Style in a 

Knowledge music" Dolinskaya L.L. opens fundamental concepts of a 
genre and style, and allows to find essential evolution of musicological 
thought, and also uses concepts of "style dialogue" and "semantic 
polyphony", put forward by Bakhtin M., which theory modern Ukrainian 
musicologists consider as enough general methodology of the art 
criticism analysis. 
On the basis of Bakhtin's theoretical conclusions Dolinskaya opens 
two approaches to genre style maintenance of music: concentration 
on musical logic as sets of processing composition methods, means of 
the decision of an image, and also disclosure of sense of the art 
contents, leaving for a circle of composition methods in a wide context 
of musical language. 
In article the author showed a genre, as a certain logic-semantic 
prototype of a musical image, where musicologists will face difficult 
existing questions: 
1) question of genre typology and genre criteria; 
2) question of genre and style interaction; 
3) question of a genre context. 
 

Key words:  genre, style. 
 
Фундаментальные понятия жанра и стиля являются 

одновременно наиболее динамичными, позволяют 
обнаруживать и существенную эволюцию музыковедческой 
мысли, и ее интердисциплинарные тенденции. Используя 
понятия “стилевого диалога”, “смысловой полифонии”, 
выдвинутые М.Бахтиным, применяя их к опыту развития, 
прежде всего, современной музыки и связывая с анализом 
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полистилистики, многие украинские музыковеды (те, кто 
справедливо считает теорию М.Бахтина достаточно общей 
методологией искусствоведческого анализа) предлагают 
два подхода к жанрово-стилевому содержанию музыки. Во-
первых, они все свое внимание сосредотачивают на 
музыкальной логике как совокупности технологических 
композиционных приемов, средств решения образа. Хотя 
композиционная сторона любого художественного 
произведения, музыкального особенно, очень важна, но и 
для М. Бахтина, и для других исследователей, стремящихся 
проникнуть в  содержание  искусства, изучение композиции 
- лишь первый шаг, первое прикосновение к смыслу 
художественного текста. Тем более какие-либо 
субъективные эмоциональные оценки композиционного 
приема, не подкрепленные последовательным анализом 
всех слагаемых композиции как  смысловых, не позволяют 
судить о действительной глубине замысла автора, - и 
исследователь неизбежно остается на композиционной 
“поверхности” произведения. Раскрытие смысла целого - 
художественного содержания - оказывается возможным 
лишь при выходе за круг явных композиционных приемов - 
в тот широкий контекст музыкального языка, который 
послужил для них материалом. Однако именно последний - 
музыкальный контекст - ведет к необходимости связи 
стилевого приема с его жанровыми прототипами, то есть с 
теми жанровыми  предпосылками, которые до и вне 
данного произведения способствовали рождению 
определенного приема как носителя некоторого смысла. 
Для М. Бахтина эта мысль сводима к короткой формуле: 
“Где стиль, там жанр” [3, с. 435]. В большинстве же 
музыковедческих работ изучение стиля в целом ( как 
особого музыкального феномена ), стилевых особенностей 
отдельных произведений, авторского стиля совершается 
вне систематических принципиальных связей с жанровой 
природой музыки. Это обстоятельство и затрудняет 
оправданный разговор об образно-смысловом содержании 
музыки или о музыкальной  семантике. Нераскрытость всех 
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смысловых возможностей музыкальной композиции, 
обусловленная невыявленностью всего стилевого 
контекста, усиливает актуальность обсуждения жанрового 
содержания музыки как ее отправных семантических 
ориентаций. 

Но обсуждая жанр как определенный логико-
семантический прототип музыкального образа 
(рассматривая проблему жанра в музыке как проблему 
семантики прежде всего) музыковеды столкнутся с 
непростыми сопутствующими вопросами. 

Первый из них - вопрос жанровой типологии или 
жанровых критериев; второй - вопрос взаимодействия 
жанра и стиля, вернее, обсуждение жанра - стиля как  
парной  категории  диалогического строения, 
выражающей наиболее емко сущность 
внутрихудожественного диалога; третий - вопрос о 
жанровом контексте как о всех тех связях жанра, которые 
не ограничены его конкретными композиционными 
структурами, но возникают в случаях межжанрового 
диалога и обращения к данному жанру с позиции 
иножанровых композиционных форм. К понятию о 
жанровом контексте присоединяются  понятие стилевого 
контекста. Ключ к его своеобразию дает взаимодействие в 
“судьбе” любого стиля двух типов канонов или - словами 
М.Бахтина - взаимодействие “авторитета” и “автора”, 
общепризнанных, общепринятых  стилевых канонов и 
индивидуально-авторских, которые в пределах авторского 
творчества уточняют, обосабливают каноны стиля в целом, 
иногда существенно обновляя их. Изучение жанрово-
стилевых контекстов в их взаимной коррекции ставит 
четвертый вопрос - о возможностях эволюции стиля и 
жанра в их скоординированности. Этот вопрос можно 
назвать историческим, так как он обязательно требует 
сравнительно-исторического анализа музыкальных 
явлений; но его же нужно назвать и культурологическим: 
сравнение различных по жанровой природе музыкальных 
явлений, которые, тем не менее, обладают некими 
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сходными признаками, или сравнение аналогичных 
жанрово-стилевых решений, в силу их исторической 
разделенности  (отдаленности) приобретающих 
принципиально различный образно-смысловой характер, 
невозможно без соотнесенности с контекстом культуры как 
и с наиболее общим жанровым контекстом. 

В течение новоевропейской истории в музыке все 
больше проявляется тот “самовозрастающий логос”,  о 
котором впервые заговорил Гераклит.  Иными словами, 
музыка оказывается способной вбирать в себя и подчинять 
принципам своего языка все те смыслы, которые 
наполняют реальное существование человека. В этом 
отношении музыку можно назвать мета-языком - одним из 
тех,  которые обеспечивают долгосрочность культуры. 

Необходимость музыки в таком качестве - как 
особого рода памяти социума - объясняется тем,  что в 
жизни человека существуют такие отношения, которые не 
могут быть определены с помощью предметного 
изображения, визуализации или словесно-понятийного 
описания; они нуждаются в отвлеченном, свободном от 
прямых внешних ассоциации, воспроизведении. Музыка 
непосредственно обращается к таким отношениям. Она 
обладает возможностью связи с ними, хотя долгое время 
непосредственность этой связи (особые возможности 
музыки) заслонялась присутствием в музыкальной 
композиции каких-либо внемузыкальных факторов. Путь 
музыки к своей самостоятельности как вида искусства 
пролегает через долгие периоды подчинения различным 
формам словесности и некоторым другим внемузыкальным 
условиям. Однако, с помощью таких внешних предпосылок 
музыка находит свое особое пространство,  свою “вторую 
реальность”,  достигает семантической самостоятельности, 
“чистоты”. В процессе обретения музыкой смысловой 
“абсолютности” автономные функции получают и 
музыкальные жанры. Они становятся своеобразными 
темами, образными доминантами,  направляющими 
стилевыми тенденциями.  Вероятно в связи с этим,  
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определяя основные семантические сферы музыки, 
музыковеды часть пользуются категориями,  указывающими 
на жанрово-родовое и видовое разделение искусства: 
эпическое, лирическое, драматическое, трагедийное, 
комедийное и  прочее. Причем общее жанровое деление 
искусства, возникающее последовательно - исторически, 
превращается - обращается - в синхронную семантическую 
структуру в отдельных его видах, в том числе, и в музыке. 
Другой вид семантических характеристик оказывается 
связан с теми эстетическими категориями, которые 
возникают при обсуждении жанрового деления искусства и 
своеобразия характера отдельных жанров (возвышенное, 
прекрасное, героическое, изящное, грациозное, легкое и 
прочее). Достаточно частой областью семантическмх 
определений является указание на эмоциональный 
характер воздействия музыки - например, торжественное, 
ликующее, светлое, радостное,  печальное,  скорбное,  
молитвенное,  гротескно-саркастическое звучание и так 
далее, также изначально связанный с жанровыми 
градациями, хотя эта связь прослеживается уже труднее. 

 Вопрос о возможных семантических номинациях, их 
классификации, равно как и фундаментальный вопрос о 
семантической типологии музыки остается за пределами 
настоящей статьи. Для нас важнее другое: во-первых, 
музыкальные смыслы, возникая, группируются в 
существующих жанровых границах и адекватны именно им; 
во-вторых, семантические определения музыки входят в 
широкий круг ее программных толкований; проблема 
музыкальной семантики оказывается причастной к 
проблеме программности в музыке. Последняя же может 
быть раскрыта с точки зрения исторического и 
композиционного взаимодействия синтетических и “чистых”, 
пограничных и автономных жанров в музыке. Таким 
образом, при различных подходах к вопросам музыкальной 
семантики общим и постоянным остается одно: условность 
(конвенциональность)  музыкального языка возникает 
прежде всего как жанровая;  поэтому в формировании 
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стиля (как композиторского, так и стиля направления, 
школы, эпохи и так далее) определяющую роль играют 
жанровые предпочтения. На пересечении жанра и стиля - 
вернее, в их единстве - музыкальные звучания 
приобретают смысловую полноту и определенность; 
областью непосредственного смыкания жанро - и 
стилеобразующих факторов становится музыкальная 
форма, понятая как единство  процессуального 
становления музыкального смысла и его структурной 
“овеществленности”.  Диалогическое взаимодействие 
жанра-стиля в музыке реализуется посредством конкретных 
композиционных решений. Именно это промежуточное 
звено - форма - позволяет найти области “совпадений” и 
“несогласий” в названном жанрово-стилевом диалоге и 
служит “ключом” к семантическим загадкам музыки.  
Однако,  именно такая - целостно-смысловая - взаимосвязь 
жанра - формы - стиля в работах музыковедов не 
исследована в достаточной мере. 

В музыке  жанровая типизация равна 
“ знаковости”   звучания, является главным средством 
превращения этого звучания в язык, поскольку создает 
необходимые стереотипы связи интонирования и 
социально важного (для автора) события, отношения. В 
связи с этим можно согласится с утверждением                 М. 
Арановского, что музыкальный язык - в отличие от 
вербального является           незнаковой семиотической 
системой [2, с. 91 - 92], поскольку - как жанрово-
обусловленный - он (как язык) - всецело зависит от 
контекстуальных связей внутримузыкального содержания, 
не только исторически,  но и композиционно-текстуально 
изменчив.  Жанры “долговечнее” стилей именно в силу их 
роли семантических детерминант музыки. Они создают 
предельные - последние - границы контекстуальных 
изменений музыкального смысла, а потому они и 
представляют единственно “готовый набор значащих 
единиц” (М.Арановский) в музыке,  включая в этот набор - 
что  совершенно несвойственно другим видам искусства - 
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все приемы логики - в том числе и такие частные, как 
способ звукоизвлечения (артикуляцию), распределение 
музыкального материала во времени (периодичность), 
вертикальные и горизонтальные “соотнесения звуков” (типы 
фактуры), соотнесения повторяющегося (сходного), 
уподобления и нового, контраста  (форму в узком смысле 
слова) и такое прочее. 

Так жанр открывает возможность движения 
музыкальной идеи от формы к смыслу - и далее - к стилю, 
позволяя последнему стать “духовнее” и “шире”, чем сам 
жанр. В этом - одна из причин того, что и в музыке, как в 
словесных искусствах, “судьбы” стилей могут показаться 
ярче и значительнее жанровых, заслонить их, не дать 
разглядеть в смысловой множественности музыкального 
образа режиссерскую роль жанра, а семантическую 
типологию музыки заставить видеть как стилевую по 
преимуществу.  

Как   композиционно - логическое  условие  
смысловой завершенности музыкального высказывания, 
жанр провацирует  ограничения  текста  и  в  тексте;  как 
носитель  семантически  значащих  единиц  музыки, он 
открывает  безграничность  возможностей  стилевого  
“прочтения” текста. 

Как обращенный к формальным правилам, 
структурно-языковым   “грамматическим” нормам, жанр 
регламентирует стиль, заставляя автора изобретать новые 
стилевые способы (авторского) понимания музыкальной 
формы; как адресованный   смысловому  
самоопределению  музыки - открывает перед автором 
широкую стилевую историческую панораму культуры, 
заставляя выбирать и конкретизировать ее духовные 
интересы, ими шлифуя механизм  художественной 
интерпретации. 

Отношения жанра - стиля как двух основных 
смыслообразующих, следовательно, и формообразующих, 
сторон музыки, можно определить как широкие   вопросо - 
ответные,  вполне соответствующие  простору  диалога 
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как понимания  (понимания как диалога), результатом 
которого становится тот или иной ход музыкальной 
интерпретации; он, собственно, и обеспечивает весь объем 
выразительного контекста музыки.  Данный диалог жанра - 
стиля в музыке приобретает самодостаточный ценностно-
эстетический характер, что и составляет главную черту 
своеобразия музыки как поэтики - специфики музыки как 
вида искусства с точки зрения присущих ей способов 
смыслообразования. Таким образом, обращение к 
вопросам музыкальной семантики (семантической 
интерпретации музыки и в музыке ) не только обеспечивает 
культурологическую целостность музыковедческой позиции, 
но и ближе всего подводит к проблеме специфической 
природы музыки (как феномена духовной культуры).  

Ответ на  вопрос,  в чем можно найти смысл музыки 
как целого, эстетическую идею музыки как жанрово-родовой 
формы искусства, в соотнесенности с которой окажутся 
возможными и убедительными и все другие жанровые 
критерии,  только намечается  в музыковедческих работах - 
и прежде всего потому,  что  музыковедческому методу 
зачастую не хватает гуманитарной конценпионности,  
культурологической полноты. Кроме того, ответ на него 
возможен не-прямой, опосредованно-метафорический,  
“инонаучный” - в том числе и потому, что он тесно связан с 
характеристиками “музыкальной символологии” – то есть, с 
областью непереводимых по своей сути художественных 
значений. 

Иносказание – путь сложных метафор, 
перерастающих в метонимии и символы - основной путь 
музыкального творчества, обусловивший эстетическую 
значимость и “знаковость” его жанровых составляющих, а 
уже их посредством - духовную содержательность 
стилевых значений. Для современного музыкального 
искусства все более важным становится возвращение к 
исходной генерирующей семантической идее музыки - к 
музыке как к жанровому единству и наиболее общему 
пространству, “большому времени” жанрово-стилевого 
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диалога. Данное обстоятельство объясняет усиление 
символических аспектов музыкального высказывания в 
опусах современных композиторов -  выведение на первый 
план выражения скрытых (“тайных”) приемов создания 
музыкального смысла. Одновременно подчеркнем, что 
символичность - всегда присутствующее в музыкальном 
языке свойство, результат своеобразия музыкального 
“опредмечивания” логики жизненных связей. Но именно в 
кульминационные моменты развития музыкального языка 
(которые можно также назвать кризисными) символическая 
природа музыки заявляет о себе наиболее “громогласно”; в 
значительной мере это вызвано процессом  обмена  
контекстами  между жанром и стилем. Эволюция жанра, 
достигая высшей “точки” межстилевого диалога, приводит к 
рождению нового жанрового качества; эволюция стиля - как 
внутри-жанровый диалог - достигает такой степени 
обобществленности, типизации стилевых приемов, что 
уравнивает в правах семантическую “знаковость” стиля и 
жанровой формы музыки. 

Не вдаваясь специально в обсуждение символов в 
музыке,  отметим,  что есть одна общая закономерность в 
символизации музыкального языка: одновременное 
сокращение границ высказывания - композиционное 
сокращение приема,  придающее ему больший лаконизм 
(афористичность) - и расширение его смысловых 
возможностей, продление смыслового ряда до 
бесконечности. Сокращаясь во времени как 
непосредственно звучащий феномен, символ расширяется 
в смысловом пространстве, приобретая метафизические 
свойства над-меж-временного звучания. Символ - 
исторический феномен, и в сжатости приема участвуют 
различные исторические стилистические средства; как бы 
само время - историческое время - существования музыки 
как языка оборачивается особым пространственно-
смысловым качеством символа. 

Эти взаимодвижения времени и пространства в 
музыке позволяют видеть в музыкальных символах некие  
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хронотопы, фиксирующие особенно существенные 
моменты движения музыкального сознания. Для эволюции 
жанра и общей с ним эволюции стиля особенно важны 
такие задержки музыкального сознания около новых 
символов - хронотопов. 

Появлению символа способствует прием “жанровой 
метафоры”, который может существовать в нескольких 
видах - как обобщение через жанр, как остраннение жанра, 
как переосмысление (“переакцентуация” – М. Бахтин) 
жанра. В любом своем виде данный прием служит 
подчинению первичного - возможно, собирательного - 
логико-семантического прототипа жанра новой авторской 
идее. В формировании подобных - сложных - жанровых 
метафор основную роль играет взаимодействие 
прикладных обиходных коллективных жанров с 
индивидуально-авторскими, композиторскими - основа всех 
дальнейших жанровых метаморфоз. Однако, характер 
взаимодействия “первичн ого” и “вторичного” жанровых 
начал в музыке может меняться, равно как и их критерий. 
Взаимодействие жанрово-стилистических констант может 
осуществляться и как меж-авторский диалог. Некоторые из 
вторичных авторских решений приобретают общезначимый 
характер и становятся неотъемлемой частью стиля эпохи 
как “повторимое, воспроизводимое” в нем. Они 
превращаются в такие же “первичные знаки” музыкального 
смысла, как и прикладные жанры, носители начального 
обще-обиходного смысла музыки. Внутрижанровый диалог 
и обмен стилистическими формулами способен смещать и 
раздвигать границы жанров. В таком случае возникают 
необычные жанрово-стилевые синтезы, а понятие о 
“первичном” в музыке в соответствии с индивидуально-
авторской жанровой типологией свободно варьируется - то 
сужаясь, то расширяясь до самых общих исторических 
границ музыки как художественного феномена в целом. В 
последнем случае противопоставление “первичного” и 
“вторичного”, становясь противопоставлением “большого” и 
“малого” времени музыкального осмысления,  само по себе 
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обретает характер метафоры. Обобщая сказанное, можно 
прийти к нескольким основным выводам.  

1.  Жанр в музыке обращен к общему духовному 
содержанию культуры            (перефразируя Бюффона, 
если “стиль - это человек”, то жанр - это культура ), хотя и 
исторически конкретизирует его, но всегда “помнит” 
“большое время” своей истории,  (свою “архаику”),  общую 
“точку” отсчета жанровой семантики - бытийную антиномию 
Вечности - жизненной детерминированности смертного 
человека.  Воссоздавая ценностные смыслы жизненных 
реалий,  типы  этих смыслов,  жанр означает отношение к 
“феномену человечности” - к человеку как к “любовно 
утвержденной действительности” (словами М. Бахтина), 
обнаруживает свою природу (следовательно, исходную 
природу музыки) как лирическую - “чистое самодавление 
процесса внутренней жизни” - переходящую в эстетическое 
самодавление музыкальной “овеществленности” жанра. 

2. Композиционное “дробление” семантики жанра не 
отменяет его начальной целостности, но создает “вариации 
на смысл” путем стилевой конкретизации условности 
жанра. Отдаление “близкого”, приближение “далекого” 
времени в музыкальном образе реализуется в стиле как 
отражение исторической дистанции, пройденной жанром, и 
возможно благодаря превращению самого автора в 
контекст интерпретации данного образа - благодаря 
авторскому пониманию возможностей взаимодействия 
идеального и актуального в жанровом измерении музыки 
(адресованности жанра). Символические значения жанра 
можно определить как сжатие общего его смысла, 
“большого времени” до пределов стилевого приема и, 
одновременно, расширение семантических функций 
последнего до  жанрово-типизированных. 

3.  Логика семантической интерпретации в музыке 
обнаруживает себя как сравнение  (приравнивание и 
различение) функций жанровой и стилевой сторон  
(обусловленностей) звучания; однако ее результат 
парадоксальным образом связан с композиционной 
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изоляцией замысла - с “отрешением”, индивидуализацией,  
отстранением  музыкальной идеи - то есть с 
принципиальным отказом от дальнейшей логики сравнения, 
с “обрывом” контекстуальных связей образа - ради его 
настоящей самодостаточности - что становится важным 
поводом для нового понимания данной идеи, стимулирует 
расширение ее смыслового контекста. 

Так, в логике интерпретации сходятся “арифметика” 
(малое время) и “алгебра” (большое время ) культуры  [1]. 
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 Културата е един от основните фактори на 
глобалното развитие. В началото на ХХI век 
глобализацията в изкуството е историческа реалност. 
Глобализацията е демократичен процес, при който се 
осъществяват връзки между различните култури от 
различни точки на планетата. Очертава се нова ситуация в 
развитието на съвременната световна култура. Една от 
най-характерните й черти е нейната интернационална 
природа. Силно е изменена ролята на културата в 
международния живот. Световната култура е съвкупност на 
националните култури и израз на определени общи 
тенденции и белези.  

Изкуството е активна форма на духовна култура и 
играе огромна роля за обогатяване на духовния свят на 
човека. Музикалното изкуство е средство за общуване 
между хората. То предоставя уникална възможност за 
задоволяване на голяма част от техните потребности. 
 Музиката на различните народи никога не е 
съществувала изолирано. Със своя универсален език тя 
става един от първите посланици на глобализацията. 
Благодарение на електронните медии и Интернет, музиката 
отдавна е прехвърлила не само националните си граници, 
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но и границите на отделните континенти. В края на ХХ век 
медиите играят изключителна роля в разпространяването 
на музикална информация. Благодарение на тях се 
създават многобройни международни контакти и се смесват 
различни култури.  
 Настъпилите глобализационни процеси не 
заплашват ли да унифицират националните традиции и 
култури? Възможно ли е да има общоевропейска култура 
като същевременно се запази националната културна 
идентичност на европейските народи? Как да изградим 
единна общоевропейска културна традиция, така че да не 
противоречи на утвърдените европейски ценности и 
същевременно да остане Европа на културните различия и 
на духовното разнообразие? 

Не само в обединена Европа са изправени пред 
проблема как да запазят културните различия. Ние също си 
задаваме въпроса - как в условията на демократизация и 
културна глобализация, сред обкръжението на чужди 
музикални култури да съхраним българското? 

Главен носител на националната ни идентичност е 
фолклорът, който е част от културното ни наследство.  Той 
не само ни е съхранил през вековете, но и днес се радва на 
всеобщо международно признание. Тъй като към него се 
проявява специфичен интерес от страна на новите явления 
в музиката, в крак с новото време, той непрекъснато се 
изменя и развива.  

Целта на настоящата разработка е да се определи 
ролята и значението на фолклора за съхраняването на 
националната ни идентичност и уникална културна 
самобитност в условията на демократизация и 
глобализация.. 
Ако разгледаме многовековната история на фолклора 

ще се убедим, че той е динамично явление, което 
непрекъснато се променя и обновява. Според едно от 
първите определения влезли в употреба (50-те години на 
ХІХ век) „фолклор” е понятие обединяващо традициите, 
вярванията, знанията и обичаите на народа, предавани 
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устно. Етимологията на думата: folk – народ и lore – знание, 
мъдрост, може отчасти да насочи вниманието ни към 
същността на използвания термин. [4, с. 7]. 
 От културологична гледна точка в „широк” смисъл на 
думата – „фолклор” е цялата народна, традиционна селска 
духовна и отчасти материална култура, а в „тесен” – 
устната селска словесна художествена традиция. [6].   
 През ХХ век във фолклористиката с най-много 
авторитет се използват четири основни концепции, които 
постоянно си взаимодействат:   
 а) фолклор – устно предаван народен опит и знания. 
При това се имат предвид всички форми на духовна 
култура, а при максимално разширяване на тълкуването - и 
някои форми на материалната култура; 
 б) фолклор – народно художествено творчество или 
по-съвременното определение „художествена 
комуникация”. Тази концепция позволява да се 
разпространява употребата на термина „фолклор” в 
сферата на музикалното, хореографското, изобразителното 
и т.н. народно творчество; 
 в) фолклор – народна вербална традиция. При това 
от всички форми на народната дейност се отделят тези, 
които са свързани със словото; 
 г) фолклор – устна традиция. В този случай се 
придава първостепенно значение на устното творчество.  
 Освен тези съществуват и други концепции като: 
социологическа, естетическа, филологическа и теоретико-
комуникативна. В първите два случая имаме широка 
употреба на термина „фолклор”, а в последните два 
варианта -  „тясна употреба” [6].  
 Под фолклор често се разбират само традиционните 
форми, които са се развивали едновременно с развитието 
на езика на съответния народ. Старинният фолклор, в 
сравнение със съвременната масова култура, достатъчно 
добре представя особеностите на културата на даден 
народ. В същото време ролята както на езика, така и на 
фолклора е двустранно и противоречиво явление. От една 
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страна фолклорът и народното изкуство помагат на народа 
да се самооцени, а от друга страна «народен» се 
възприема като знак за изостаналост (обикновено  в 
смесеното общество, където заедно с коренното население 
съжителства и друга чужда култура – народ с повече 
развита градска култура). Така например, през ХІХ век, 
върху музикалния живот на българските градове оказват 
влияние турски, гръцки, сръбски, румънски, сръбски и други 
мелодии. В такива случаи, за да се повдигне българското 
самосъзнание, е добре да се оценят националните ни 
отличия и фолклорът вън от преобладаващата култура или 
поне да се сравнят на едно и също ниво. 
 В процеса на историческото развитие пътищата на 
отделните народи непрекъснато са се преплитали, 
следствие на което народното им творчество има твърде 
общи черти. Направените изследвания в областта на 
българския фолклор показват, че българските културни 
традиции имат връзка с останалите балкански народи, 
независимо от тяхната религиозна и етническа 
принадлежност. Ст. Джуджев открива общи изразни 
елементи във фолклора на балканските народи. Той 
открива също така някои проникнали от арабската музика 
изразни средства в българския музикален фолклор. [1]. Н. 
Кауфман открива близостта между фолклора на българите 
и източните славяни, между българския фолклор и този на 
малоазийските, бесарабските и банатски българи, както и 
близостта между някои жанрове в българския и румънски 
фолклор. [2,3] Р. Кацарова установява, че родопските песни 
на българските мохамедани и на българите християни 
представляват едно цяло. Българският фолклор е дълбоко 
свързан с ежедневието на българите. Той е този, който 
насища нашата история с правдивост и преживяване. [5 с. 
110-115]. 
 Фолклористите изследват фолклора преди всичко 
като отражение на живота на етноса и като средство за 
формиране на етническо самосъзнание. Използването на 
фолклора за подчертаване на идентичността обикновено е 
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предназначена както към членовете на собствената група, 
така и към други хора. Успехът на използването му зависи 
от скалата на ценностите на тези, на които искаме да се 
покаже, а също така и от скалата на ценностите вътре в 
една и съща група (например сред жителите на един 
регион, сред определени национални групи и т.н.).  
  

Фолклорни събори, фестивали и конкурси 
Още през 60-те години на миналия век се подема 

инициатива за издирване и популяризиране на българския 
музикален фолклор. На много места се организират събори 
-  надпявания, на които си дават среща певци, свирачи, 
танцьори, разказвачи на народни предания, 
инструментални, певчески, танцови групи и групи за 
народни обичаи. Те изпълняват автентичен български 
фолклор и искат да покажат своя талант, съпричастност и 
желание да бъдат посланици на тази култура в днешния 
широко отворен свят. Такива са съборите в Елхово, 
Предела, Рожен, Тервел, с. Дебрене - Добричко, 
Сливенско, Хасковско, Видинско, Пернишко и много други.  
През 1965 година се провежда Първият национален събор 
на българското народно творчество в Копривщица, който 
става център на българския автентичен фолклор. Той се 
утвърждава преди всичко като движение за опазване и 
популяризиране на българската традиционна култура. През 
десетилетията на своето съществуване празникът на 
българския фолклор събира все повече привърженици, 
почитатели и ценители. На Юбилейната 40-та годишнина в 
Копривщица се събират над 18500 участници. Повече от 
250 са изпълнителите от различни краища на света, между 
които са и групите на българите, живеещи в чужбина. На 
събора в Копривщица, това средище на българщината, си 
дават среща песните и танците, обичаите и вярванията, 
съхранили се във времето и в паметта на всички българи 
[7]. 
 Благодарение на организираните у нас и в чужбина 
национални и международни фестивали, българският 
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фолклор отдавна е прехвърлил нашите граници. Тези 
фестивали се превръщат в събития, които съдействат за 
запознаването на всички участници с фолклора на 
различните народи, предоставят възможност да се опознае 
културното многообразие в обединена Европа и света. За 
да се привлекат младите хора се организират младежки 
фестивали. Такива са: Международният младежки 
музикален фестивал-конкурс „Фолклор без граници”, 
Добрич – Албена,  Международният младежки фестивал на 
партньорските градове в Габрово, Младежки фолклорен 
фестивал „Нека бъдем приятели” Ловеч, Балканският 
младежки фестивал „Младежта на Балканите”, чието мото 
е „Младостта на Балканите днес – бъдеще за Европа утре” 
и други. Според организаторите на тези  фестивали целта е 
младите хора от различни държави да представят своите 
традиции и култура, да споделят опит и обменят нови идеи. 
На тях младежите от България, Балканите и Европа се 
запознават, разширяват контактите си, натрупват знания за 
чужди култури и традиции. В рамките на фестивалите, 
наред с концертните програми, се провеждат различни 
форуми, които стават основа за изработването на 
национална стратегия за развитието на младежката 
политика в България. Създават се много контакти, много 
проекти се реализират.  
 За разлика от другите фестивали, Международният 
младежки музикален фестивал-конкурс „Фолклор без 
граници”, Добрич – Албена протича в две форми – 
конкурсна и фестивална. В конкурсната част се състезават 
в изпълнителско майсторство солисти и различни видове 
певчески и инструментални състави, разпределени в три 
възрастови групи от 10 до 35 години. В състава на 
международното жури са включени известни музикални 
специалисти от България, Русия, Македония. В 
досегашните издания на фестивала.- конкурс са участвали 
над 1600 изпълнители от България, Румъния, Украйна, 
Молдова, Македония, САЩ, Франция, Австралия, Русия и 
автономните републики: Татарстан, Калмикия, Република 
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Саха (Якутия). Фестивалът е празник на уникалните, вечно 
живи и неизчерпаеми в многообразието си фолклорни 
традиции. Целта му е да стимулира високо професионално 
майсторство, да мотивира младите изпълнители и творци 
към съхраняване и развитие на фолклорните традиции в 
днешната епоха на глобализация. 
 Какво кара младежите да участват на тези 
фестивали? Най-често те получават грамота за участие и 
огромни разходи за тяхна сметка. Въпреки това техният 
брой непрекъснато се увеличава.  
 Според Ст. Данаилов на тези фестивали младите 
хора общуват „с езика на изкуството, език, който няма 
нужда от превод, език, който може да обединява, да 
преодолява предразсъдъци и да обогатява!” [9] Младостта 
им дава привилегията да прескочат граници, с лекота да 
посрещат открито предизвикателствата, да създават 
приятелства. Благодарение на фестивалите и конкурсите 
много млади хора от Европа и Балканите посещават и 
опознават страната ни, докосват се до културата ни и 
оставят по нещо от себе си тук [9] . 
 През 2013 г. на територията на България се 
провеждат следните фолклорни фестивали и събори:  
1. През Януари: Станчинарски игри, гр. Петрич; 
Международен кукерски фестивал “Старчевата”, гр. 
Разлог; Международен фестивал на бабугерските маски 
и игри, Симитли, област Благоевград и др. 

2. През Февруари: XXII Международен фестивал на 
маскарадните игри „Сурва”, гр. Перник; XIII 
Международен фестивал на кукерски и маскарадни игри 
„Кукове – Раковски 2013”, гр. Раковски; Кукерски 
празници, Община Калояново, Пловдив; Маскараден 
фестивал „Кукерландия –2013 Ямбол” 

3. През Март: Международни маскарадни игри 
“Песпонеделник” с. Широка лъка, област Смолян;  
Фестивал на маскарадните игри, Стара Загора; 
Общински кукерски празник „Стралджа – 2013”, гр. 
Ямбол; Джумаловден, Дервишовден, с. Лесичово, 
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Пазарджик; Ежегоден фестивал на маскарадните игри 
„Старци в Турия” – 2013, с. Турция, Община Павел баня, 
Стара Загора;  XI Традиционен национален фестивал на 
кукерите „Калипетрово 2013”, Община Силистра и др; 

4. През Април: Фолклорен фестивал „Тракийска шевица”, 
гр. Харманли; ХХIV Общински фолклорен празник 
”Първомайци 2013”, с. Първомай, Горна Оряховица; 
 Национален фолклорен фестивал „Болярско 
надиграване”, гр. Велико Търново; VIII Международен 
фолклорен фестивал „Врачанска пролет”, гр. Враца; 
Национален конкурс за гайдари и инструментални 
камерни състави “Вълшебни ритми”, гр. Нови пазар; 
Национален събор “Пролетни момински игри” в Габрово; 
Събор на народното творчество “Южен гердан” в с. 
Първомай, Петрич; Старопланински събор 
“Балканфолк” в гр. Велико Търново и др. 

5. През Май: Фолклорен фестивал “Божурите”, град 
Кубрат; Фолклорен събор с международно участие, гр. 
Кермен, област Сливен; Международен Фолклорен 
Фестивал “Нишавски хоровод” в Драгоман; Младежки 
фолклорен фестивал „Нека бъдем приятели” Ловеч; 
Детски фолклорен фестивал “Веселяче” в гр. Кресна, 
Област Благоевград Десети международен 
общобългарски фолклорен събор „С България в 
сърцето”, гр. Каварна; Традиционен събор на народното 
творчество „Мараш пее” – 2013, гр. Стралджа; 
Национален фолклорен фестивал – Костандово, 2013, 
Община Ракитово, Област Пазарджик; III Събор за 
автентичен добруджански фолклор „Алфатарски багри”, 
гр. Алфатар, Област Силистра; Международен 
фолклорен фестивал „Нишавски хоровод”, гр. Драгоман; 
48-ми Национален събор на народното творчество 
„Китна Тракия пее и танцува”, гр.Хасково; XXIII 
Национален фолклорен фестивал- конкурс за гъдулари, 
танцови състави и самодейни фолклорни групи „Янко 
Петров”, гр. Гълъбово; Фолклорен фестивал „Пеония 
2013”, гр. Божурище; Х Фолклорен фестивал „Между три 
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планини”, гр. Банско;  XII Международен фолклорен 
фестивал „Мир на Балканите”, гр. Дупница и др.  

6. През Юни: Фолклорни празници “От Тимок до Искър”, 
Белоградчик, област Видин; Национален фестивал за 
традиционен фолклор “Слънце иде”, Дрен 2013, община 
Радомир; VIII Международен фолклорен фестивал 
„Песни и танци без граници”, Свиленград; 45-ти 
Фолклорни празници “Славееви нощи 2013”, Айтос; 
Международен фолклорен събор „Жива вода”; Събор 
„Песни и танци от слънчева Добруджа” – Дебрене 2013, 
Добрич  и др.  

7. През Юли: Международен фолклорен фестивал “Танци 
край Дунава”, Видин; ХХІІ Международен фолклорен 
фестивал, Варна; ХІХ Международен фолклорен 
фестивал, Пловдив; Международен събор „Краище 
2013” – м. Голеш, Кюстендил; XVI Международен 
фолклорен фестивал – Велико Търново; Международен 
фолклорен фестивал „Сребърна пафта”, Кюстендил и 
др.   

8. През Август: Международен фолклорен фестивал, 
Бургас; Международен фолклорен фестивал, гр. Завет, 
Община Разград;  Международен панаир на занаятите и 
изкуствата, Варна; XV Международен фестивал за 
автентичен фолклор – Дорково 2013, Обищина 
Ракитово; Международно гайдарско надсвирване, с 
Гела, Обищина Смолян; Добруджански фолклорен 
събор “Богородица” гр. Ген. Тошево, Добрич и др.;    

9. През Септември: XV Международен фолклорен 
фестивал на инструменталните и танцови групи, 
раднево, Стара Загора;  III Национален фестивал за 
автентичен фолклор “Странджа пее и танцува” – сцена 
Китен, Приморско; Международен панаир на народните 
занаяти, Габрово; Международен фолклорен фестивал 
„Балканът пее и танцува”, Берковица, Монтана 
Национален фолклорен фестивал “Нестия – Балчик и 
др. 
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10. През Октомври: Национален събор на групи за 
български народни хора „Северняшки гайтани”, 
Севлиево; ІХ фестивал на мъжките фолклорни групи, 
Разлог; Международен фолклорен фестивал “Малешево 
пее и танцува”, с. Микрево, Община Струмяни. 
Фолклорен фестивал „Пее ми се, играе ми се”, с. 
Макреш, Видин и др.  
Това са само част от фестивалите, организирани в 

България. Разбира се има и други, които не сме споменали, 
тъй като това не е целта на настоящото изложение. Все пак 
се вижда, че броят им е внушителен, което показва 
огромния интерес към нашия фолклор Интерес към 
фолклорните събития проявяват не само участници от 
България, а и много чужди състави от различни краища на 
света. Така например: на международен кукерски фестивал 
„Старчевата” вземат участие фолклорни състави от Италия, 
Франция, Турция, Македония, Сърбия и др.  

На международния фестивал за автентичен 
фолклор „Софийска пролет” през 2011 г. България е 
представена от 56 фолклорни групи от всички етнографски 
области, а от чужбина вземат участие колективи от 
Естония, Латвия, Хърватска и Русия, които демонстрират 
техни древни обичаи и традиции. 

Изключителен интерес буди международен 
фестивал „С песните на сестри Бисерови”, където има 
участници от Европа и Азия – Финландия, Сърбия, 
Великобритания, Япония. Този фестивал е илюстрация как 
една селска локална музика от България може да се 
превърне в глобален музикален феномен:  

Един от най-големите международни фолклорни 
форуми на Балканите е. Международният Фолклорен 
Фестивал Велико Търново, който е със статут "Фестивал на 
ЦИОФФ" /Международен Съвет на Организаторите на 
Фестивали за Фолклор и Традиционни Изкуства към 
ЮНЕСКО/. Той е мащабно национално събитие със 
световна слава и неповторима атмосфера. Всяка година, 
участници от цял свят представят красотата и уникалността 
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на фолклора си. На фестивала се изявяват фолкрони 
ансамбли от България, Бразилия, Венецуела, 
Индия,Колумбия, Русия, Салвадор,Унгария,  

Велико Търново е един от центровете на фолклорни 
събития у нас. Ето защо през 2006 година там се провежда 
36-тия световен конгрес на ЦИОФФ, където участват около 
200 представители от 63 страни от Европа, Северна и 
Южна Америка, Азия и Африка.  

 
Музикални празници „Евро фолк” 
На 6 май 1998 година, с изпълнение на народния 

обичай “Гергьовден” и благословията на Великотърновския 
Митрополит Григорий, тържествено е открит първият в 
историята на България Старопланински събор “Балкан 
фолк”. В продължение на четири дни 1500 участници от 
Балкана, Предбалкана и Подбалкана изпълняват 
народните песни, танци и обичаи. Съборът се превръща в 
тържество на българската енергия, красота и традиции. 
Постепенно Старопланинският събор “Балкан фолк” се 
утвърждава като Фестивал №1 за традиционни народни 
изкуства в Европа и започва да привлича все-повече 
чуждестранни колективи. През 2003 година 16 европейски 
държави изпращат свои колективи на Старопланинския 
събор. Това позволява през тази година едновременно със 
Събора да се проведат и Музикални празници “Евро фолк 
2003”, в рамките на които успешно преминават четири 
международни музикални фестивала“ и един 
международен телевизионен фестивал. Оттогава ежегодно 
се провеждат Музикалните празници “Евро фолк” — 
“Светът е телевизия” чиято основната цел е да се 
популяризират традиционните народни изкуства чрез 
огромните възможности на масмедиите. 

При съчетаването на традициите със съвременните 
технологии на ХХІ век се раждат телевизионни продукти, 
които с успех пренасят красотата и енергията на 
предишните поколения в съвременността. Към заснетите 
материали от Старопланински събор “Балкан фолк” 
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проявяват интерес много любители на българското народно 
творчество от САЩ, Япония, Холандия, Испания, Швеция, 
Германия, Франция и други европейски страни. Така се 
ражда идеята да се записват всички изпълнения на 
Музикални празници “Евро фолк” и най-добрите от тях да 
се излъчват в ефира на Европа.  

На организираните у нас фолклорни фестивали 
идват участници от всички континенти, които имат 
възможност да се докоснат до културата, традициите и 
обичаите на българите. От различни краища на България 
също се стичат много българи – почитатели и приятели на 
фолклорното изкуство. Между 4-5 хиляди чужденци 
годишно посещават  страната ни заради тези културни 
събития. 

Международни фолклорни фестивали се провеждат 
не само у нас, но и на много други места по света. Ето защо 
през 1970 година във Франция се създава Международен 
съвет на организаторите на фестивали за фолклор и 
традиционни изкуства при ЮНЕСКО (ЦИОФФ) като 
неправителствена организация, която всяка година 
координира над 300 международни фестивала, както и 
участието на музикални и танцови трупи с над 50000 
изпълнители по света. Организацията обединява 
национални секции на 76 страни. ЦИОФФ работи за 
изучаването, запазването и разпространението на 
традиционните национални културни ценности.  

На много места в Европа също се провеждат 
фолклорни фестивали. Ето някои от тях: в Италия – 
Милано, Тарченто, Кори, Морманно, Темпио Паузания, о-
в Сардиния, Международен фолклорен фестивал – 
“Приятели на фолклора”- Нуоро, Сардиния, Агриженто, 
Сицилия, Рокалумера, Сицилия, Палма де Майорка и др;. в 
Германия – Падеборн, Крьов на Мозел, Рибниц и други; в 
Сърбия –  Белград, Вършач, Димитровград и други в 
Хърватска – Загреб и други; в Словакия – Зволен; във 
Великобритания – Лангулен; в Испания – Тенерифе и Санта 
Круз де ла Палма на Канарските острови, Леганес, 
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Понтеведра, Куарт де Поблет, Бадахоз и други; в 
Швейцария – Женева, Берн, Мартини други; във Франция – 
Ница, Конфолан, Дижон, Олорон, Каркасон, Реймс, Сент 
Север, Париж Амели ле Бен, Конкарно, Сен Форжо, 
Плозеве и други; в Белгия – Миделкерке, Сент Гилен, 
Брабант Валон и други; в Гърция – Атина, о-в Лефкас, 
Серес, Драма и други; в Турция – Истанбул, Буюкчекмече, 
Измир, Бурса и други; в Холандия – Хага, Сас ван Гент,; в 
Унгария – Сегед; в Полша – Вършава, Закопане, Люблин и 
други ; в Русия – Москва и т. н.  

На организираните фолклорни фестивали се срещат 
хора от различни националности, от всички краища на 
света. Те се превръщат в празници, които имат огромно 
значение както за участниците, така и за всички любители 
на фолклора. Срещите с чуждите национални култури 
помагат на всички (и участници, и зрители) да се 
дообогатят на едно по-високо общокултурно ниво. 
Организираните фолклорни събори, фестивали и форуми 
се  превръщат в събития за българите, живеещи в чужбина, 
които ги очакват с нетърпение. Те играят важна роля за 
формиране у участниците на чувство за национална 
културна идентичност. 

През 2005 година стартира проектът “Най-дългото 
хоро в света”. Целта е отново да се демонстрира красотата 
на българския фолклор и да се възроди националното 
чувство. За да покаже пред най-широка аудитория 
значимостта на българската фолклорна традиция и 
култура, хорото преминава през всички европейски 
столици. Проектът представя различни страни от 
българската култура, бит и занаяти. В него участват дейци 
на културата, ансамбли за народни песни и танци, 
музиканти и артисти. Най-дългото хоро е вече традиция и 
едва ли има българин по света, който да не е чувал за него. 
В рамките на инициативата българите по света се събират, 
за да танцуват и споделят радостта си от българския 
фолклор и култура. Организираните фолклорни събори, 
фестивали и форуми се  превръщат в събития за 
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българите, живеещи в чужбина, които ги очакват с 
нетърпение.  

От 1985 година се обявява Европейска столица на 
културата. За Първа Европейска столица на културата е 
обявена Атина. Решението кой град ще бъде европейска 
столица на културата взема Европейската комисия, а 
кандидатите са от страните-членки и кандидатки за ЕС. 
Европейската столица на културата има важната мисия да 
насърчи и подтикне европейците да празнуват заедно 
културното си наследство. От тогава до днес повече от 40 
градa са били избрани за титлата „Европейска столица на 
културата“.   

През 2007 "Европейски столици на културата" са: 
Люксембург и Сибиу /Румъния/. И двата града се отличават 
с много богато историческо минало и разнообразна 
култура. Мотото на Люксембург като Европейска столица на 
културата е "Отвъд границите" , а на  Сибиу -  е "Град на 
култура - град на култури''.  Организаторите са подготвили 
за публиката повече от 500 културни проекта, като на 
фолклора е отделено подобаващо място. Темите избрани 
от двете европейски столици на културата показват още 
веднъж, че за културата и изкуството граници няма.  

Тази година вторият по големина град във Франция 
Марсилия и историческият град Кошице в Словакия имат 
възможност да демонстрират своето културно богатство 
като Европейски столици на културата за 2013 г. Марсилия 
използва статута си на столица на културата, за да покаже 
как културата може да допринесе за преобразяването на 
града в икономически и социален план. Кошице използва 
тази възможност, за да се превърне в портал към Източна 
Европа, а също и да насърчи творческото мислене на 
младите хора. 

 Осем български града кандидатстват за Европейска 
столица на културата през 2019 г. Титлата „Европейска 
столица на културата” допринася за сближаването между 
европейските народи. Тя е не само престиж, но и стимул за 
развитието им и за обогатяване на културния живот. 
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Българският музикален фолклор е уникален и 
самобитен. Той отдавна е прехвърлил националните ни 
граници и се радва на изключителен интерес от страна не 
само на българите, но и на все повече чужденци от всички 
краища на света. Този интерес ни дава самочувствие и ни 
помага да отстоим националната си идентичност по пътя 
към обединена Европа, а изпълнителите на български 
музикален фолклор са може би най-добрите ни посланици 
по света. 
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УСТОЙЧИВОСТ НА ГЪБНИ БОЛЕСТИ ПРИ КРЪМНИ 
И САЛАТНИ СОРТОВЕ  ЦВЕКЛО 

Илия Учкунов, Кулка Учкунова, Веселин Учкунов 
 
FUNGAL DISEASE RESISTENCE WITH FODDER BEET 

AND BEETROOT VARIETIES 
Ilia Uchkunov, Kulka Uchkunova,  Vesselin Uchkunov 

 
Abstract:  In our country a more serious work with fodder beet 

and the realization of semi-sugar hybrids started in the early 80s of the 
last century. There are used mainly Russian, Czech and German 
origins. In 1944 the first Bulgarian semi-sugar variety of Pliska fodder 
beet was acknowledged and in 2003 it was the Vesi variety which is 
now a standard for productivity and quality. The first Bulgarian variety 
of Radost (Joy) was created with an extended root in 2008. The 
experiments are conducted in the proving grounds and laboratories of 
the Agricultural Institute – Shumen, and University of Shumen during 
the period between 2011 and 2012. During the vegetation there have 
been observations on fungal diseases attacks of cercospora blight and 
powdery mildew. The reading is according to a six-grade scale (0-5). 
With zero are assessed plants the rosette leaf of which is absolutely 
damaged by the disease and with five are assessed those that are in 
absolutely good condition. 
The purpose of this investigation is to find out the stability of fungal 
diseases with varieties and fodder beet and beetroot genotypes. 
 

Key words : fodder beet, beetroot, diseases, steadiness. 
 

УВОД 
Понастоящем отглежданите сортове кръмни цвекла 

попадат в две групи – кръмни и полузахарни(1.2.5.9) 
Първите развиват едри кореноплоди и дават високи добиви 
от единица площ с относително ниско съдържание на сухи 
вещества. Поради големия процент вода те се съхраняват 
трудно и стопанската им стойност е най-ниска.  
Полузахарните сортове дават по-ниски добиви от декар, но 
съдържат повече сухо вещество. 
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У нас по-сериозна работа с кръмното цвекло и 
реализацията на полузахарни хибриди започват в началото 
на 80-те години на миналото столетие. Използувани са 
основно руски, чешки и немски кръмни произходи. През 
1994 г. e признат и първият български полузахарен сорт 
цвекло Плиска, а през 2003г.е райониран сортът Веси, който 
и днес продължава да бъде еталон за продуктивност и 
качество.  

Салатното цвекло (Beta vulgaris ssp. esculenta var. 
rubra) е двугодишно растение от сем. Лободови 
(Chenopodiaceae) 

Кореноплодът варира по форма – от кръгла, плоско-
кръгла до дълга, продълговата и конична. При сортовете с 
кръгла форма се образува изключително за сметка на 
разрастването на подсемеделното коляно, а при сортовете 
с удължена форма в образуването на кореноплода взема 
участие и същинският корен.  През 2008г. е създаден и 
първият български сорт „Радост” с удължена форма на 
кореноплода (Uchkunov, I., K. Uchkunova, 2009). 

Сухото вещество на кореноплодите е в пряка връзка 
с устойчивостта им на съхранение, но когато е по-високо от 
8-10% влошава вкуса. За да се намали неприятният вкус на 
бетанин, селекцията на салатното цвекло се води по 
съдържание на сухо вещество и захари(3.4.6).  

Сухото вещество на кореноплодите е в пряка връзка 
с устойчивостта им на съхранение, но когато е по-високо от 
8-10% влошава вкуса. За да се намали неприятният вкус на 
бетанин, селекцията на салатното цвекло се води по 
съдържание на сухо вещество и захари.  

Причинителят на церкоспорозата е гъбата 
Cerсospora beticola Sacс. Освен захарното цвекло тя напада 
кръмното, салатното, листното и някои диви видове цвекло, 
както и някои плевелни растения като щир, лободата, 
жиловлека,  а от другите видове културни растения – 
салатата, спанака и цвеклото(7.8). 

Различните мнения, които съществуват за ролята на 
полиплоидността и хетерозиса при формирането на високо 
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продуктивни хибриди захарно цвекло ни провокира да 
проведем изследване относно възможността създаване на 
диплодни хибриди, конкуриращи до голяма степен 
триплоидните хибриди, които в болшинството  си се 
отглеждат в Европа (3) 

Целта на изследването е да се установи 
устойчивостта на гъбни болести при сортове и генотипове 
кръмно и салатно цвекло. 

 
МЕТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
Изследванията са извършени в опитните полета и 

лаборатории на Земеделския институт - Шумен и 
Шуменския университет „ Еп. К. Преславски “ през периода 
2011 г. – 2012 г. 

Кръстоските са извършени в изолационен пояс от 
слънчоглед при схема на залагане на майчиния и бащиния 
компонент в съотношение 3:1. Използва се щекленговият 
метод на контролирано кръстосване.  

През периода  е изведен полски опит с 36 варианта в 
четири повторения по блоков метод .Големината на 
реколтната парцелка е 10,8 м2, което гарантира около 100-
120 кореноплоди за анализ. Опитът е изведен на 
карбонатен чернозем при неполивни условия с 
предшественик фиево – овесена смес. 

През вегетацията са водени наблюдения за 
нападение от гъбните болести церкоспороза и брашнеста 
мана. Отчитането е в шест бална скала (0 - 5). С нула са 
оценявани растения, чиято листна розетка е напълно 
поразена от болестта, а с пет напълно здрави растения. 

В изследването беше изведен полски опит, в които 
участваха районираните сортове  кръмно и салатно цвекло, 
както и генотипове от селекционната програма на 
Земеделския институт. 

Кръмно и салатно цвекло – сортове: 
- Веси – полузахарен хибрид- стандарт за страната 
- Преслав – кръмно цвекло 
- Радост – салатно цвекло-  стандарт за страната    
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
На фиг.1 са посочени данните от оценката за 

устойчивост на гъбната болест церкоспороза на сортовете 
кръмно и салатно цвекло. С най-висока устойчивост се е 
представил полузахарния сорт Веси – 3,45 бала. 

Средните данни от опита и устойчивостта на сорта 
Преслав са относително еднакви, което показва една 
средна устойчивост към болести.  

 

 
Относително висока устойчивост на церкоспороза е 

показал полузахарният сорт Веси. По наши данни такава 
устойчивост показват и не малко захарни хибриди и 
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сортове, което считаме за определено постижение в 
областта на селекцията при кръмното цвекло (3). 

По всяка вероятност добрата устойчивост на сорта 
към болестта церкоспороза се дължи на факта, че при 
създаването на полузахарния хибрид Веси, като майчин 
компонент участва захарната линия  на мъжко стерилна 
основа № 210. 

Най-ниска устойчивост се констатира при салатния 
сорт Радост, където оценката е под средната за опита. 
Това може да се обясни с факта, че селекцията на салатно 
цвекло в нашата страна е сравнително ново направление.  

От прегледа на данните за нападение от брашнеста 
мана (фиг.2) се установи, че различията между средното за 
групата изпитвани генотипа и кръмните сортове 
устойчивост е относително еднаква (3,51 бала).  
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По-висока устойчивост е показал полузахарният сорт 

Веси (3,90 бала). Отчетената устойчивост към брашнеста 
мана на сорта Радост е 3,15 бала. Тази стойност е най-
ниска от всички изследвани селекционни материали. 

ИЗВОДИ 
1. Районираните български сортове  кръмно и салатно 
цвекло показват една стабилност на 
продуктивността и относително  добра устойчивост 
на гъбните болести церкоспороза и брашнеста мана. 

2. С най- висока устойчивост на икономически важните 
болести церкоспороза и брашнеста мана  е 
полузахарният сорт Веси, който е стандартен сорт за 
сравнение в Р.България. 
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УСТОЙЧИВОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ВАЖНИ 
БОЛЕСТИ  ПРИ БЪЛГАРСКИ СОРТОВЕ ЗАХАРНО 

ЦВЕКЛО 
Илия Учкунов, Кулка Учкунова, Веселин Учкунов 

 
RESISTANCE TO ECONOMICALLY IMPORTANT 

DISEASES IN BULGARIAN VARIETIES OF SUGAR 
BEET 

Ilia Uchkunov, Kulka Uchkunova,  Vesselin Uchkunov 
 

Abstract:  Economically important fungal diseases on sugar beet 
for our country are Cercosporoza and Parenospora. In order to protect 
plants from these diseases it is annually required to make two to four 
treatments. Creation of resistant varieties to these diseases is one of 
the important directions in the selection program of The Agricultural 
Institute of Shumen. The purpose of this study is to determine the 
sustainability to economically important fungal diseases of regionated 
and protected by a certificate Bulgarian varieties of sugar beet. From 
the executed accurate experiment we can make a conclusion that the 
regionated Bulgarian varieties of sugar beet show stability of 
productivity and relatively good resistance to the fungal diseases of 
Cercosporoza and Parenospora. 
The greatest sustainability to Cercosporoza with the sugar beet 
varieties is with a hybrid KU – 1239 -3,90 grades with the average 
3,35 grades for the experiment. 
 

Key words : sugar beet, diseases, varieties, resistance. 
 

 Увод  
 Цвеклото е сравнително пластична култура, но 

въпреки това в южните ширини на умерения пояс, където 
попада и България, се напада в значителна степен от гъбни 
болести, а в северните райони условията благоприятстват 
стрелкуване[3.5.8]. Тези особености, както и специфичните 
почвено- климатични условия  карат  почти всяка страна, 
която отглежда захарно, кръмно и салатно цвекло да има 
организирана собствена селекция и семепроизводство на 
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високопродуктивни сортове и технология за тяхното 
отглеждане [2.6.7]. 

Церкоспороза - В условията на България тя е 
икономически най-важната болест по захарното цвекло. Тя 
се появява почти ежегодно в поречието на Дунав, на 
ниските места край по-големите реки, на поливните площи, 
а през години с повече валежи през лятото – повсеместно. 
Тя причинява изгаряния на старите листа, с което нарушава 
фотосинтетичната дейност на растенията. Това води до 
силно намаляване на добивите. Вторичната вегетация след 
валежи причинява силно намаляване на захарно 
съдържание. При масова поява церкоспорозата може да 
намали добивите на кореноплоди до 30% и повече, 
захарното съдържание – 1-3% [9.10.11]. 

Мана - много опасна болест по захарното цвекло и 
семенниците. Болестта засяга най-младите органи на 
цвеклото и семеначките. Напада предимно нежните 
централни листа на листната розетка, върховете на 
цветоносните стъбла, при цветниците и съплодията.   
Листата, засегнати от пероноспората, избледняват, стават 
дебели и чупливи и се завиват, като във влажно време се 
покриват от долната страна със сиво-виолетов налеп. 

При силно нападение десетина дни след появата на 
заразата засегнатите листа умират, а на тяхно място се 
появяват нови, които във влажно време са силно 
нападнати, а в сухо- слабо развити, бледозелени и 
деформирани. 

Причинителят на болестта е Peronospora Schachtii-
Fuckel, която се развива в нападнатите листа, стъблата на 
семеначките и по зелените съплодия. От нападнатите най-
млади листа на розетката гъбата прониква в тъканите на 
горната част на кореноплода, където презимува. Напролет, 
след засаждането на семенниците, заедно с развитието на 
листната розетка се развива и болестта[10.12.13]. 

Внедрените в страната сортове Елит и Раднево, 
които проявяват значителна устойчивост на церкоспороза, 
спомогнаха за намаляване на пораженията на тази болест, 
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но тя продължава да бъде проблем за нашето 
цвеклопроизводство[1]. 

Целта на настоящото  проучване е да се установи  
устойчивостта към икономически важни гъбни болести на 
районирани и защитени със сертификат български сортове 
захарно цвекло. 

 
Материал и методи 
Изследванията са извършени в опитните полета и 

лаборатории на Земеделския институт - Шумен и 
Шуменския университет „ Еп. К. Преславски “ през периода 
2011 г. – 2012 г. 

Почвеният тип е карбонатен чернозем, като опитното 
поле е при неполивни условия. 

В изследването беше изведен  екзактен  полски  
опит с 36 варианта в четири повторения, в които участваха 
районираните сортове от захарно, 

- Пещера – толерантен на вирусната болест 
ризомания 

- Раднево – толерантен на вирусната болест 
ризомания 

- КИ-1216  
- КИ-1239 

както и генотипове от селекционната програма на 
Земеделския институт. 

     Опитите са заложени по метода двуместна 
решетка – в 4 повторения и големина на опитната парцелка 
10,8 м2. Сеитбата е извършена ръчно. Разреждането е 
извършено ръчно, във фаза 3-5 същински лист и 
вътрередово разстояние 22,5 см, което осигурява 
гарнираност за 1 пацелка – 100-120 кореноплода. 

Нападението от гъбни болести - церкоспороза и 
брашнеста мана  е отчетено при естествен фон на зараза. 
Церкоспорозата и брашнестата мана е отчетена в шест 
степенна скала. С „О” се оценяват произходите с напълно 
поразени листа, а с бал 5 – при липса на симптоми от 
инфекция. 
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 Резултати и обсъждане 
 Гарантирането на високи добиви при различните 

сортове цвекло е немислимо без определена устойчивост, 
същите към икономически важни болести за страната. 

На фиг.1 са представени резултатите от изпитването 
към церкоспороза на районираните сортове захарно 
цвекло. Установи се, че средната оценка в бал от опита е 
3,35 бала. 
 

 
Най-висока устойчивост показва сортът КИ-1239 – 

3,90 бала. 
От досегашните наблюдения можем да направим 

извода, че сортът притежава много добра устойчивост на 
болестта. Средната устойчивост към церкоспороза, 
оценена в бал е 3,76. В сравнение със средното за опита 
стойността е 112,3% и тази разлика е статистически 
доказана. По литературни данни (Учкунов 2008), сортове 



 

43 
 

толерантни на вирусната болест ризомания показват по-
висока устойчивост на церкоспороза от нетолерантните. 
Данните от настоящото изследване показват, че най-новите 
български сортове захарно цвекло КИ-1216 и КИ-1239 
показват една относително по-добра устойчивост на 
церкоспороза, което е един успех в селекцията на тази 
култура. 

Втората по значение икономическа важна болест при 
захарното цвекло е брашнестата мана. Болестта се 
проявява особено силно през втората половина на лятото. 
От литературата е известно, че слабата устойчивост към 
брашнеста мана, особено през втората година от 
вегетацията води до влошаване качествата на семената от 
захарно цвекло (Върбанов 2003). 

 

 
В това отношение, данните от фиг.2 ни показват 

различната устойчивост на сортовете и селекционните 
материали към брашнеста мана. Оценката от 3,75 бала 
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средно за опита показва, че изпитваните генотипове 
захарно цвекло притежават една устойчивост над средната. 

Най-висока устойчивост са показали новите сортове 
захарно цвекло КИ-1216 и КИ-1239, съответно 4,15 и 4,25 
бала. Сортовете толерантни на ризомания Пещера и 
Раднево са със средна устойчивост от 3,90 бала. По-
ниската устойчивост на тези сортове може да се обясни с 
факта, че сортовете КИ-1216 и КИ-1239 са по-нова 
селекция, т.е. напреднали в отбора по устойчивост на 
брашнеста мана генотипове. 

От настоящото изследване може да се направи 
предварителният извод, че българските сортове захарно 
цвекло притежават една много добра устойчивост на 
брашнеста мана. 

Изводи 
Районираните български сортове захарно цвекло 

показват една стабилност на продуктивността и 
относително много добра устойчивост на гъбните болести 
церкоспороза и брашнеста мана 

Най-висока устойчивост на церкоспороза при 
захарните сортовете цвекло се установи при хибрид КИ-
1239 –3,90 бала. 
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ХИМИЧЕН СЪСТАВ НА РАЗЛИЧНИ ГЕНОТИПОВЕ 
САЛАТНО ЦВЕКЛО 

Илия Учкунов, Кулка Учкуновa, Веселин Учкунов 
 

CHEMICAL COMPOSITION OF DIFFERENT 
GENOTYPES BEETROOT 

Ilia Uchkunov, Kulka Uchkunova,  Vesselin Uchkunov 
 

Abstract:  The shape, size, internal structure and color of the root 
are of great importance in the selection of beetroot. The preferred 
plants are the ones with small rosette leaf, roots with an oval-rounded 
shape, delicate structure, equally crimson-carmine-colored interior. 
Varieties with white concentric rings in the flesh are not desirable. The 
colour of the leaves corresponds to the colour of the root. The 
intensively coloured leaves are a sign of more intensively coloured 
interior and the whitish green ones are a sign of white rings presence. 
The selection methods for improving the existing varieties and 
producing new ones are: mass, individual-family, group family team, 
hybridization, heterosis and inbreeding. 
The purpose of the present investigation is to specify the chemical 
composition of various genotypes of beetroot from the selection 
program of the Agricultural Institute of Shumen. 

Key words : beetroot, dry substance, chemical composition 
 
Увод 
Салатното цвекло (Beta vulgaris ssp. esculenta var. 

rubra) е двугодишно растение от сем. Лободови 
(Chenopodiaceae).  През първата година то образува  
листна розетка  и  кореноплод,  а  през втората – 
цветоносно стъбло, цъфти и плодоноси. [1.2] 

През първата година кореновата система е добре 
развита и силно разклонена. През втората година тя е по-
слаба. Това обуславя възможността през първата година в 
някои райони салатното цвекло да се отглежда и при 
неполивни условия. Главният корен прониква на дълбочина 
1,5 – 2м. Страничните корени се разрастват на ширина до 
120см в диаметър. 
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Кореноплодът варира по форма – от кръгла, плоско-
кръгла до дълга, продълговата и конична. При сортовете с 
кръгла форма се образува изключително за сметка на 
разрастването на подсемеделното коляно, а при сортовете 
с удължена форма в образуването на кореноплода взема 
участие и същинският корен. [3.6] 

Цветът на кожицата е червеновиолетов до 
черновиолетов с различни отенъци. Вътрешността е 
червена с различен отенък – кафяво-червен, 
виолетовочервен, малинов, тъмночервен – което се дължи 
на натрупване на багрилното вещество антоциан. 

При селекцията на салатното цвекло значение имат 
формата, големината, вътрешната структура и 
оцветяването на кореноплодите. Предпочитат се растения 
с малка листна розетка, кореноплоди с овално-закръглена 
форма, нежна структура и еднакво тъмночервено-
карминово оцветяване на вътрешността. Нежелани са 
сортовете с бели концентрични пръстени в месестата част. 
Цветът на листата е във връзка с цвета на кореноплода. 
Интензивно оцветените листа са признак на по-интензивно 
оцветена вътрешност, а белезникаво зелените – за 
наличност на бели пръстени  

При селекцията на салатното цвекло са използвани 
селекционните методи, масов, индивидуално-фамилен, 
групово-фамилен отбор, хибридизация и инцухт . През 
2008г. е създаден и първият български сорт „Радост”, с 
удължена форма на кореноплода . 

Целта на настоящето изследване е да се установи 
химическият състав на различни генотипе  салатно цвекло 
от селекционната програма на Земеделския Институт- 
Шумен 

Материал и методи 
В изследването участват: 
1.  Сорт Радост – формата на кореноплода е силно 

удължена. Листата са червени до тъмночервено оцветени. 
Жилките на листата са тъмнозелени. Кореноплодът е 
тъмночервен, а концентричните кръгове при разрез са 
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светли. Издадеността на кореноплода над повърхността на 
земята е почти 2/3. 

2. Популация №1 – формата на кореноплода е 
кълбовидна. Цветът на листата е червен до тъмночервен. 
Концентричните кръгове са тъмни. Жилките на листата са 
тъмнозелени до светлочервени. Издадеността на 
кореноплода е 1/3. 

3. Популация №2 – формата на кореноплода е 
кълбовидна. За тази популация е характерно това, че е 
размножена след еднократен отбор по устойчивост на 
церкоспора, брашнеста мана и добив сухо вещество. 

4.  Популация №3 – формата на кореноплода е 
кълбовидно-сплескана. Цветът на листата е червен до 
тъмночервен. Жилките на листата са светлочервени до 
тъмнозелени. Концентричните кръгове са тъмно обагрени. 
Издадеността на кореноплода над повърхността на земята 
е от 1/3 до 2/3. Изваждането от земята и при трите форми 
кореноплоди е сравнително лесно. Продуктивните и 
стопанските качества на салатното цвекло са проследени в 
полски опит.  

В опита са включени варианти от салатно, кръмно и 
полузахарно цвекло. Опитът е заложен в 49 варианта, в 4 
повторения, при големина на опитната парцелка 10,8 м2. 

Сеитбата е извършена ръчно за по-голяма 
прецизност. Разреждането е извършено ръчно при трети 
лист същински листа на разстояние 22.5 cm. Опаковането е 
ръчно. Преди сеитбата е внесен хербицида Дуал голд в 
доза 120 ml/da. По време на вегетацията срещу 
широколистните плевели е използван хербицидът Бетанал 
– двукратно в доза 0,300 ml/da. 

Изваждането на пробите е извършено ръчно, като 
отделните проби са анализирани в технологична 
лаборатория на Земеделския институт по следните 
показатели: 

- съдържание на сухо вещество – в %; 
- съдържание на разтворима пепел – в %; 
- съдържание на вреден азот – в mg/eqv; 
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- съдържание на калий и натрий – в mg/eqv; 
- съдържание на витамин C – в %; 

Химическият състав на листа и клетъчен сок са 
проведени в суровинната лаборатория на Тракийския 
университет в Стара Загора, под ръководството на 
проф.дсн, Д. Павлов . 

 
Резултати и обсъждания  
Резултатите от съдържание на сухо вещество в %, 

са показани на фиг. 1. Най-високо съдържание сухо 
вещество се установи при салатния сорт Радост-
10,2%.Необходимо е да посочим, че по литературни  данни, 
някои автори показват едно по ниско съдържание на сухо 
вещество [3].   

Нашата селекцонна задача в селекцията на салатно 
цвекло още в самото начало предполагаше по-високо 
съдържание на сухи вещества, респективно по- високо 
съдържание на захари. 

 

 
Фиг.1. Съдържание на сухо вещество в % 
 
 Добивът сухо вещество е резултативна величина от 

добив кореноплоди и съдържание на сухо вещество в %. 
Тенденцията за ефекта на отбора с цел увеличаване на 
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добива по този показател се запазва, въпреки че 
стойностите на разликите са в рамките на грешката (фиг.2). 

Средният добив на сухи вещества от декар достигат 
307.8 kg/da 

 

 
Фиг. 2. Добив сухо вещество – кг/дка 

 
Химичният състав на листата при салатното цвекло 

е посочен на Таблица 1. Най-високо съдържание на 
витамин С в листата е установено при сорт Радост – 84,1 
mg %. При  популация №1 увеличението на съдържание на 
витамин С, след отбора е нараснало с 9.2 mg %, а при 
популация №3 с 2.2 mg %. 

По показател съдържание на суров белтък в листата 
разликите между стойностите при отделните варианти са 
малки. Най-ниски стойности са регистрирани при популация 
№3 – 3.08, а най-високи при стандарта Радост – 3.86%. 
Средно за включените 5 варианта за изследване 
съдържанието на суров белтък в листата на салатното 
цвекло е 3.43% (фиг.3). 
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Таблица 1 - Химичен състав на листата при салатно 
цвекло 

Вариант 
Вита-
мин С, 
mg % 

Суров 
белтък, 

% 

Каро-
тин,      

mg % 

Хлоро-
фил,  
 mg % 

Желязо
mg % 

Фос-
фор, 
mg % 

Радост 84.1 3.86 5.63 3.21 11.8 81.1 
Популация N1 80.1 3.5 5.41 3.16 10.9 79.3 
Популация N2 79.3 3.61 5.46 3.19 10.8 80.5 
Популация N3 69.9 3.08 5.81 3.17 10.1 74.8 
Популация N4 72.1 3.11 5.92 3.19 10.4 76.8 
Средно 77.1 3.43 5.65 3.16 10.8 78.5 

 

 
Фиг. 3. Съдържание на суров белтък в листата на 

салатно цвекло в % 
 
Съдържанието на каротин в листата на 

изследваните популации е средно 5.65%.  Високо 
съдържание на каротин е отчетено при популация №3 – 
5.81% и съответно в популация №4 – 5.92%, което e 1.1% 
по-високо в сравнение със стандарта и с 0.9% по-високо в 
сравнение с популация №2 (фиг.4). 
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Фиг. 4. Съдържание на каротин в листата на салатно 

цвекло в % 
Анализите за съдържание на хлорофил, желязо и 

фосфор са представени графично на фиг.6, фиг.7 и фиг.8. 
Резултатите показват, че различните генотипове показват 
различие, което е показател за тяхната генетична 
отдалеченост. 

Съдържанието на хлорофил в салатните цвекла с 
удължена, кръгла и сплескана форма е съответно 3.21 mg 
%, 3.16 mg % и 3.17 mg %. Най-високо съдържание на 
хлорофил има в листата, които хранят кореноплодите с 
удължена форма, а най-ниски са при кореноплодите с 
кръгла форма – 3.16 mg % (фиг.5).  

 
Фиг. 5. Съдържание на хлорофил в листата на 

салатното цвекло,  в mg % 
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Средното съдържание на желязо в листата е 10.8 mg 
% . Съдържанието на този микроелемент е в тясна 
зависимост с количеството на хлорофила в листата. 
Поради тази причина, съдържанието на хлорофил е най-
високо при сорт Радост – 11.8 mg % (фиг.6). 

 

 
Фиг. 6. Съдържание на желязо в листата на салатното 

цвекло, в mg % 
 
Най-високо съдържание на фосфор е отчетено при 

сорт Радост – 81.1 mg %, а най-ниско при популация №3 – 
74.8 mg % (фиг.7).  

 

 
Фиг. 7. Съдържание на фосфор в листата на салатното 

цвекло,в mg %  
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Анализирайки резултатите от химичния състав на 
листата от салатното цвекло, може да се направи 
заключението, че различията в съдържанието на суровия 
белтък и каротина предполагат генетични различия на 
проучваните популаци. 

 
Извод 
Установи се, че средният добив на сухи вещества от 

декар достига 307,8 килограма. 
Констатира се, че средното съдържание на витамин 

С в листата достига 77,1 mg %.Най-високо е съдържанието 
в районирания сорт Радост-84,1 mg %. 

Средното съдържание на желязо в листата е 10.8 mg 
%, а най-високо съдържание на фосфор е отчетено при 
сорт Радост – 81.1 mg %, 
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ОБЛАЧНИ БИЗНЕС  ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ 
Иван Иванов, Кристина Енчева 

 
CLOUD BUSINESS INFORMATION SYSTEMS 

Ivan Ivanov, Kristina D. Encheva 
 

Abstract:  Cloud technologies have many advantages to be 
preferred solution for IT organizations as the most important of all is 
going to pay only utilized resources while significantly reducing or 
even eliminating the cost of investments in IT infrastructure. Cloud 
technologies are massively but-mostly ordinary users due to the huge 
growth in cloud storage. 

 
Key words:   cloud computing, SaaS, PaaS, IaaS, Microsoft 

Dynamics, cloud business systems 
 

Увод 
          Облачните системи са подход, който позволява на 
своите потребители да използват отдалечени сървърни 
ресурси и приложения, работещи на тях, срещу заплащане. 
  Приемат се за все по-добър вариант при малките и средни 
компании, които нямат достатъчно ресурс, за да инвестират 
в скъпи и сложни дейтацентрове и сървъри. 
 Разпространени са много различни дефиниции за облачен 
компютинг и непрекъснато се появяват нови. Терминът 
«облак» се използва като метафора, базирана на 
изображението на Интернет в диаграми на компютърни 
мрежи. Някои типични примери за използване  на 
"облачните" приложения в бизнеса са- електронната поща, 
развиващите се сайтове, онлайн съхранението и 
подвижният офис. 
 

Изложение 
 
Премествайки изчислителната мощ и информацията 

от десктоп компютрите и преносимите устройства в мега 
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мощна дата центрове, облачните технологии намаляват 
разходите и формират нов по-гъвкав подход за правене на 
бизнес. 

 Те навлизат масово, но най-вече на обикновените 
потребители се дължи огромният ръст на облачното 
съхранение на данни. Според изследвания на Gartner, през 
2016 година 36% от потребителите ще съхраняват данните 
си в облачни инфраструктури. За сравнение през 2011г. в 
облака са се съхранявали близо 7% от клиентски 
данни.Този тип  технология предоставя лесен достъп до 
споделени ресурси и по-малко разходи. 
 Чрез задължителните характеристики на облачните 
изчисления, определени от Националния институт по 
стандарти и технологии на САЩ потребителят може 
самостоятелно да определя и изменя изчислителните 
потребности, такива като сървърно време, скорост на 
достъпа и обработка на данни, обем на съхраняваните 
данни, без взаимодействие с представител на доставчика 
на услугата. 
   Друго задължително в характеристиките на облачните 
системи се включва - универсален достъп по мрежата, 
обединяване на ресурсите (resource pooling), еластичност 
на услугата, отчет на употребата - те предоставят на 
клиента възможност услугите да са достъпни за 
потребителя по комуникационната мрежа, независимо от 
използвания терминал. Също дават възможност 
доставчикът на услуги да обединява ресурси за обслужване 
на голямо число потребители в един пул/басейн, като 
динамично преразпределя мощностите между 
потребителите в условия на постоянна промяна на заявки. 
В този случай, потребителите контролират само основните 
параметри на услугата (например обем данни, скорост на 
достъп), но фактическото разпределение на ресурсите, 
предоставяни на потребителите, се осъществява от 
доставчика. 
 Услугите могат да бъдат променяни-предоставени, 
разширени, свити във всеки момент от времето без 
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необходимост от взаимодействие с доставчика, като 
правило в автоматичен режим. Като последна 
задължителна характеристика се включва автоматичното 
изчисляване потреблението на ресурса от доставчика на 
определено ниво на абстракция и на база тези данни 
оценява обема на предоставените на потребителя ИТ 
услуги. 
  Облачните системи имат модели на реализация и модели 
на обслужване. 
  Според реализацията те биват - обществени, 
комбинирани, вътрешни, частни, публични и хибридни. 
Частните облаци (private cloud) имат по-високо ниво на 
сигурност в сравнение с публичните, тъй като са защитени 
от стена firewall и могат да бъдат достъпни единствено през 
вътрешна защитена мрежа. Те са гъвкави и изградени на 
основата на услуги, предназначени за използване от една 
организация, включваща няколко потребителя. 
  Много компании по света изграждат частни облаци, за да 
използват предимствата на тази технология, без да 
рискуват своите данни. Според някои експерти обаче, 
частните облаци могат да бъдат по-малко надеждни и 
защитени, отколкото публичните. 
ICN.bg е първият и единствен доставчик на съвременна 
облачна технология в България. ICN.BG Cloud е публичен 
облачен модел и предоставя на потребителите 
Инфраструктура-като-Услуга. На фигура 1 са показани 
зависимостта между различните облачни  модели на 
реализация. 
  Пример за вътрешен облак (или облак в облаците) 
представлява интернет пространството, което може да се 
разглежда като мрежа от много мрежи. По подобен принцип 
глобален вътрешен облачен модел може да предоставя 
огромен брой услуги на потребителите, което е извън 
възможностите или приоритетите на един отделен 
доставчик. 
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Фиг. 1 Модел на реализация на облачните системи 

 
Публичните облаци са насочени към всякакъв тип 
организации, които биха могли да използват услуги от 
публична инфраструктура. Частните от своя страна са 
предназначени за организации - главно предприятия от по-
голям тип, които могат да изградят частни облачни 
инфраструктури в рамките на самата организация. При 
смесения тип има възможност в рамките на вътрешната 
инфраструктура част от необходимите ресурси да бъдат 
изнесени върху публична инфраструктура. Да вземем за 
пример компания, която управлява ERP система, налагаща 
конкретни изисквания към хардуерните и софтуерните 
платформи, върху които работи. Тази ERP система може да 
бъде купена, притежавана и управлявана от компанията, но 
цялата платформа под тази система може да бъде 
изнесена и наета като услуга от външен доставчик.  
  Поради огромните ресурси, които са необходими за 
предоставяне и поддръжка на облаци, сравнително малко 
са компаниите-доставчици на облаци, сред които: Amazon 
(Amazon Web Services), Google (Google AppEngine), 
Microsoft (Microsoft Azure), Salesforce, Sun Microsystems, 
IBM, Oracle, VMWare, a в България (Cloud). 
  За да отговорят на разнородните изисквания на 
потребителите, доставчиците на облачни технологии 
предлагат различни услуги (SaaS, PaaS, IaaS) и модели на 
обслужване (Public, Private, Hybrid), . 
  Качеството на предоставяните услуги зависи от моделите, 
по които тези услуги се предоставят на потребителите. На 
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фиг. 2 е изобразена количествената зависимост между 
отделните модели на обслужване на облачните системи. 
 

 
Фиг. 2 Модели на обслужване на облачните системи: 

 
 При програмно осигуряване като услуга (SaaS, Software-as-
a-Service) потребителят има възможност да използва 
приложно програмно осигуряване, собственост на 
провайдера, докато при платформата като услуга (PaaS, 
Platform-as-a-Service) използва платформата за разработка 
на приложения в облачна среда. При третата 
инфраструктура като услуга (IaaS, Infrastructure-as-a-
Service) на потребителя се предоставя цялата облачна 
инфрастустура - виртуален сървър, хранилище на данни, 
или мрежово оборудване. Той може да установява свое 
програмно осигуряване и да управлява операционната 
система, мрежовите съединения и хранилищата на данни. 
 Контролът и управлението на основната физическа и 
виртуална инфраструктура на облака, в т.ч. мрежи, 
сървъри, типове използвани операционни системи, системи 
за съхранение на данни се осъществява от облачния 
провайдер. 
  На ИТ пазара се предлагат различни сервизи на облачен 
компютинг, за да се избере най-ефективният е нужно да се 
вземат предвид някой критерии за сравнение. При 
определени сервизът трябва да бъде ориентиран към 
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създаване на услуга, с възможност за измерване с 
метриките на бизнеса. 
При други системата е задължително да има гъвкави 
възможности за мащабируемост, както в страна на 
увеличение, така и в страна на намаление на използваните 
ресурси, а при пакетна доставка на услуги всяка услуга 
трябва да съответства на задачите на бизнеса и да се 
предоставя само при възникване на необходимост. 
 Сервизите, насочени към изграждане чрез интеграция на 
компонентите в единно цяло, са с основна цел - 
повишаване качеството на сервиза и снижаване стойността 
на услугите. 
 
  Според изследване на IDC облачните системи имат 
следната тежест на предимства: 
 

 
 
 Предимства на облачния компютинг от гледна точка на 
прилагането в бизнеса 

• Ефективност – Компаниите, реализиращи облачния 
подход с използване на SOA и SaaS не е 
необходимо да изразходват финансови, човешки и 
ИТ ресурси за поддръжка на собствена 
инфраструктура 

• Гъвкавост- Нови решения се получават чрез 
обединяване на сервизи, създадени по-рано. 

• Мащабируемост- Възможност за бързо получаване 
на необходимото количество ресурси за 
обезпечаване на гъвкаво мащабиране, без внасяне 
на видими организационни промени. 
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• Достъпност- За достъп до обектните платформи е 
необходима само Интернет връзка. 

• Производителност-Териториалното разпределение 
на центровете за данни, ресурси и платформи 
позволява да се достигне производителност, 
немислима при използване на локални 
инфраструктури. 

• Контролируемост-Възможност за съчетаване на 
различни варианти за разположения на 
приложенията. 

  Измежду всички предимства на облака има и такива, които 
доставчиците не биха желали да рекламират. Кибер 
престъпниците използват този ресурс заради гъвкавостта 
му и голямата достъпна процесорна мощ. Криминалните 
престъпления, базирани на възможностите на новата 
технология набират сила. Най-големият проблем със 
сигурността на обществените изчислителни облаци е 
липсата на прозрачност от страна на доставчиците на 
услуги в облака за техните възможности за защита. 
  От гледна точка на сигурността е важно да се отбележи, 
че когато една организация премине към облачния стек, тя 
губи оперативна гъвкавост и директен контрол върху 
сигурността. Един клиент на IaaS има много по-голям 
контрол върху конфигурациите си, действията си и 
сигурността си от клиент на SaaS. За някои потребители 
това е недостатък. Обаче за много организации 
относителната липса на оперативна гъвкавост в SaaS е 
предимство. Много компании се прехвърлят в облака точно 
поради тази липса на оперативна гъвкавост – доставчикът 
на услуги в облака е отговорен да осигурява почти всичко, с 
което изключително улеснява организациите да преминат 
към този нов бизнес модел. 
     България все още няма утвърден стандарт за това как 
се запазват данните в една облачна инфраструктура. Има 
нормативни уредби в тази връзка, но те са крайно 
недостатъчни и неясни относно информацията за това. В 
договорите за използване на такива услуги също не е много 
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ясно кой поема по-голямата част от отговорността в 
случаите на загуба на данни. Друго, което притеснява 
потребителите, е как ще достъпват облачните услуги. 
  Всяка организация, предоставяща облачни услуги, трябва 
да отговаря на два стандарта за сигурност – SAS 70 и ISO 
27001:2005. 
 TransOS е нов елемент в архитектурата на облачните 
изчисления, моделът вече не се разглежда като модно 
течение, а се счита за бъдеще на ИТ индустрията. Според 
прогнозите на водещи експерти и изследователски агенции, 
през 2014 г. 50% от работното натоварване ще се 
изпълнява в облаците. 
Тъй като TransOS изпълнява по разпределен начин 
различни традиционни ОС, потребителите могат да избират 
предпочитани ОС (Windows, Linux и др.) и техните 
съответни приложения, които да използват под TransOS. По 
този начин, всякакви ОС, разработени от различни 
компании или базирани на различни стандарти, могат да се 
пускат на един и същи клиентски терминал. Тази парадигма 
може да намали обемите на съхраняваните данни, да 
опрости управлението на ресурсите, да подобри 
достъпността и безопасността на използваните услуги. На 
фиг.3 –структура на TransOS. 
Облачната ERP/CRM система Microsoft Dynamics в 
България. 
Облакът (Cloud), като метод на внедряване, позволява 
организации от различни браншове да използват богатите 
функционалности на интегрираните софтуерни системи, 
без да правят първоначална инвестиция в тях. 
Друго предимство при използване на Microsoft Dynamics 
ERP и CRM като облачна услуга е, че компаниите не се 
ангажират с режийни разходи и поддръжка, необходими за 
правилното функциониране на избраната система, тъй като 
отговорността за това пада върху специалистите от 
Intelligent Systems Bulgaria. 
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Фиг.3 

 
  Благодарение на огромния потенциал и достъпност на 
облака клиентите могат да измерват точно потреблението и 
заплащат толкова ресурс, колкото са изразходвали, а 
гъвкавостта и еластичността, автоматизацията, 
виртуализацията на ресурсите и ICN Cloud + допълнителен 
бонус правят облака по-доброто решение за бизнеса. 
 Облачните структури в ICN.bg компанията се предлагат в 
най-богата гама от услуги и индивидуални решения за 
всеки един клиент според неговите изисквания и желания 
за уеб сайт и при  услугата "ICN.Bg Cloud се заплаща 
единствено потреблението. 
 Малки и средни бизнес организации ползват Интеграция-
като-услуга (IgaaS) заради възможността от интеграция на 
всякакъв тип бизнес услуги на ниска цена, което им дава 
възможност да насочат ресурсите към техния основен 
бизнес вместо към закупуване и управление на скъпа IT 
инфраструктура. 
   В световен мащаб страните с най-развита политика в 
сферата на облачните изчисления са Япония, Австралия, 
Германия, САЩ и Франция. Според експертите, текущото 
ниво на възприемане на cloud computing сред ритейлърите 
в региона е достатъчно ниско, но към 2014 г. то ще се 
повиши с 300%. 
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Заключение 
Сред индустриите, които са най-активни в търсенето и 

прилагането на частни облаци в България, в момента най-
голям интерес имат банковият и финансовият сектор. 
Активен е също и Телеком секторът. С все по-широкото 
използване на облачните технологии няма съмнение, че в 
близко бъдеще ще се появят и наложат нови модели на 
облачни услуги. 

Много малки и средни фирми ще преминат към 
облачни услуги. На този етап облачните услуги се заплащат 
месечно и на база на това, което се използва. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА CMS СИСТЕМИТЕ В 
СЪЗДАВАНЕТО УЕБ БАЗИРАН ОБРАЗОВАТЕЛЕН 

ПОРТАЛ 
Константин  Цветков, Десислава Жекова 

 
USE OF CMS SYSTEMS IN CREATING WEB-BASED 

EDUCATION PORTAL 
Konstantin Tsvetkov, Desislava Zhekova 

 
Abstract : A Content Management System (CMS) is a computer 

program that allows publishing, editing and modifying content as well 
as maintenance from a central interface. Such systems of content 
management provide procedures to manage workflow in a 
collaborative environment. These procedures can be manual steps or 
an automated cascade. 

The first content management system (CMS) was announced at 
the end of the 1990s. This CMS was designed to simplify the complex 
task of writing numerous versions of code and to make the website 
development process more flexible. CMS platforms allow users to 
centralize data editing, publishing and modification on a single back-
end interface. CMS platforms are often used as blog software. 

Key words : CMS (Content Management System), Drupa, 
Joomla!, WordPress, platforms, computer program, blog software, 
single back-end interface; 

 
Увод 
CMS са резултат на нуждите на организации, които са 

публикували голямо количество материали в уеб 
пространството. Разработването им спомага за обхващане 
цялостния жизнен цикъл на уеб страниците на сайта – от 
осигуряването на прости инструменти за създаване на 
съдържанието, до публикуването и архивирането му. Уеб 
базираната система за управление на съдържанието също 
осигурява възможността за управление на структурата на 
сайта, външния вид на публикуваните страници и 
навигацията, осигурена за потребителите. 
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Управлението на съдържанието (Content Management) 
е набор от процеси и технологии, които поддържат 
еволюционния жизнен цикъл на електронната информация. 
Жизненият цикъл на електронното съдържание се състои 
от шест основни фази: 

• Създаване (create); 
• Преработване (update); 
• Публикуване (publish); 
• Трансформиране (translate); 
• Архивиране (archive); 
• Премахване (retire). 
Функционалността на системата за управление на 

съдържанието може да се раздели на следните основни 
компоненти: 

• създаване на съдържание 
• управление на съдържание 
• публикуване 
• презентация 

 
Фиг. 1 Компоненти на функционалността на системата 

за управление на съдържанието 
 
Изложение 
Съвременните системи за управление на съдържанието са 

изградени като интернет  приложения. Те представляват  
програмни  продукти,  които  имат  трислойна архитектура -  
презентационен  слой ( уеб  браузер  като  клиент),  бизнес  слой ( 
машина  за  генериране  на  динамично  съдържание  чрез  
използване  на  CGI технологии като PHP, Java сървлети, Active 
Server Pages - ASP, ASP.NET и др.) и слой за данни (който е 
реализиран чрез база от данни и/или друг начин за съхранение на 
данните).  
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Фиг. 2 Архитектура на системата за управление на 
съдържанието 

 
Тези приложения са достъпни през интернет или локална 

мрежа. Уеб браузърът се използва за комуникация с бизнес слоя, 
който отговаря на (обслужва) исканията чрез генериране на 
заявки и обновявания в слоя за данни и чрез генериране на данни 
за изграждането на потребителския интерфейс в презентационния 
слой. 

Уеб базираните системи за управление на 
съдържанието често се използват за съхраняване, 
контролиране, редактиране и публикуване на специфична 
за дейността документация като новини, бизнес 
документация, технически ръководства, обучаващи 
материали, продуктови каталози, ценови листи, 
маркетингови брошури и др. Те могат да поддържат 
следните възможности: 

• Създаване на документи и мултимедийни 
материали; 

• Идентификация на всички ключови потребители и 
техните роли в управлението на съдържанието; 

• Възможност за присвояване на роли и права на 
различни потребители за различни типове или 
категории съдържание; 

• Управление на работния процес на създаване на 
съдържание; 

• Възможност за проследяване и управление на 
множество версии на едно и също съдържание; 

• Възможност да се публикува съдържанието в 
хранилище, което осигурява достъпа до него; 

• Автоматизирани шаблони; 
• Съдържание, което се редактира лесно; 



 

68 
 

• Лесно добавяне на нови възможности чрез plug-ins 
или модули, които могат да бъдат лесно 
инсталирани и да разширят съществуващата 
функционалност на сайта; 

Повечето системи за управление на съдържанието 
обикновено предлагат редовни обновявания, които 
включват нови възможности и поддържат системата в крак 
с актуалните в момента уеб стандарти;  

 Уеб базираните системи за управление на 
съдържанието се разработват като част от така наречените 
динамични сайтове и обикновено работят на сървъра на 
уеб сайта. Те осигуряват потребителска автентикация и 
контролиран достъп на различни групи потребители като 
администратори, главни редактори, редактори и автори на 
съдържание. Повечето системи използват база данни за 
съхранение на съдържанието и слой за презентация, който 
показва съдържанието на посетителите на сайта на базата 
на набор от шаблони. Достъпът до системата обикновено 
се извършва чрез уеб браузър, като е възможно и 
използване на FTP за качване на съдържание.  

 Системата за управление на съдържанието е 
критична за успеха на почти всеки Интернет и интранет 
сайт, но все още много организации не са запознати с тази 
технология. 

Има широк кръг от предимства, до които може да 
доведе внедряването и използването на CMS: 

• Намаляване на разходите по поддръжка на 
сайта; 

• Добре организиран процес по създаване на 
съдържанието; 

• По-бързо създаване на нови страници и 
обновяване на страници; 

• По-голяма съгласуваност; 
• Подобряване на навигацията на сайта; 
• По-голяма гъвкавост на сайта; 
• Поддръжка на децентрализирано създаване на 
съдържание; 
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• По-голяма сигурност; 
• Намаляване на дублирането на информация; 
• По-големи възможности за разрастване на 
сайта. 

По този начин организацията може да спести време и 
средства за обучение на персонала за публикуване на 
съдържание. Намалява се също работата на IT отдела по 
промени в уеб сайта. Системата намалява и времето за 
публикуване, позволявайки по-бърз достъп до вече 
публикуваното съдържание. Това е важен резултат за 
модерната организация. Колкото по-бърз е достъпът до 
публикуваното съдържание, толкова по-актуално и значимо 
е то. 

На предна позиция в една система за управление на 
съдържанието стои лесна за използване среда за 
създаване на съдържание, проектирана да работи по 
подобие на MS Word. Тя осигурява нетехнически начин за 
създаване на нови страници или обновяване на 
съдържание без необходимост да се владее HTML. CMS 
позволява също да се управлява структурата на сайта, в 
кои секции и раздели да се разполагат страниците и как да 
са свързани една с друга. Много системи дори предлагат 
опростено drag-and-drop преструктуриране на сайта, без да 
се нарушават хипервръзките. Днес почти всички CMS 
осигуряват уеб базирана среда за създаване на 
съдържание, което допълнително улеснява тези задачи и 
позволява обновяването на съдържанието да бъде 
извършвано дистанционно. Тази среда е ключът за успеха 
на всяка система за управление на съдържанието. Чрез 
осигуряване на опростен механизъм за поддържане на 
сайта създаването на съдържание може да бъде 
възложено на различни служители на организацията. 
Например маркетинговият мениджър може да поддържа 
секцията за новини и връзки с обществеността, докато 
продуктовият мениджър поддържа актуален продуктовия 
каталог. 

� Управление на съдържание 
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След като една страница бъде създадена, тя се 
съхранява в централното хранилище на системата за 
управление на съдържанието. То съхранява цялото 
съдържание на сайта, както и друга поддържаща 
функциите и работата на CMS информация. Това 
централно хранилище позволява на системата да 
осигурява редица полезни функции: 

• Поддържане на информация за всички 
предишни версии на една страница, кой какво е 
променял и кога; 

• Гарантиране на това, че всеки потребител 
може да променя само тази секция от сайта, за 
която е отговорен и за която са му дадени 
права от администратора; 

• Интегриране със съществуващи 
информационни източници и IT системи. 

Но по-важното е, че системата за управление на 
съдържанието осигурява редица възможности за 
управление на работния процес по създаване на 
съдържанието. 

� Публикуване 
Когато съдържанието е вече в завършен вид в 

хранилището, то може да бъде публикувано в Интернет или 
интранет сайта. Системите за управление на съдържанието 
притежават и използват мощни средства за публикуване, 
които позволяват предварително дефинираните външен 
вид и подредба на сайта да бъдат автоматично приложени 
върху новото съдържание по време на публикуването му. 
Те могат също да позволяват едно и също съдържание да 
бъде публикувано в множество сайтове. Разбира се, всеки 
отделен сайт има свой собствен изглед, така че CMS 
позволява на графичните дизайнери и уеб програмистите 
да дефинират и променят външния вид на сайта, който ще 
бъде приложен от системата. Тези възможности за 
публикуване гарантират, че страниците в целия сайт ще 
изглеждат еднотипно и позволяват висок стандарт на 
презентация. Те позволяват също авторите да се 
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концентрират върху създаването на съдържанието, 
оставяйки външния облик на сайта изцяло на системата за 
управление на съдържанието. Тя изцяло автоматизира 
процеса на публикуване на съдържанието. 

Много от системите поддържат концепцията за “single 
source publishing”. Това означава, че те могат да публикуват 
автоматично дадена единица съдържание освен като HTML 
страница и в различни други формати като PDF, Word, WAP 
и XML. 

� Презентация 
Системата за управление на съдържанието също така 

осигурява възможности за повишаване на качеството и 
ефективността на сайта. Например CMS може да изгради 
навигацията на сайта чрез прочитане на структурата на 
съдържанието направо от  хранилището. Тя също улеснява 
поддръжката на множество браузъри и достъпността за 
потребители с увреждания. CMS прави сайта актуален, 
динамичен и интерактивен. 

Съдържанието и цялата друга информация, свързана 
със сайта, обикновено се съхранява в сървърно-базирана 
система за управление на релационни бази от данни. 
Използват се изпълними скриптове, написани на скриптови 
езици или инструменти като Coldfusion, PHP, Perl, JSP, 
ASP, Python за взаимодействие с данните и превръщането 
им във визуално съдържание. Данните, съхранявани в 
базата данни, се извличат и преобразуват в html страници 
или други документи. След това страниците, контролирани 
и публикувани от системата за управление на 
съдържанието, могат да бъдат видени от посетителите на 
сайта. 

База данни е организирана колекция от данни, 
използвана с цел моделиране на някакъв вид организация 
или организационен процес. Във времето преди 
релационния модел на бази данни обикновено са се 
използвали два други модела за поддържане и действие с 
данни – йерархичен модел на бази данни и мрежов модел 
на бази данни. 
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Релационният модел е бил създаден за първи път 
през 1969 г. и днес се е превърнал в най-широко 
използвания модел в управлението на бази данни. Една 
релационна база данни съхранява данни в релации, които 
потребителят възприема като таблици. Всяка релация е 
съставена от записи и атрибути или полета. Физическата 
последователност на записите и полетата в една таблица е 
напълно несъществен и всеки запис в таблицата се 
идентифицира от поле, което съдържа уникална стойност. 
 Това са двете отличителни характеристики на 
релационните бази данни, които дават възможност данните 
да съществуват независимо от начина, по който те 
физически са съхранени в компютъра. Не се изисква 
потребителят да знае физическото разположение на даден 
запис, за да извлече неговите данни. Релационният модел 
категоризира релациите като едно към едно, едно към 
много и много към много. Една релация между две таблици 
се установява косвено чрез съпоставянето на стойности на 
общо поле. Стига даден потребител да е запознат с 
релациите между таблиците в базата данни, той може да 
осъществява достъп до данни по почти неограничен брой 
начини. 

Извличането на данни от релационна база данни 
става с езика SQL (Structured Query Language – Език за 
структурирани заявки). SQL е стандартният език, 
използван, за да се създават, модифицират и поддържат 
бази данни и да се отправят заявки към тях. Повечето от 
днешните по-важни софтуерни програми за релационни 
бази данни включват различни форми на реализация на 
SQL. 

Релационната база данни осигурява няколко 
предимства: 

� Вградена цялост на много нива: Целостта на 
данните е вградена в модела на ниво поле, за да се 
осигури точността на данните; на ниво таблица, за 
да се осигури, че записите не са дублирани и за да 
открие липсващи стойности на първичен ключ; на 
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ниво релация, за да осигури, че релациите между 
две таблици са действителни; и на бизнес ниво, за 
да осигури, че данните са точни от гледна точка на 
самия бизнес. 

� Логическа и физическа независимост на данните от 
приложенията за бази данни: Нито промените, които 
даден потребител прави с логическия строеж на 
базата данни, нито промените, които компанията, 
продаваща софтуер, прави с физическата 
реализация на базата данни, ще повлияят 
неблагоприятно на приложенията основаващи се на 
тях. 

� Гарантирана съгласуваност и точност на данните: 
Данните са съгласувани и точни благодарение на 
различните нива на цялост, които можете да 
наложите вътре в базата данни. 

� Лесно извличане на данни: По подадена от 
потребителя команда могат да бъдат извлечени 
данни от определена таблица или от няколко 
свързани таблици в базата данни. Това позволява 
на потребителя да разглежда информацията по 
почти неограничен брой начини. 
Една система за управление на релационни бази 

данни (СУРБД) представлява софтуерна програма, която се 
използва за създаване, поддръжка, модифициране и 
манипулиране с една релационна база данни. Много 
програми, реализиращи СУРБД, предоставят инструменти 
за създаване на приложения за крайния потребител, които 
взаимодействат с данните, съхранени в базата данни. 

СУРБД от типа клиент/сървър са разположени на 
компютър, изпълняващ ролята на сървър за бази данни, а 
потребителите взаимодействат с данните чрез приложения, 
разположени на техните собствени компютри като клиент 
на бази данни. 

Разработчиците използват СУРБД тип клиент/сървър, 
за да създадат и поддържат базата данни и съпътстващи я 
приложни програми за крайния потребител. Той реализира 
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цялост и сигурност на данните на сървъра за данни, 
давайки си възможност да базира много различни 
потребителски приложения на едни и същи множества от 
данни, без да влияе на целостта и сигурността им. СУРБД 
тип клиент/сървър от доста време се използват широко за 
управление на големи количества споделени данни. Някои 
примери за тях са: 

� Microsoft SQL Server; 
� Oracle Application Server; 
� MySQL; 
� PostgreSQL; 
� MSSQL. 

Уеб базираните приложения с база данни следват обща 
структура, показана на фигура №3. 

 

 
Фиг. 3 Структура на уеб базираните приложения с база данни 

 
Основната архитектура се състои от уеб браузър, уеб 
сървър, машина за обработка на скриптове и система за 
управление на бази данни. Тя работи по следния начин: 

1. Потребителският уеб браузър изпраща HTTP 
заявка за определена уеб страница, например 
index.php. 

2. Уеб сървърът получава заявката за index.php, 
извлича файла и го подава на машината за 
обработка на скриптове. 

3. Машината започва да обработва скрипта. В 
скрипта има команда за свързване с базата данни 
и изпълняване на заявка. Машината отваря 
конекция към СУБД и изпраща съответната заявка. 

4. СУБД получава заявката, обработва я и изпраща 
резултатите обратно на машината за обработка на 
скриптове. 
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5. Машината за обработка на скриптове довършва 
скрипта, което обикновено включва форматиране 
на резултатите в HTML. След това връща 
получения резултат на уеб сървъра. 

6. Уеб сървърът изпраща резултата обратно на 
браузъра, където потребителят може да го види. 

Темплейт системата най-общо описва софтуера и 
методологиите, използвани за създаване на голямо 
количество уеб страници и уеб документи. Тези системи 
обработват уеб темплейти чрез софтуер, наречен машина 
за работа с темплейти (Template engine). На Фигура №4 е 
представен основният процес за създаване на уеб 
документи, при който съдържанието (от база данни) и 
„спецификациите за презентация” (уеб темплейт) се 
комбинират (чрез машината за работа с темплейти) за 
създаване на голямо количество документи. 

Темплейт системата се състои от следните елементи: 
� Машина за работа с темплейти: основният 
обработващ елемент на системата; 

� Източници на съдържание: различни видове 
входни потоци от данни, като такива от 
релационна база от данни, XML файлове и други 
видове локални или мрежови данни; 

� Уеб темплейти: специфицирани в зависимост от 
езика за темплейти (Template language). 

За уеб дизайнера всяка уеб страница е създадена 
чрез уеб темплейт. Той мисли за нея като за модулно 
структурирана страница с компоненти, които могат да се 
модифицират независимо един от друг. Тези компоненти 
могат да включват заглавна част, заключителна част, 
глобална навигационна лента, локална навигационна лента 
и съдържание. 
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Фиг. 4 Създаване на уеб документи 

 
За програмистите езикът за създаване на темплейти 

предлага по-ограничена логика, която се използва само за 
адаптиране на презентацията, а не за сложни бизнес 
алгоритми. 

За останалите членове на екипа по разработването на 
сайта системата за уеб шаблони позволява на 
администратора на сайта да се съсредоточи върху 
техническата поддръжка, авторите на съдържание да се 
фокусират върху съдържанието и по-надеждна работа за 
всички от тях. 

Обобщено, употребата на система за уеб шаблони 
има следните предимства: 

� Улеснена промяна на дизайна на сайта поради 
разделението на логиката на извличане на 
съдържанието от презентацията на сайта; 

� Улеснено унифициране на интерфейса: менютата и 
другите презентационни елементи лесно се 
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уеднаквяват за улеснение на потребителите, които 
посещават сайта; 

� Възможност за независима работа по дизайна и кода 
на сайта от различни хора по едно и също време; 

� Увеличаване на производителността на 
разработване. 
Машината за работа с темплейти е софтуер, създаден 

да създава уеб документи чрез обработка на уеб 
съдържание и уеб темплейти. Тя работи в контекста на 
темплейт системата и обикновено включва основните 
възможности на повечето програмни езици на високо ниво, 
с акцент върху възможностите за работа с обикновен текст. 
Такива възможности включват: 

� Променливи и функции; 
� Заместване на текст; 
� Включване или изключване на файлове; 
� Условни конструкции/структури и цикли. 
В момента на пазара съществуват стотици системи за 

управление на съдържанието, които имат различни 
възможности и силни страни. Затова всяка организация, 
която желае да внедри и използва CMS, трябва да отдели 
време да определи своите бизнес правила и изисквания 
към системата и след това подробно да изследва и оцени 
предимствата и недостатъците на съществуващите в 
момента на пазара CMS и доколко те са подходящи за 
нейните цели и дейности. Всяка организация има уникален 
набор от изисквания към CMS, затова не съществува 
решение, което да удовлетвори напълно всички от тях. По 
тази причина ръководителите трябва да отделят 
достатъчно време и средства за проучвания, за да изберат 
относително най-доброто решение от съществуващите на 
пазара.  

За изготвянето на училищния портал sou-
obrochishte.com е направена съпоставка между трите най-
използваните CMS, а именно Joomla, Drupal и WordPress. 
Съпоставени са по следните критерии:  

� Системни изисквания 
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� Сигурността на системата 
� Поддръжка 
� Лекотата на използване 
� Управлението на системата 
� Подържани стандарти и технологии 
� Гъвкавост 
� Модули 

WordPress, Joomla! и Drupal са CMS с отворен код, който 
се разпространява под лиценза на GNU GPL. Ядрата са 
безплатни. Написани са на PHP, а за база данни използват 
MySQL. Application Server трябва да поддържа PHP 4.3.3. 
Поддържаната операционна система е Cross-platform, Уеб 
сървър, който изисква е Apache, IIS.  
По отношение на сигурност и трите системи безспорно 

имат своите слаби места, но след като се появи дупка в 
сигурността, винаги своевременно се намира решение, 
защото в security групите в екипите на  разработчиците, 
винаги има хора, които следят световните тенденции и 
вграждат най-надеждните технологии в системата си. Ето и 
няколко добри практики спазването, на които ще подобри 
значително сигурноста на CMS: 

− Редовно обновяване на системата и модулите към 
нея. 

− Да се избере хостинг с редовен backup 
− Когато се инсталират допълнителни модули към 
системата, да се направи проучване за дадения 
модул дали се update-ва редовно; колко хора 
работят по модула; имало ли е дупки в сигурноста в 
миналото;  

− Да не се  инсталират модули в dev или beta етап, 
както и да се внимава с модули, предназначени за 
въвеждане на информация като: коментари; текст; 
файлове и т.н., ако текстовете и файловете не се 
филтрират правилно, много лесно хакерите могат да 
добият достъп. 
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− За връзка към сървъра да се използва Secure FTP, 
както и свързването към сървъра да става само от 
сигурни компютри. 

− Да се избягва footprints(отпечатаци), т.е. да се 
променят default текстовете и url-та, които се 
генерират от системата и модулите. Желателно е да 
се махне "powered by ***" и задаване собствени 
правила за генериране на url адреси. 

− При наличие на статичен IP адрес може да се 
зададе през Apache кои IP адреси да имат достъп по 
административните страници на CMS-та. 

Трите CMS поддържат: Проследяване и контрол, 
Одобрение на съдържанието, Email потвърждение, 
Детайлни привилегии, Pluggable Автентикация, SSL 
съвместимост, Контрол на версиите. Kerberos Автентикация 
и NIS Автентикация при Drupal не се поддържа, при Joomla! 
е безплатна добавка, а при WordPress е с ограничени 
възможности. LDAP Автентикацията е безплатна добавка и 
при трите системи. Login History е поддържано от Drupal, а 
при Joomla! и WordPress е безплатна приставка. NTLM 
Автентикация при Drupal е безплатна добавка, от Joomla! се 
поддържа а при WordPress е с ограничени възможности. 
Известия за проблеми при Drupal не се поддържа, а при 
Joomla! и WordPress са безплатни добавки. Управлението 
на сесии при Drupal се поддържа а при Joomla! и WordPress 
са безплатни добавки. SMB Автентикация при Drupal не де 
поддържа, при Joomla! е безплатна добавка а при 
WordPress е безплатна добавка. SSL Logins при Drupal не 
се поддържа, при Joomla! е безплатна добавка а при 
WordPress е поддържано. SSL страници при Drupal и 
Joomla! не се поддържа, докато при WordPress се 
поддържат.  
По отношение на поддръжка на избраните CMS и трите 

системи се поддържат сравнително лесно, защото има 
достатъчно безплатни професионални ръководства, 
платени обучения, форуми, и информация за всяка от трите 
системи спрямо поддръжката, която включва: 
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• качване на нова информация на сайта 
• подмяна на вече качена информация 
• попълване на каталози 
• ъпдейтване на CMS системи 
• премахване на вируси от заразени сайтове и др. 

По отношение на поддръжка на избраните CMS:  
Сертифициране не се поддържа от никоя от трите системи.  
Платените ръководства, обучения са характерни при Drupal 
и Joomla!, докато при WordPress те са безплатни. Публичен 
пощенски списък е подържан само от WordPress, докато 
Joomla! и Drupal не го поддържат. Разширяем API, 
Професионален хостинг, Професионални услуги, Публичен 
форум, Платена поддръжка, Общност на разработчиците, 
Независими разработчици, Потребителски конференции са 
характерни и за трите системи. Online помощта е 
характерна за Drupal и WordPress, докато при Joomla! е с 
ограничени възможности. Тестовия framework е безплатен 
да Drupal, докато при Joomla! и WordPress са вградени в 
ядрата на системите.  
По отношение на лекотата на използване, която е важна 

характеристика за всяка система и трите имат опростен, 
интуитивен и логичен интерфейс и улесняват 
потребителите не само в процеса на създаване и 
публикуване на съдържанието, а и в процеса на работа със 
самата нея. 
Приятелските URL адреси освен за потребителите са 

необходими и за много от търсещите машини в Интернет, 
тъй като някои от тях могат да индексират само страници, 
имащи такъв адрес. А индексирането на сайта от повече 
търсещи машини увеличава шанса, той да бъде открит от 
по-голям брой Интернет потребители. От трите системи по 
специфична е Drupal, която изисква да се включат или 
добавят допълнително модули, за да се надгради ядрото и 
подпомогне и подобри по този начин функционалността и. 
Но това значително натоварва системата. 
И трите системи поддържат богат набор от модули, като 

WordPress може да се каже,че значително превъзхожда 
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останалите две, защото те често се update – ват и са 
безплатни. 

 
Заключение 
Представената разработка има своето приложение в 

сферата на образованието, където да спомогне за по 
ефективното обучение на учениците и оптимизиране 
работата на учителите. Тя е отворена и може да се 
допълва и модифицира при необходимост от промяна на 
изискванията или разширяване с нови възможности.. 
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СЪЗДАВАНЕ НА КОМПОНЕНТ ОТ БИБЛИОТЕЧЕН 
СОФТУЕР С ИЗПОЛЗВАНЕ НА CMS JOOMLA 

Константин Цветков, Красимир Митев  
 

CREATION OF COMPONENTS OF LIBRARY 
SOFTWARE USING CMS JOOMLA 

Konstantin Tsvetkov, Krasimir Mitev 
 

Abstract:  Modern means of communication and opportunities for 
access to information resources through technologies of computer 
networks create conditions for libraries to become the "gateway to 
global knowledge." In more and more libraries are entering information 
technology and this causes the need for development of software to 
facilitate the work of librarians in handling newly library units serving 
readers and others. 
To this end, the report examines the nature and the main types of 
management systems, content, and functionality and makes a 
comparative analysis of the derived rationale for the choice of system 
content management Joomla. Describe created component library 
software. 
 

Key words:  libraries, software, CMS (Content management 
system), Joomla, component 
 

Увод 
Темповете на приобщаване на населението към 

кибер-пространството, както и проникването на високите 
технологии в ежедневието на хората са значими и 
повсеместни. Тук се корени и едно от основанията, за да се 
твърди, че в момента се извършва преход в глобален 
мащаб към ново общество – информационното. 
Развитието на информационното общество и 
перспективите пред него засягат и ролята, и дейността на 
библиотеките – всяко постижение в сферите на 
информационните и комуникационните технологии е и ще 
бъде неоценимо полезно за модернизирането им и 



 

83 
 

превръщането им в центрове на знанието, гръбнака на 
Мрежовото общество. [1] 
 

1. Същност на CMS. Видове CMS. Функционалности 
Система за управление на съдържанието е софтуер, 

чрез който потребителите извършват създаване, 
публикуване, редактиране и модифициране на съдържание. 
Тоест, чрез този софтуер се организира за публикуване 
голям обем от всякакво съдържание – текст, снимки и 
мултимедийни и други файлове. Най-често тези системи 
дават възможност на много редактори да работят по 
различни части на съдържанието, по едно и също време 
или един след друг. [2] 

Активното развитие на технологиите през 
последните години наложи и диференциацията на 
отделните типове системи за управление на съдържанието. 
Общоприета е класификацията в зависимост от 
функционалността, която те предоставят: 
- Системи за управление на корпоративно съдържание 
(Enterprise content management systems, ECMS); 
- Системи за управление на учебно съдържание (Learning 
Content Management Systems, LCMS); 
- Системи за управление на компонентно съдържание 
(Component content management system, CCMS); 
- Системи за управление на уеб съдържание (Web content 
management systems, WCMS, Web CMS или WCM система); 

Една система за управление на съдържанието 
трябва да има следните функционалности: 
• автоматизирани шаблони, които могат да бъдат 
променени лесно на едно място и след това се движат през 
цялата системата; 
• лесно редактиране на съдържанието; 
• разширяемост, чрез плъгини или разширения; 
• редовни актуализации и придържане към уеб стандартите; 
• лесен работен поток (Workflow); 
• управление на жизнения цикъл на съдържанието, от 
създаването до окончателното изтриване; 



 

84 
 

• контрол на версиите на уеб страниците. 
 

2. Предимства и недостатъци на CMS 
Предимства: 

- лесно и бързо създаване на сайта; 
- намаляване на времето и разходите за разработка; 
- бързо и ефективно управление на информацията, не 
изисква професионално техническо обучение, за да се 
използва; 
- голям брой функции; 
- подобряване на качеството на разработката и промените 
по сайта; 
- ниска цена; 
- намаляване на разходите за по-нататъшни промени чрез 
разделяне на съдържание и неговото представяне; 
- намаляване на разходите за поддръжка; 
- лесни за инсталиране и качествена документация; 
- може да бъде успешно интегрирана във вътрешната 
корпоративна информационна система и да служи за 
организация на документите; 
- икономически целесъобразно е при организиране на 
вътрешни корпоративни системи и информационни 
портали. 
- лесно персонализиране; 
- лесни за използване; 
- управление на работния процес; 
- вградени механизми за оптимизиране за търсачки (SEO). 

Недостатъци: 
- разходи за осъществяване – за големите мащабни 
проекти може да се наложи обучение, планиране и 
сертификати; 
 - разходи за поддръжка – CMS може да изискват лиценз за 
актуализации, надграждания и поддръжка на хардуер; 
- латентност – големите CMS могат да изпитат латентност, 
ако хардуерна инфраструктура не е актуална, ако базите 
данни не се използват правилно или ако уеб кеш 
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файловете трябва да се презареждат всеки път когато 
данни се обновят; 
- URL адресите на много CMS се генерират динамично с 
вътрешни параметри, те често не са достатъчно стабилни и 
търсачките не могат да разчитат на тях. 

3. Сравнителен анализ на най-популярните 
системи за управление на съдържанието (WordPress, 
Joomla, Drupal, Plone) 

Каква система да се избере за създаване на даден 
сайт зависи от нуждите и ситуацията. В сравнителната 
таблица ясно се виждат силните и слабите страни на най-
популярните системи  за управление на съдържанието 
(WordPress, Joomla, Drupal, Plone). 

WordPress  е добър избор за сравнително малки, 
елементарно подредени уебсайтове. Това е сравнително 
лесна система, за инсталиране и за разучаване, лесно се 
поддържа и актуализира, пускането на сайт може да стане 
от всеки технически грамотен човек. Въпреки това, 
WordPress не е мащабируем както другите три системи. За 
потребителски типове съдържание или показването на 
списъци с публикации въз основа на автоматични правила, 
ще трябва да се инсталира добавка или тема, която 
осигурява тази функция. Системата притежава ограничена 
поддръжка за разграничаване на потребителските роли, 
въпреки че на разположение са добавки за поддръжка на 
разрешения, базирани на секция или тип съдържание. 

Joomla  е една стабилна система, добра за различни 
ситуации и е относително лесно да се инсталира и настрои. 
Има нужда от минимално обучение за менютата, 
структурата на сайта и съдържанието, но след като веднъж 
бъдат изучени, системата осигурява силна инфраструктура 
и създаване на структури полезни за сайта, за да се 
поддържат дори много големи сайтове. Допълнителни 
модули поддържат широко разнообразие от 
функционалности – от директории до колички за 
пазаруване и функции за общуване, осигурявайки солидна 
основа за много различни видове сайтове. Има 
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ограничение до една категория на статия, което може да 
доведе до необходимостта от дублиране, ако е необходимо 
да бъде включена в повече от един раздел на сайта. 
 

Табл. 1 Сравнителна таблица най-популярните системи за 
управление на съдържание 

  Word 
Press 

Joomla Drupal Plone 

1. Лесен хостинг и инсталиране +++ +++ +++ + 

2. Лекота при създаване на 
елементарен сайт 

+++ ++ ++ + 

3. Лекота при създаване на 
сложен сайт 

+++ +++ ++ ++ 

4. Лесна употреба от 
администратора на 
съдържание 

+++ ++ ++ +++ 

5. Лесна употреба от 
администратора на сайта 

+++ ++ ++ ++ 

6. Графична гъвкавост +++ +++ +++ +++ 

7. Достъпност и оптимизация за 
търсачки 

++ +++ + +++ 

8. Структурна гъвкавост ++ ++ +++ +++ 

9. Потребителски роли и 
работен поток 

+ ++ ++ +++ 

10. Общуване и Web 2.0 
функционалност 

+++ ++ +++ ++ 

11. Разширение и интегриране +++ +++ +++ +++ 

12. Сигурност + ++ ++ +++ 

13. Поддръжка и сила на 
общността 

+++ +++ +++ +++ 

+ Задоволителна   ++ Много добра   +++ Отлична 

Drupal  е гъвкава и мощна и е чудесен избор за по-
сложни сайтове. Тя поддържа голямо разнообразие от 
структури за сайта. С широко използваните добавки могат 
да се определят много подробни правила какво 
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съдържание да се показва, както и да се изградят 
собствени потребителски типове съдържание. 
Административните екрани за конфигуриране на сайта 
имат огромен брой опции и настройки, което ги прави по-
трудни за разбиране.  

Plone  е мощна и стабилна система, която е 
подходяща за организации с много комплексни нужди. Тя се 
използва от главните печатни издания и големите фирми. 
Системата предлага висока степен на гъвкавост и контрол 
и поддържа почти безкрайно сложни работни потоци. 
Инструментите на администраторите на съдържанието са с 
дружелюбен интерфейс и е лесно за нетехнически 
администратори да актуализират основния текст, 
изображения и странични площи. Основният недостатък на 
Plone е трудността при инсталирането и конфигурирането 
на системата. Освен това Plone изисква персонализирана 
настройка на хостинга (за разлика от типичната Linux / 
Apache / MySQL / PHP среда). Да се изучава Plone за 
изграждането на един уебсайт няма много смисъл. По-
подходящо е да се наеме консултант, който вече е запознат 
с нея. И тъй като Plone е написан на Python може да се 
окаже по-трудно да се намери програмист. 

 
6. Защо Joomla? 
Joomla!  е гъвкава, бързоразвиваща се и лесна за 

работа система за управление на съдържанието. 
Тя е насочена към по-професионални сайтове за 

малкия и среден бизнес, но може да се използва и за лични 
и семейни страници. С нея могат да се изграждат както 
малки и прости сайтове, така и големи и сложни сайтове с 
различни функционалности, като онлайн магазини и 
каталози, социални мрежи от типа на Facebook, форуми и 
др. 

Джумла има огромно количество разширения под 
формата на компоненти, модули и плъгини, които 
разширяват възможностите на продукта, и позволяват да 
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бъде настроен по такъв начин, че да изпълнява всички 
изисквания на клиента. 

Тъй като системата е безплатна, а и разширенията в 
повечето случаи са безплатни, с Джумла може да се 
изгради сравнително евтин сайт, който клиентът може сам 
да поддържа и доразвива, стига да има малко компютърни 
умения и време. 

Причини за популярността на сайтове, създадени 
с Joomla: 
• Проста инсталация и настройка; 
• Поддръжка на RSS и други приложения; 
• Код открит за редактиране; 
• Възможности за надстрояване с помощта на 
допълнителни компоненти, модули и плъгини; 
• Лесно обновяване на сайта до по-нови версии; 
• Лесна промяна на дизайна без смяна на 
съдържанието; 
• Изобилие от компоненти, модули и плъгини за 
надграждане; 
• Много информация на родният език; 
• Възможност за изпълнение на сложни проекти 

Какви уебсайтове могат да бъдат изработени с 
Joomla: 
• Фирмен сайт; 
• Онлайн каталог или магазин; 
• Имотен сайт; 
• Форум; 
• Сайт на ресторант, хотел или друго заведение със 
система за резервация; 
• Социална мрежа; 
• Портален сайт; 
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Фиг.1 Полета за добавяне на нов запис 
 

7. Описание на компонент „Фондове” 
Компонент „Фондове” е създаден с цел да се улесни 

работата на библиотекарите чрез създаване на електронна 
база данни, в която те могат да описват библиотечните 
единици, намиращи се в библиотеката. Той се състои от 
две части - административна и сайт част. 
Административната част служи за добавяне на описания и 
инвентаризация на библиотечните единици в база данни. 

Сайт частта на компонента включва електронен 
каталог на базата данни на библиотеката с пълни 
библиотечни описания и снимка на корицата. Също така 
има възможност да се търси точно конкретна библиотечна 
единица. 
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Фиг.2 Електронен каталог на сайта 
 

По този начин, намирайки дадена книга в 
електронния каталог, читателя може да даде на 
библиотекарите нужната информация за нея, чрез 
посочване на основните данни, а именно: сигнатура, 
заглавие и име на автора и тя съответно да му бъде 
предоставена за четене в самата библиотека или с 
възможност за заемане у дома. 

Заключение 
Докладът показва защо е необходимо създаването точно 
на такъв софтуер, който да помага на библиотекарите в 
тяхната работа. С навлизането на информационните 
технологии в съвременния начин на живот нуждата от такъв 
софтуер в библиотеките е належаща. Прави се анализ на 
по-известни CMS системи с цел да се покаже защо е 
избрана точно Joomla, а именно защото тя е най-
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популярна, като има над 30 млн. потребители и е достъпна 
на 64 езика.  
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Abstract: A database is an organized collection of data. The 

data are typically organized to model relevant aspects of reality in a 
way that supports processes requiring this information. For example, 
modeling the availability of rooms in hotels in a way that supports 
finding a hotel with vacancies. 

Database management systems (DBMSs) are specially 
designed applications that interact with the user, other applications, 
and the database itself to capture and analyze data. A general-
purpose database management system (DBMS) is a software system 
designed to allow the definition, creation, querying, update, and 
administration of databases. Well-known DBMSs include MySQL, 
PostgreSQL, SQLite, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Oracle, 
SAP, dBASE, FoxPro, IBM DB2, LibreOffice Base and FileMaker Pro. 
A database is not generally portable across different DBMS, but 
different DBMSs can inter-operate by using standards such as SQL 
and ODBC or JDBC to allow a single application to work with more 
than one database. 

 
Key words: database management system (DBMS), database 

(DB), variable, relations, models. 
 
В съвременното общество данните са важен ресурс 

за всяка една организация, която изисква внимателно 
планиране и управление. „Корените” на технологията база 
от данни трябва да се търсят в далечната 1960г. на 
миналия век, когато е създадена първата мрежова СУБД. 
Йерархичният и мрежовият модел на данните се 



 

93 
 

разглеждат като първо поколение на софтуера от тип 
СУБД. Релационните СУБД са второто поколение на 
софтуера от този тип. Обектно-ориентираните и обектно-
релационните СУБД изграждат третото поколение на 
софтуера от тип СУБД. 

Базите от данни се изграждат и проектират с 
определена цел. Съществуват два основни подхода за 
управление на данни: традиционен и подход „база от 
данни”.  

Традиционният подход има своите предимства и 
недостатъци, но като цяло позволява да се прецени по-
лесно времето за изпълнение и ето защо е подходящ при 
обработки в реално време.  При този подход управлението 
на данни се осъществява или с програми за тази цел, или 
чрез софтуер, наречен система за управление на бази от 
данни (СУБД).  

Базите от данни и СУБД заедно образуват система 
„база от данни”. Този подход се характеризира главно с: 
контрол на излишеството и устойчивостта на 
съхраняваните данни; поддържането на каталог и на 
ограничения за цялостност; осигуряването на независимост 
между данни и програми; работа с различни потребителски 
представи; споделянето на данните; управлението на 
правата за достъп до тях и защитата им; осигуряването на 
различни интерфейси и налагането на стандарти.  

Недостатъците на този подход са допълнителните 
инвестиции, създаването на проекти с лошо качество и 
други. Технологията „бази от данни” не е подходяща, ако: 
базата е с проста структура; има строги изисквания към 
времето за получаване на отговор от дадена програма; не е 
необходим многопотребителски достъп; данните са твърде 
сложни за представяне или потребителите се нуждаят от 
специализирани операции върху данните, които СУБД не 
поддържа.  

Преимуществата на технологията са, че данните се 
споделят между много потребители, обработват се 
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транзакции, възможна е защита на базата, осигурена е и 
независимост на данните. 

Съществуват няколко основни групи от потребители 
на базите от данни: администратори на данните и на базата 
от данни, проектанти на базата от данни, системни 
аналитици, приложни програмисти и крайни потребители. 

Една от основните характеристики на подхода „база 
от данни” е, че осигурява ниво на абстракция, чийто главен 
инструмент е моделът на данните – съвкупност от 
абстрактни понятия, описващи свойствата на 
разработваното приложение, на което са присъщи статични 
и динамични свойства. За да се опише структурата на 
базата, се използва модел на данните, който позволява 
представянето на обекти и на свързаните с тях събития от 
реалния свят. Той представлява основното средство, чрез 
което потребителят взаимодейства с базата. 

Статичните свойства на разработваното приложение 
се задават в схема (статично моделиране), а динамичните 
му свойства се дефинират под формата на транзакции, 
заявки и отчети (динамично моделиране). Състояние на 
базата се наричат данните в базата във всеки един момент 
от време. Разликата между схема и състояние на базата е 
много съществена. 

Всеки модел на данните се състои от два 
компонента: множество от понятия за описване структурата 
на базата и ограниченията за цялостност, както и 
съвкупност от операции за търсене, извличане и 
обновяване на данните. Всеки модел разполага с различни 
средства за тяхното представяне. Статичните свойства на 
дадено приложение се моделират чрез обекти, атрибути и 
връзки, а динамичните свойства включват прости и 
съставни операции, връзки между операциите, както и  
динамични ограничения. 

Разработени са много на брой модели на данните, 
които могат да се разделят в три основни групи: физически 
(вътрешни, примитивни), класически (логически) и обектно-
базирани (концептуални). Класическите модели на данни 
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са: йерархичен, мрежов и релационен, като последният се 
основава на математическото понятие релация 
(отношение). Основни типове концептуални модели са 
моделът „понятие-връзка”, семантичният модел, 
функционалният модел, обектно-ориентираният модел и 
обектно-релационният модел.  

Главна цел на подхода „бази от данни" е 
разделянето на потребителските приложения от 
физическата база. Тя се постига чрез представяне на три 
нива – вътрешно (физическо), концептуално и външно. Тези 
три нива определят архитектурата на СУБД, известна под 
името ANSI/SPARC. Архитектурата в три нива осигурява: 
достъп на всички потребители до едни и същи данни; 
независимост на отделните потребителски представи една 
от друга, като промените на някоя от тях не налагат 
промени в останалите; защита на потребителите, за да ги 
освободи от грижи за физическата организация на базата и 
възможност на администратора на базата от данни да 
променя структурите за съхранение на базата или нейната 
логическата структура, без това да оказва влияние върху 
потребителските представи. 
 СУБД представлява сложен софтуер, който е 
изграден от различни по своето предназначение модули, 
състои се от определени функционални компоненти, като 
ползва също и помощни програми и средства. 

Данните в базата се представят като множество от 
релации (отношения) чрез релационния модел, който се 
характеризира с релацията като основна структура за 
моделиране на данните и като математическо понятие, 
което използва теорията на множествата и предикатната 
логика от първи ред. Съществуват няколко вида 
релационни ограничения: ограничения върху домейните; 
ограничения върху ключа и нулевите стойности; 
ограничения за цялостност на обекта и ограничения за 
цялостност на връзките.  

Операциите на релационния модел са операции за 
обновяване на базата, операции за извличане на данни 
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(релационна алгебра, езици, ориентирани към 
трансформация, графични езици), към които се 
причисляват операциите: селекция, проекция, съединение, 
деление с техните специфични характеристики и условия, 
множествени операции и други допълнителни. 

СУБД е  релационна, когато отговаря на определени 
правила - основното от които е да управлява базите от 
данни, посредством възможностите на релационния модел 
и още 12 допълнителни. Структурата на една релация се 
задава с релационната й схема, с нейното име и 
съответните й атрибути. 

СУБД MS Access е една от най-разпространените 
реализации на релационния модел. Архитектурата й се 
състои от два основни компонента Microsoft Jet Engine и 
потребителски интерфейс. Програмирането на СУБД 
Access се осъществява посредством две основни средства 
– макроси и език за програмиране, който е VBA. Всяко 
приложение, което се създава от СУБД, представлява 
множество от обекти - таблици, заявки, форми, отчети, 
страници, макроси и модули, които се интегрират в обща 
капсула, наречена база от данни. Тази капсула може да се 
разглежда като контейнер, който освен таблиците с данни 
съдържа и всички средства, свързани с тяхната обработка. 
Тази основна характеристика на Access определя и 
различни видове работна среда на системата: менюта, 
бутони, диалогови кутии; за работа с макрокоманди, 
наречени действия (actions);  за създаване на програмен 
код и SQL.  
 Основните обекти в Access са таблиците, заявките, 
формите, отчетите, страниците, макросите и модулите. 
Дефинирането на данните в Access става чрез 
програмиране или с помощта на графичния потребителски 
интерфейс. Обновяването на данните включва основни 
операции върху редовете (записите) на вече създадените 
таблици от базата данни, като добавяне на редове на 
таблица и попълване на стойности в тях; редактиране на 
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данните в съществуващите записи; изтриване на записи от 
таблица. 

 
Фиг 1. 

 Проектирането на база от данни е свързано с 
удовлетворяването на  текущите и перспективните 
информационни потребности на дадена организация. Този 
процес се подразделя на концептуално, логическо и 
физическо проектиране, при което е необходимо 
спазването на определени правила на съответните етапи. 
За решаването на въпросите, които възникват при 
проектиране на релационните схеми на базите от данни на 
дадена предметна област, като например - кога една 
релационна схема е добра, кога две такива са 
еквивалентни и коя от двете е по-добра, е нужно да се 
направи техен анализ за вероятни аномалии и нежелани 
функционални зависимости между атрибутите. 
 Аномалиите се нежелани свойства, ето защо целта е 
получаването на релации с нула или минимален брой 
аномалии. Различават се аномалии при излишество, при 
въвеждане, при изтриване или при модифициране. 
Анализирането и отстраняването на тези аномалии води до 
подобряване на релационните схеми. Процесът се нарича 
нормализация. При нормализацията основна роля се 
отрежда на идеята за ограниченията, които биват налагани 
върху релациите. Функционалните зависимости са основно 
понятие, свързано с нормализацията на данните, като 
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описват връзката между отделните атрибути в дадена 
релационна схема, притежавайки характерни свойства. 
 Нормализацията е формален метод за анализ на 
отношенията. Тя включва множество от правила, чрез които 
проектираните релационни схеми се подлагат на проверки, 
за да се установи в коя от нормалните форми се намират. 
Всички нормални форми използват понятието 
функционална зависимост между атрибутите на 
съответната релационна схема и ключ. 

Една релационна схема се намира в първа 
нормална форма (1NF), ако всички атрибути от 
релационната схема са с атомарен характер, при който 
стойността им се разглежда винаги само като една 
стойност и не се разделя на отделни части, като 
атомарността се дефинира като понятие във всеки 
конкретен случай. Схемата на дадена база от данни е в 
1NF, ако всички релационни схеми, които влизат в нея са в 
1NF.  

Една релационна схема се намира във втората 
нормална форма (2NF) по отношение на множеството от F-
зависимости, ако тя е в 1NF и всеки непървичен атрибут е в 
пълна функционална зависимост от първичния ключ. 

Една релационна схема се намира в трета нормална 
форма (3NF) по отношение на множеството от F-
зависимости, ако тя в 2NF и са отстранени транзитивните 
зависимости между неключовите атрибути и ключа (при 
наличието само на един първичен ключ). 

Една релационна схема се намира в нормална 
форма на Бойс-Код (3NFBC) тогава, когато отсъстват 
функционални зависимости на атрибутите, съставящи 
първичния ключ от неключови атрибути. Ако в 
релационната схема има само един възможен ключ, 
явяващ се първичен, определението за 3NFBC е 
еквивалентно на определението за 3NF. 

Нормализацията до четвърта нормална форма се 
състои в разделянето на многозначните зависимости в 
различни релационни схеми. Привеждането на 
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релационната схема в четвърта NF е актуално само ако 
между атрибутите съществуват многозначни връзки. 

Пета нормална форма се явява окончателна 
нормална форма по отношение на операциите с проекции и 
съединения (PJ/NF) и гарантира проект на схемата, при 
който не могат да се генерират фалшиви кортежи. 

Нормализацията може да се извърши чрез синтез 
или чрез декомпозиция. С цел ускоряване на операциите по 
запитвания към базата от данни, структурата й се привежда 
умишлено в състояние, несъответстващо с критериите за 
нормализация. Тези действия са известни като 
денормализация. 

Крайният резултат от цялостния процес на 
проектиране е създаването на описание на базата, което 
обхваща нейната структура и ограниченията за цялостност 
върху данните. 

От изложените факти може да се направят изводи за 
предимствата на Системата за управление на релационна 
база от данни (за конкретно поставената цел – управление 
на читалищната дейност в гр. Добрич): простота, която се 
изразява в хомогенността на логическото представяне на 
данните и връзките между тях; релационните схеми и 
релационните езици са независими от методите за 
представяне на данните и тези за достъп до тях; има 
възможност за оптимизирани заявки; крайният потребител 
има възможност да описва заявките си към базата от данни 
чрез непроцедурни релационн езици; дава се възможност 
за ефективно физическо представяне и търсене; 
потребителят има възможност да дефинира виртуални, 
физически несъществуващи релации; обработката може да 
е разпределена и има строга теоритична основа. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАТОВАРВАНЕТО В IP МРЕЖИ 
Александър Милев,  Павлина Петкова 

 
RESEARH OVER IP NETWORK LOADING 

Aleksandar Milev, Pavlina Petkova 
 

Abstract: This paper describes the mechanisms for providing 
service to packets on a “case-by-case” basis like queuing 
mechanisms, filters, scheduler and etc. An analysis over different 
architectures that make use of these mechanisms to provide Quality of 
Services to end-user applications has been done and some graphic 
results have been given.  

 
Key words: QoS, IP networks.  
 
Основен проблем в мрежите с комутация на пакети, 

изградени на база TCP/IP протоколен стек, е малкото 
допустимо закъснение на информацията за услугите, 
представяни в реално време (глас, видео). В тези мрежи 
информацията се предава във вид на пакети, които могат 
да попадат в дълги опашки, и да надхвърлят допустимото 
закъснение. Това налага въвеждането на механизъм за 
гарантиране на качеството на обслужване при предаване 
на глас и видео по IP (V&VoIP) [3,4].  

Основна услуга в Интернет е “best effort”,  т.е. не е 
заложена специална услуга за изпълнение върху пакетите. 
Когато е получен пакет, неговият получател се сравнява с 
рутиращата таблица и пакетът се поставя в опашка за 
изходящия интерфейс. В този случай само адресът на 
получателя е от значение. Всеки пакет се обслужва по един 
и същ начин във всеки рутер. Това е услуга с равни права 
за всички пакети от потока данни, като с нарастване на 
натоварването, мрежовите услуги се променят и всеки 
пакет може да бъде отхвърлен, в случай на задръстване на 
мрежата. По време и след задръстване, изпращачите е 
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необходимо да настройват тяхната скорост на предаване 
на пакетите. 

Наличието на множество нови приложения като 
поточни мултимедийни приложения (VoIP, On-line мрежи, 
Конферентни мрежи, GRID) поставят редица завишени 
изисквания. От друга страна, те изискват спешни 
повиквания, управление на мрежата в реално време и 
изполване на специална сигнализация за това, заявки за 
база данни от ел. търговия и други, които изискват 
посветени услуги. Тези услуги се нуждаят от много 
надеждно обслужване в процеса на препредаване, което се 
заключава в предаване със строго ограничено закъснение и 
загуба на пакети. Могат да бъдат поставени специални 
изисквания за честотна лента, ниска загуба на пакети, 
малко закъснение и т.н. Основният проблем е, че по 
подразбиране, липсват  конекции с комутация на вериги в 
мрежа с комутация на пакети. По такъв начин не може да се  
посветят ресурси за един поток данни [3]. 

Три компонента оказват влияние на обработката на 
пакета в рутера: 

� Търсене в рутиращата таблица 
� Механизъм за подреждане в опашка 
� Разписание (схема) на пакетите за извеждане 

през изходящ интерфейс 
Най простата комбинация e FIFO алгоритъм и 

отхвърляне на пакети за подреждане в опашка.  
Различното ниво на услуга може да бъде извършено 

само ако може да се идентифицира определен поток от 
пакети и съответно да се препредат тези отделени пакети, 
без да се влияе на останалите потоци 

В практиката се използват филтри, които могат да 
различат определени потоци и повече от една опашка. 
Филтрирането се извършва основно на полета от IP 
хедъра. Различни принципи на разписание (схема) на 
пакети могат да се използват за опашките. 

Примерна схема на действие е показана на фиг.1 
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Фиг.1 Разделение на трафика на различни опашки 

 
Използването на разписания може да се основава на 

различни принципи: по приоритет, по дефиниран клас на 
трафика (CBQ), по теглово разпределение (WFQ). При 
приоритетното обслужване пакетите с най висок клас се 
обслужват първи, което дефинира неравнопоставеност по 
отношение на опашките с по-нисък приоритет. От друга 
страна този подход лесно се поддава на изискване за 
обслужване в опашки с по-малък приоритет.  

При клас базираните услуги на опашките са 
присвоени относителни приоритети. За времето на даден 
времеви интервал t всяка опашка изхвърля количество 
пакети пропорционално на нейния приоритет. Тук има 
наличие на честно разпределение на ресурсите между 
различните опашки. Основната грижа е, че количеството, 
извличани от опашката данни, се базира на пакетите. 
Установяването на опашките изисква много параметри 
(Linux – над 20) 

С използване на теглово разпределение се оценява 
времето на предаване за всеки пакет  по време на един тур 
(round) и изпраща пакетите в този ред. Характерно в този 
случай е точно споделяне на линията базирано на теглови 
коефициенти и осигуряване на високо ниво на 
равноправност за различните класове. Важна особеност в 
този случай е, че се ограничава закъснението, но не и 
джитера. Основен недостатък е консумирането на 
значително повече CPU цикли за определяне кой е 
следващият за обработка пакет, което и определя 
необходимостта от използването му в случаи на по-малък 
брой опашки. С неговото използване може да се намали 
максималната пропускателна способност на линията. 
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При управление на формираните опашки от 
очакващи за обслужване пакети е необходимо да се отчете 
и вероятността за натоварване и задръстване на мрежата, 
което налага и своевременна регистрация на подобни 
събития. За целта да се използва способ за ранно 
детектиране (RED), при който се анализира дължината на 
формираната опашка от пакети за обслужване. Основният 
принцип тук е, че колкото е по-голяма дължината на 
опашката, толкова е по-голяма вероятността за отхвърляне 
на даден пакет. Съществуват редица варианти на RED 
механизма, които използват теглови коефициенти, честотна 
лента на дадено приложение, активно управление чрез 
задаване на приоритет и изизквана средна дължина на 
опашка и други подобни. 

Качеството на услугите в IP мрежите от една страна 
има за цел да контролира отговора на мрежовата услуга по 
такъв начин, че определената услуга да е коректна, логична 
и предсказуема и в същото време клиентът да бъде 
осигурен поне с гарантиран минимум от обслужване на 
изисканата услуга. От друга страна, трябва да се 
контролира “съревнованието” за мрежова услуга, така че 
клиентът да може да бъде осигурен с по-горно ниво на 
обслужване и разпределението на услугите да е 
равноправно (честно). Нобходимо е да се позволи 
ефективно общо използване на мрежовите ресурси, като се 
осигури широк обхват от мрежови услуги 

Качеството на услугите може да се реализира чрез 
контрол на честотна лента (min, max, средна), закъснение, 
джитер, загуба на пакети (% или скорост) 

Механизми за осигуряване на малко закъснение от 
край до край за критични към този критерий трафик (глас, 
видео) са стандартните протоколи RSVP (resource 
Reservation Protocol, MPLS (Multi-Protocol Label Switching) и 
DS (Differentiated Services). Това са протоколи, без които 
услуги като телефония, видео, мултимедия и интерактивен 
обмен на данни не биха могли да се предлагат с 
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гарантирано закъснение под допустимата норма в IP 
мрежа. 

Моделът на интегрираните услуги (Integrated 
Services IS) включва два вида услуги, насочени към трафик 
в реално време: гарантирани услуги и предсказуеми такива. 
Ключови характеристики тук са резервирането на ресурси и 
контрол за достъп.  

В този случай, източникът дефинира своята скорост 
на потока данни и изпраща информацията към рутерите и 
получателя. От своя страна, мрежата осигурява достъп на 
заявките и резервира необходините ресурси, след което 
източникът трябва да изпраща на тази скорост 
(контролиран от мрежата). При този модел се осигурява 
вид “посветена” конекция в мрежа с комутация на пакети. 

Резервирането на ресурси обикновено се извършва 
чрез Resource Reservation Protocol (RSVP) [3] Той не 
транспортира данни на приложенията и извършва 
резервираността за еднопосочен поток данни. Параметрите 
за управлението на трафика и политиките за контрол са 
прозрачни за RSVP, като се осигурява прозрачна 
оперативност през рутерите – RSVP пакетите са като 
нормалните IP пакети. 

Дефинирани са два класа интегрирани услуги – GS 
(Guaranteed Services) и CL (Controlled Load).  

Гарантираните услуги (GS) са насочени да 
контролират максималното закъснение в опашката от 
пакети. При тях потокът данни се описва чрез 
спецификация на трафика (Tspec): средна и пикова скорост, 
среден и max размер на пакета и т.н. Рутерите изчисляват 
множество параметри, описвайки как той ще обработва 
данните от потока, преминаващ през него. Чрез 
комбиниране на параметри  от рутерите по целия път на 
потока данни е възможно  да се изчисли максималното 
забавяне,  което пакетът ще претърпи, когато се предаде 
по този път. 

Услугите с контролиране на натоварването (CL) [2] 
осигуряват висок процент пакети, успешно доставени до 
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крайните абонати Подходът е по-ефективен, защото се 
достига временно задържане, налагано на голям брой 
пакети, което да не превишава значително минималното 
време за закъснение при предаването на всеки друг 
доставен пакет. Клиентите, заявявайки услуга с 
контролиране на натоварването, осигуряват Tspec на 
потока данни, който те генерират. Услугите с контролиране 
на натоварването не използуват специфични параметри 
като закъснение или загуба на пакети. Когато е приета 
заявка за подобна CL услуга, се налага ангажиментът на 
мрежата да осигури услуга еквивалентно близка до 
неконтролируемия трафик (best-effort), при наложени 
условия за натоварване на различни участъци в мрежата 

Вторият основен механизъм за управление и 
гарантиране на QoS на IP трафика е диференциране на 
услугите (DS). Прилагането на DS  се налага в мрежите с 
интегрирани теснолентови и широколентови услуги, чиито 
норми за доставка и необходими скорости съществено се 
различават. 

При DS липсва сигнализация и резервация. 
Трафикът, влизащ в мрежата се маркира с код за 
диференциране на определен пакет/поток от останалите. 
Използват се старите IP TOS полета, 6 бита (2 b се 
използват за ECN), като различни кодове водят до 
различни услуги в рутерите: първи обслужен, приоритетно 
обслужени услуги, best- effort и т.н. 

Очевидно е, че тук не се осигурява абсолютна 
гаранция на потоците данни. При DS се дава възможност за 
развитие по отношение на голям брой потребители, но в 
тези случаи са необходими някои сигнализации (обратна 
връзка и достъп). 

Услугите са на принципа всичко или нещо, което е 
най честа ситуация. 

Архитектурата за прилагане на DS изисква 
използване на принципа Per-hop behavior (PHB) и обхваща 
дефиниране на класове, класификация на пакети, функции 
за условия в трафика включващи измерване, маркиране, 



 

106 
 

shaping, политики и споразумения за нивото на услугата 
(SLA) между изпращащия данните и оператора за 
препращане на данните в мрежата. Чрез използването на 
полето DS в IP хедара Per-hop behavior (PHB) дефинира 
полето за обработка DS (за линия или хоп) и услуга 
съставена от маркирани класове. 

При DS е възможно диференциране на услугите 
отделно за всяка дестинация, като не е необходимо да се 
осигурява QoS от край до край. 

Мрежите с DS включват отделни механизми за 
управление и гарантиране на QoS като ускорено изпращане 
(Expedited Forwarding) и гарантирано изпращане AF 
(Assured Forwarding). 

Ускореното изпращане осигурява услуга с висок 
приоритет и изискване за бързо и незабавнно обслужване. 
Те се използват за осигуряване на малки загуби, малко 
забавяне, малък джитер, запазена (резервирана) честотна 
лента, т.е. услуга от край до край в един домейн. При 
прилагането му се създава илюзия за “виртуална наета 
линия”, като сумарният трафик има много добре 
дефинирана минимална скорост на движение в цялостния 
домейн. Стандартът не дефинира начина на прилагане, а 
само същността на услугата и как тя да бъде достигната. 

Гарантирано изпращане AF предствалява 
класическа услуга, основана на приоритети. В този случай, 
една група AF PHB осигурява 4 независими класа, като 
всеки клас има определено споделяне на услугите за 
препредаване. Във всеки AF клас на един IP пакет може да 
бъде присвоен едно от три различни нива за приоритет на 
отхвърляне. Възел, в който има заложен DiffServ. не се 
извършва преподреждане на IP пакети в един и същ поток, 
ако те принадлежат на един и същ клас AF. В случай на 
задръстване приоритетът за отхвърляне на пакета 
определя относителната важност на пакет в рамките на 
един и същ клас AF. 

Анализът на всички тези възможни варианти за 
осигуряване на изисквано качество на услугите показва, че 
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всеки един подход е специфичен и може да се приложи в 
конкретни ситуации според предпочитанията на крайния 
потребител. 

Ще бъде оценено качеството на услугите в IP мрежи 
с контролиране на натоварването. 

Нека )(tPED  е допълнителното закъснение, което 

внася разписанието на пакети, обработващ немаркиран 
пакет във време t, натрупано и причинено от предаването 
на маркирани пакети преди време t. 

Допълнителното закъснение е във функция от 
времето и се променя, когато разписанието избира да 
предаде маркирани пакети. Ако разписанието избере да 
отхвърли всички маркирани пакети след време t, 
допълнителното закъснение от немаркираните пакети в 
опашката няма да се увеличи докато не измине време t. 
Очевидно е, че когато маркиран пакет е „определен” за 
предаване от разписанието, всички немаркирани пакети в 
опашката ще придобият допълнително закъснение (ДЗ). В 
някои случаи част от ДЗ се прехвърля към немаркираните 
пакети, които пристигат след предаването на маркирания 
пакет. Това е така, защото в опашка първи-дошъл-първи-
обслужен (FCFS) закъснението на пакет зависи от времето, 
в което е обслужен предходния такъв. По такъв начин ДЗ, 
причинено на един немаркиран пакет може да доведе до ДЗ 
на немаркирани пакети, които пристигат по-късно. 

Допълнителното закъснение на нов пристигнал пакет 
обаче не е само равно на ДЗ, причинено от неговия 
предходен такъв до това време и може да бъде по-малко от 
неговия предходен в опашката. Това най добре се 
илюстрира с отчитането на немаркиран пакет, който 
пристига по време на период на ниско задръстване с малък 
брой на пакети в опашката. Обаче немаркираният пакет 
пред него в опашката може да е пристигнал в период на 
голямо задръстване, когато опашката е била голяма и по 
такъв начин голямо ДЗ може да е обвързано с него. 
Възможно е дължината на опашката да се намали по-късно 
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и новопристигналият пакет ще наследи само част от ДЗ на 
предшестващия пакет. 

Целта на разписанието на пакети )(αCL е да осигури 

такова ДЗ, че α≤)(tPED за всички немаркирани пакети през 

цялото отрязък от време t. За достигане на тази цел, 
системата трябва да следи за промяната на ДЗ от всеки 
пакет в опашката и също така да определя ДЗ наследено от 
всеки новопристигнал пакет от неговия предшестващ такъв. 

Нека ia  е времето на пристигане на пакет i, а id  е 

времето на заминаване на този пакет. Ако пакет i пристига 
преди пакет 1−i  да завърши неговото предаване, т.е. 

1−< ii da , тогава никой от пакетите не би могъл да завърши 

предаването си по време на интервала между ia  и 1−id . 

Тогава е налично натрупващо се ДЗ, вследствие на 
предаването на маркиран пакет за времето на този 
интервал за двата пакета. Така за 1−≤≤ ii dta  ще имаме [2] 

(1)       [ ])()()()( 11 iiiiii aEDaEDtEDtED −−= −−    

 
Може да се каже, че значението на 

[ ])()(1 iiii aEDaED −−  не се променя с времето и е константа 

за даден пакет i. Тази разлика [ ])()(1 iiii aEDaED −−  може да 

се дефинира като разлика от ДЗ на текущия и предходния 
пакет, т.е ако текущият пакет в постъпил, след като 
предходният е вече излязъл, то разлика няма и ще липсва 
натрупване на ДЗ от пакет към пакет. От друга страна, ако 
текущият пакет е постъпил, преди предходният да е 
излязъл – тогава ще съществува разликата 
[ ])()(1 iiii aEDaED −−  и ще е налично натрупване на ДЗ от 

пакет към пакет. Тогава (1) може да се представи като 

(2)   [ ]1 1( ) ( ) ( ) ( )  ,i i i i i iED t ED t ED a ED a− −= − −     

i i 1

 ако пакет i e пристигнал при наличие на пакет i-1

ED (t) ED (t) , ако пакет i е пристигнал при отсъствие −=
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на пакет i-1 
 

Това означава, че е необходимо да се определи 
какво е различието между ДЗ на текущ и предходен пакет. 

Нека )(tU е минимално възможното допълнително 
време, което е необходимо на немаркиран пакет, намиращ 
се в системата в даден момент t, за да може той да излезе 
от системата и да бъде предаден.  

Нека iL  е дължината на пакета, а R  е пиковата 

скорост на линията. 

Нека id̂ е  времето  на заминаване на пакет i, ако той 

се обработва от разписание, маркиращо всеки един пакет. 

Тогава  за ДЗ на пакет i, пристигащ в момента ia , 
може да се запише [2] 

(3)                                 iiiiii dRLaUaaED ˆ/)()( −++=  

                        
За момента на пристигане на пакета може да 

съществуват два случая: 
1. 1−≤ ii da  - т.е.  предходният пакет още не 

завършил предаването си в момента ia  в разписанието на 

пакети )(αCL  
1.1. )()(1 iii aUaED ≤− , тогава от (3) се 

получава  
(4)    )()( 1 iiii aEDaED −=   

                      
  1.2. )()(1 iii aUaED >− ,т.е. i-1 пакетът е вече 

завършил предаването си с идеалната система във 
времевия момент ia . Тогава 

(5)    )()( iii aUaED =   
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2. 1−> ii da , т.е. предходният пакет е завършил 

предаването си в момента ia  в разписанието на пакети 
)(αCL . В този случай, липсва ДЗ, което да се натрупва към 

предварително такова от предходни пакети, т.е в сила е (2) 
Действието на така описаната схема  може да 

се обобщи чрез следното: 
По време на изпълнението на разписанието на 

пакети )(αCL , когато в опашката пристигне немаркиран i 

пакет във времевия момент ia , тогава ако неговият 

предшестващ i-1 пакет не е завършил предаването си 
( 1−≤ ii da ), тогава допълнителното закъснение ще бъде 

{ })(),(min)( 1 iiiii aUaEDaED −=  

а във всички останали случаи, то е  )()( iii aUaED =  

Чрез динамична оценка на натрупването на 
закъснението може да бъде оценено и качеството на 
мрежата с контролиране на натоварването 

Ефективността на разписанието на пакети )(αCL  
може да бъде демонстрирано чрез симулация. В 
симулацията са използвани седем източника, всеки от 
които генерира MPEG-4 видео поток. За да се елиминира 
всякакъв ефект от възможна корелация между по-ранни 
порции от видео потоците, всеки източник започва да 
предава в случен момент от време. Генерираният трафик е 
подложен на политика на манипулация от типа „token 
bucket” и се присвоява маркер на пакета, преди той да 
постъпи на входа на разписанието )(αCL . Политиката за 
управление на трафика и маркирането на поток i  е 

конфигурирана да осигурява средна скорост iρ  и 
максимален пиков размер iσ  . Пакетите в трафика от 

източника, които не удовлетворяват тези параметри, се 
маркират. Фигура 2 показва схемата, по която се извършва 
симулацията. 
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Фиг.2 Схема на симулационния анализ на )(αCL  разписание 

 
Данните на трафика от отделното видео потоци за 

показани на табл. 1. 
Приемаме, че политиката за манипулация на 

трафика е конфигурирана така че R
i

i ≤∑ ρ , където R е 

пиковата скорост на линията на изхода на разписанието 
)(αCL . В експеримента използваме стойности за скоростта 

за генериране на „token” iρ , такива че R
i

i 98.0≈∑ ρ . В 

процеса на генериране на трафика на източниците се 
залага средна скорост такава, че достатъчен брой 
маркирани пакети се генерират, за да се провери 
действието на алгоритъма. В симулацията пиковата 
скорост на линията R е избрана да бъде по-малка от сумата 
на средните скорости на предаване на видео потоците, а не 
същата, каквато е скоростта на генериране на „token” 
маркера и по такъв начин, че входящата опашка да има 
запас (резерв) или за маркирани или на немаркирани 
пакети и едновременно с това някои маркирани пакети да 
могат да бъдат отхвърлени. 

Симулацията е извършена за разписание )(αCL  със 

стойност ms50=α . Общото време на процеса на 
симулацията е 160 s. 
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Таблица 1. Изходни данни за обслужване на трафика 
Източник 1 2 3 4 5 6 7 
Качество 
на видео 

високо средно високо средно високо високо високо 

minL  (bytes) 72 28 26 27 71 307 130 

maxL  

(bytes) 
16745 11915 9370 7565 16960 15813 14431 

ср
r  (Кbps) 770 180 280 180 700 830 840 

пик
r  (Kbps) 3.3 2.4 1.9 1.5 3.4 3.2 2.9 

iρ  (Kbps) 567 135 203 135 473 567 709 

iσ  (bytes) 16755 11935 9384 7570 16982 15848 14458 

Капацитет 
на линията 

2.83 Mbps 

α  50 ms 
Общо 
време 

160 s 

 
Резултати от проведените изследвания 
На фиг.3(а) е показано сумарното разпределение на 

допълнителното закъснетие на немаркираните пакети, 
които са преминали през разписанието )(αCL  за времето 
на целия експеримент.На фиг. 3(б) е показана плътността 
на разпределение, представена като хистограма на 
допълнителното закъснение, получено в резултат на тези 
немаркирани пакети. Може да се каже, че резултатите на 
фиг. 3 потвърждават, че немаркираните пакети 
претърпяват допълнително закъснение по-голямо от 

ms50=α  в разписанието )(αCL . 
След като разписанието )(αCL определи, че 

предаването на маркиран пакет в началото на опашката ще 
увеличи допълнителното закъснение на немаркиран пакет 
по-голямо от α , то решава да изпрати немаркиран пакет и 
да отхвърли всички маркирани пакети, които го 
предхождат.Анализът показва, че разписанието  )(αCL  
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може да се проектира така, че да се опита да прати по-
малък маркиран пакет, който също няма да увеличи 
допълнително закъснението на немаркираното начало 
отвъд α  и по такъв начин да увеличи броя на маркираните 
пакети, които са предадени. В реална ситуация идеалното 
разписание )(αCL има за цел да предава максимален брой 
маркирани пакети и трябва да проверява всеки маркиран 
пакет в опашката пред немаркиран брой пакети, като 
изпраща цялата група от маркирани пакети, които 
съставляват голямо количество данни и могат да бъдат 
предадени, без да се увеличи допълнителното закъснение 
на немаркираните пакети отвъд α .При извършването на 
тази процедура винаги е необходимо да се следи и 
дължината на опашката, която не трябва да  надвишава 
предварително дефиниран размер.  

 
Фиг.3 Разпредение на допълнителното закъснение от 
разписанието )(αCL  - (а) сумарно разпределение, (б) – 

плътност на разпределение 
 

На фиг.4. е показано количеството данни маркирани 
пакети, предадени от разписанието )(αCL .  
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Фиг.4 Количество данни от маркирани пакети изпратени от 

разписанието )(αCL  и от идеално разписание, проверяващо 
всеки маркиран пакет 

 
Анализът на графиката от фиг.4 показва, че IP 

мрежа с контролиране на натоварването осигурява 
параметри близки до тези на идеалната IP мрежа с “best 
effort” услуги и разписание на пакети, което анализира 
всеки един маркиран пакет. 

Влиянието на параметъра burst върху 
пропускателната способност на интерфейса е изследвано и 
показано на фиг.5, фиг.6 и фиг.7. 

На фиг. 5 е показана промяната на ширината на 
честотната лента с времето за входящия интерфейс, когато 
стойността на параметрите burst и cburst са поставени по 
подразбиране (1600b/8) (фиг. 5.а) и при стойност на 
параметъра burst за root class 1:1 e 250b (фиг.5.б). 
Измерванията са направени с инструмента iperf в 
продължение на един астрономически час (общият брой на 
изпратените пакети е 360). Графичната зависимост е 
построена с помощта на софтуерния продукт gnuplot. 
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Фиг 5а Пропускателна способност на интерфейса при 
стойности на cburst параметрите по подразбиране 

 
Фиг.5б Пропускателна способност на интерфейса при 
стойности на burst параметъра 250b 

 
На фиг. 6 е показана промяната на пропускателната 

способност с времето за входящия интерфейс, когато 
стойността на параметъра burst за root class 1:1 e 500b 
(фиг. 6а) и 2000b (фиг. 6б) 

На фиг. 7 е показана промяната на пропускателната 
способност с времето за входящия интерфейс, когато 
стойността на параметъра burst за root class 1:1 e 3000b 
(фиг. 7а) и 4000b (фиг7б). 

Влиянието на параметъра cburst върху 
пропускателната способност на интерфейса е показано на 
фиг. 8, фиг. 9 и фиг. 10. 

На фиг. 8 е показана промяната на пропускателната 
способност с времето за входящия интерфейс, когато 
стойността на параметъра cburst за root class 1:1 e 250b 
(фиг78а) и 500b (фиг8б). 
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Фиг.6а: Пропускателна способност на интерфейса при 
стойности на burst параметъра 500b  

 
Фиг.6б: Пропускателна способност на интерфейса при 
стойности на burst параметъра 2000b 

 
Фиг 7а: Пропускателна способност на интерфейса при 
стойности на burst параметъра 3000b  

 
Фиг.7б: Пропускателна способност на интерфейса при 
стойности на burst параметъра 4000b 
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Фиг.8а: Пропускателна способност на интерфейса при 
стойности на cburst параметъра 250b 

 
Фиг.8б: Пропускателна способност на интерфейса при 
стойности на cburst параметъра 500b 

 
На фиг.9. е показана промяната на пропускателната 

способност с времето за входящия интерфейс, когато 
стойността на параметъра cburst за root class 1:1 e 1000b 
(фиг9а) и 2000b (фиг9б). 

 
Фиг.9а: Пропускателна способност на интерфейса при 
стойности на cburst параметъра 1000b 
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Фиг.9б: Пропускателна способност на интерфейса при 
стойности на cburst параметъра 2000b 

На фиг.10 е показана промяната на пропускателната 
способност с времето за входящия интерфейс, когато 
стойността на параметъра cburst за root class 1:1 e 3000b 
(фиг10а) и 4000b (фиг10б).  

 
Фиг. 10а Пропускателна способност на интерфейса при 
стойности на cburst параметъра 3000b 

 
Фиг. 10б Пропускателна способност на интерфейса при 
стойности на cburst параметъра 4000b 
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Влиянието на параметрите burst и cburst върху 
пропускателната способност на интерфейса е показано на 
фиг. 11, фиг.12 и фиг,13. 

На фиг. 11 е показана промяната на 
пропускателната способност с времето за входящия 
интерфейс, когато стойностите на параметрите burst и 
cburst за root class 1:1 са 250b (фиг. 11а) и 500b (фиг. 11б). 

 
Фиг. 11а Пропускателна способност на интерфейса при 

стойности на burst и cburst параметрите 250b 

 
Фиг.11б Пропускателнаспособност на интерфейса при 

стойности на burst и cburst параметрите 500b 
На фиг. 12 е показана промяната на пропускателната 

способност с времето за входящия интерфейс, когато 
стойностите на параметрите burst и cburst за root class 1:1 
са 1000b (фиг. 12а) и 2000b (фиг. 12б). 

На фиг. 13 е показана промяната на 
пропускателната способност с времето за входящия 
интерфейс, когато стойностите на параметрите burst и 
cburst за root class 1:1 са 3000b (фиг. 13а) и 4000b (фиг. 
13б). 
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Фиг. 12а Пропускателна способност на интерфейса при 

стойности на burst и cburst параметрите 1000b 

 
Фиг. 12б Пропускателна способност на интерфейса при 

стойности на burst и cburst параметрите 2000b 

 
Фиг. 13а: Пропускателна способност на интерфейса при 

стойности на burst и cburst параметрите 3000b 
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Фиг. 13б: Пропускателна способност на интерфейса при 

стойности на burst и cburst параметрите 4000b 
 

В таблица 2 са поместени числовите стойности на 
експерименталните резултати, получени от направените 
измервания. 

Графичната зависимост между стойностите на 
параметрите burst, cburst и броят на пакетите с голям 
размер е показана на фиг. 14.  

 
Фиг. 14: Зависимост между броя на пакетите с голям размер 

и стойността на параметрите burst и cburst 
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Таблица 2 Burst и cburst параметрите и пропускателна 
способност 

burst сbutst 
Общ брой 
изпратени 
пакети 

Брой  
пакети 
с размер 

> 
1000 
Mbyte 

% съдържание 
на пакетите с 
голям размер 
в потока 

250 1600 360 24 6,67 
1600 1600 360 31 8,61 
500 1600 360 26 7,22 

2000 1600 360 32 8,89 
3000 1600 360 21 5,83 
4000 1600 360 22 6,11 

 
1600 250 360 21 5,83 
1600 500 360 37 10,28 
1600 1000 360 24 6,67 
1600 2000 360 10 2,78 
1600 3000 360 29 8,06 
1600 4000 360 32 8,89 

 
250 250 360 30 8,33 
500 500 360 33 9,17 

1000 1000 360 26 7,22 
2000 2000 360 19 5,28 
3000 3000 360 16 4,44 
4000 4000 360 24 6,67 

 
Анализът на графиките, показани на фиг.14 показва 

че: 
- Параметрите burst и cburst контролират общото 

количество данни, които могат да се изпратят с максимална 
хардуерна скорост.  
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 - Ако стойността на параметъра burst е малка, то и 
скоростта на трафика ще е малка. Параметърът cburst „се 
грижи” пиковият трафик да не превишава ceil скоростта. 

 - Опашката НТВ може да бъде използвана в 
случаите, когато е необходимо да се контролира 
използването на изходната пропускателна способност, 
защото голяма част от изпратените пакети се движат със 
скорост, която не превишава определената при прикачане 
на htb опашката към интерфейса.  

 - НТВ може да е полезен алгоритъм, когато има 
необходимост от ограничаване на пропускателната 
способност на дадена линия.  
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ОБЗОР НА ПЛАТФОРМИТЕ С ОТВОРЕН КОД 
RAPIDMINER И KONSTANZ INFORMATION MINER 

(KNIME) ЗА ОБРАБОТВАНЕ, АНАЛИЗ И ПРОУЧВАНЕ 
НА ДАННИ 

Найден Ненков, Илхан Ибрям 
 

SURVEY OF OPEN SOURCE PLATFORMS 
RAPIDMINER AND KONSTANZ INFORMATION MINER 

(KNIME) FOR PROCESSING, ANALYSIS AND DATA 
REVIEW 

Nayden Nenkov, Ilhan Ibryam 
 

Abstract : This paper gives an overview of open source platforms 
RapidMiner and Konstanz Information Miner (KNIME) for data 
processing, analysis and review. Using sample applications in the 
platforms and their packages our goal is to achieve greater insight of 
their accuracy and reliability in systems of the type "man - 
environment - machine 

Key words : data mining, KNIME, RapidMiner, data analysis 
 
Обработката на статистически данни е задача, с 

която се сблъсква на практика всяка компания, учреждение 
или фирма. При това често задавани въпроси на всеки 
управляващ такава компания са: Как да се справи с 
големия обем от информация?; Има ли възможност да 
използва професионални програми и кои са те?  

На първият въпрос по-голяма част търсят решение в 
назначаването на аналитични експерти в съответната 
област, което от икономическа гледна точка не е много 
удачен вариант.  Въпреки това, когато става въпрос за 
специфична информация, да се намерят и назначат тесни 
специалисти-анализатори в съответната област е 
допълнително условие, което възпрепятства вземането на 
правилни и своевременни решения в сътветната компания. 
Анализът на данни се разглежда отчасти в курсовете по 
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„Математическа статистика”, но едва ли може да твърдим, 
че това е критерий за пълен и подробен анализ на данни 
във всяка област и особено в случаите, когато обемът на 
информацията за анализиране е твърде голям.  

На втория въпрос отговорът естествено е 
положителен. Да, такива програми за анализ на данни 
съществуват и именно те са обект на изследване в 
настоящия доклад. Специализрани програми за извличане 
на данни от анализа им има и най-често използвани, това 
са пакети като SAS, Statistica, SPSS и др. Някои от тях се 
разглеждат по-подробно в съответните дисциплини, а други 
не. Тъй като има изисквания относно използването на 
лицензиран софтуер във ВУЗ се налага да се намират 
техни алтернативи – безплатни програми (платформи с 
отворен код), които по нищо да не отстъпват на платените. 
Такива програми именно са и WEKA, RapidMiner (фиг.1), 
KNIME, и др. Литература на български език, която да 
описва работата с такива програми, трудно може да се 
намери за този момент, но това не е предпоставка да не се 
проучват. В интернет пространството има достатъчно 
видео материали и ръководства на чужди езици за 
запознаване с тези среди за обработка и анализ на големи 
по обем статистически данни. Най-разпространени както 
споменахме са RapidMiner, KNIME и езикът за 
статистическо програмиране R. С помощта на него могат да 
се решават ефективно задачи, свързани с анализа на 
статистически данни.  

RapidMiner е data mining пакет, разработван от  
Rapid-I GmbH, който по справка на Rexer Analytics масово 
се използва в последните години. Инсталационният файл 
може да се изтегли от www.rapid-i.com. Версия 5.2.008 за 
32-битова операционна система Windows e с размер 62 MB. 
Пакетът се различава по интерфейса си с този на SPSS и 
останалите класически програми за анализ на данни. 
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Фиг.1 RapidMiner – първоначален изглед 

 
Предоставя се възможност за обработка на данни от 
файлове със следните разширения: аml, arff, att, bib, clm, 
cms, cri, csv, dat, ioc, log, mat, mod, obf, bar, per, res,sim, thr, 
wgt, wls, xrff и др.[1] В този пакет е променен принципът на 
конструиране на потока от данни (data flows). Обработката 
на данните се осъществява с помощта на команди. 
Основни елементи в такава схема на обработка на данните 
се явяват възлите (nodes). Данните се подават във възела 
чрез порта за вход. Информация във входните възли може 
да съществува, но има и такива възли, в които потока от 
данни не са предвидени на порта за вход. Тези възли 
спомагат за построяването на диаграми и графики (фиг.2).  

Пакетът съдържа голямо количество възли, които 
реализират алгоритми за обработка на данни, в това число 
алгоритми от типа text mining. Освен това се предоставя 
възможността за използване на конструкцията на езика R в 
потока от данни.  

KNIME (фиг.3) e другата платформа с отворен код за 
обработка и анализ на данни под Windows, Linux, и Mac OS 
X.  
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Фиг.2 Възли в RapidMiner  
 
 

Фиг.3 KNIME – първоначален изглед 
 

Първоначално пакетът е бил разработен за решаване на 
задачи в областта на биоинформатиката в Konstanz 



 

128 
 

University – Германия. В последствие към средата за 
разработка на пакета се добавя и Eclipse и езикът за 
програмиране - Java. Разработен през 2003 г. за кратко 
време добива голяма популярност в сферата си. Безплатно 
версия 2.8.1 като архивен файл с размер 155 MB за 
Windows 32-битова операционна система може да се свали 
от http://www.knime.org/. Не се изисква инсталация, а 
единствено трябва да се разархивира файлът и да се 
зареди knime.exe. Версията за настолни компютри е с 
отворен код; версиите Professional, Team Space, Server и 
Cluster Execution изискват платен абонамент. Работи под 
операционна система: Windows, Linux, OS X. 

И тук обработката на данните се осъществява въз 
основа на формиране на потоците (фиг.4).  

 

 
Фиг.4 Работна среда на KNIME 

 
В пакета се съдържа базовият text mining и image mining, а 
така също има възможност да се използва на 
потребителско ниво, в потоците програми, написани на 
езика Java и Python. Отчетът от статистическия анализ на 
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данните може да бъде съхранен във *.doc, *.xls, *html и др. 
Достъпът на данни от базата от данни (БД) е възможен с 
помощта на JDBC и ODBC. Резултатът от анализа на 
данните също може да бъде съхранен в БД. Пакетът е 
изграден на модулен принцип, което предоставя 
възможност за създаване на нови възли към 
съществуващите модули, без това да влоши работата на 
пакета като цяло. Едни от основните възможности на 
пакета са предварителната обработка на данните; тяхното 
преобразуване в БД, в това число и тези, които 
традиционно се извършват с използване на SQL 
конструкции; прехвърляне на данни от една СУБД в друга. 
Този пакет има възможност да използва и данни от 
приложения, създадени на MS Access. Изучавайки 
основните концепции за БД, по дисциплината „Бази от 
данни и приложения” и прилагането на пакета KNIME в 
дисциплина като „Приложна математика част I (Теория на 
вероятностите и математическа статистика)”  подчертава 
интегрирането на една дисциплина с друга.  
За KNIME може да се твърди, че е „лека за потребителя 
цялостна платформа с отворен код за интегриране, 
обработване, анализ и проучване на данни”. Той играе 
ролята на „доставчик” в областта на анализите, бизнес 
разузнаването и управление на представянето.  
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АЛГОРИТМИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ НА 
РОБОТЕХНИЧЕСКА СИСТЕМА В ОБУЧЕНИЕТО ПО 

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ 
Емрах Мехмед, Найден Ненков,  

Станимир Железов, Илхан Ибрям 
 

ALGORITHMS FOR ROBOTICS SYSTEM 
PROGRAMMING IN TEACHING ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE 
Emrah Mehmed, Nayden Nenkov,  
Stanimir Zhelezov, Ilhan Ibryam  

 
Abstract:  The purpose of the realization with the help of visual 

and practical methods is to improve the quality of presentation and 
perception of the material taught in the seminars on Artificial 
Intelligence. For this purpose we consider two of the most commonly 
used methods in the process of teaching the discipline. One of them 
serves as a crawl space of states in order to reach a decision. The 
other important one which is in the training program in Artificial 
Intelligence is voice recognition. 
 

Key words:  Artificial Intelligence, robots, teaching, management. 

 
Въведение 

Изкуствения Интелект (ИИ) е едно от основните 
направления в обучението на студентите от специалност 
информатика. Това е един от бързо развиващи се дялове 
на информатиката и информационните технологии. Тъй 
като роботиката и роботехническите системи са актуално и 
динамично развиващо се направление на съвременните 
информационни технологии, тяхното използване в ИИ би 
допринесло за повишаване на качеството на обучението и 
повишаване на интереса на студентите към тази 
дисциплина. В тази връзка е актуално разработването на 
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система за обучение на студентите за програмиране и 
управление на роботизирани системи. 

 
Алгоритми и езици за програмиране на роботи 
 При анализа на съществуващите направления в 

ИИ[1,3] бяха избрани две от основните, които до голяма 
степен дават основата на обучението по ИИ и формират 
практическите умения на студентите по дисциплината. 

 Първото от тези направления е обхождане на 
пространство на състоянията с цел достигане на решение, 
съществува многообразие от стратегии за управление на 
търсенето в пространство на състоянията [1,3], като 
обикновено те се анализират по отношение на следните 
критерии за оценка: 

- пълнота - гарантира ли стратегията намиране на 
решение, ако такова съществува; 

- времева сложност - за какво време стратегията 
намира решението; 

- пространствена сложност - какво количество памет 
изисква стратегията, за да получи решението; 

- оптималност - гарантира ли стратегията намирането 
на най - доброто решение. 

 Оптималността характеризира качеството на 
решението - това е най - доброто множество от действия, 
които водят до целта. За разлика от нея, времевата и 
пространствената сложност характеризират процеса на 
търсене. Важно е да не се бъркат качеството на решението 
с качеството на процеса за неговото намиране [2]. Биха 
могли да бъдат Разграничени следните видове стратегии за 
търсене - стратегии за сляпо търсене (наричани още 
неинформирани) и стратегии за насочено търсене 
(наричани още информирани). Неинформираните стратегии 
са по - малко ефикасни от информираните. Те имат, обаче, 
своето съществено значение при изграждането на 
интелектни агенти, тъй като в редица случаи липсва 
допълнителна информация за задачата, която да бъде 
използвана.  Бяха разгледани множество от методи за 
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търсене в пространство на състоянията с цел подбор на 
най - подходящия за реализация с помощта на 
роботизирана система [1,3]. 

 Второто от направленията, на което бе обърнато 
специално внимание е "гласовото разпознаване"[2], което е 
много актуално направление в ИИ и информационните 
технологии като цяло. То намира широко приложение, както 
в научните изследвания, така и в реалния живот. 
Приложенията на това направление могат да се използват 
в различни аспекти като: гласови потребителски 
интерфейси, като гласово набиране („Обади се вкъщи”), 
обработка на обажданията ("Бих искал да проведа 
разговор"), контрол над домашните уреди, търсене 
(например, намиране на подкаст, когато определени думи 
са изговорени), просто въвеждане на данни (например, 
въвеждане на номер на кредитна карта), подготовка на 
структурирани документи (например, доклади), реч към 
обработка на текст (например текстообработка или 
електронни писма), и въздухоплавателни средства 
(обикновено наричани Директен гласов вход)[4]. 

 В основата на модерните системи за разпознаване 
на реч стоят статистически модели, които извеждат 
последователност от символи или количества(скрити 
модели на Марков). Тъй като речевия сигнал може да се 
разглежда като отделни фрагменти от стационарния сигнал 
или на кратко, част от целия сигнал, използването на 
моделите на Марков(HMMs) има широко приложение. Друга 
причина, поради която HMMs са популярни е, че те могат 
да бъдат обучени автоматично, прости са и е възможно да 
се правят изчисления. 

 За целите на програмната реализация на 
алгоритмите от тези направления бе направен анализ на 
най - разпространените програмни езици за управление на 
роботизирани системи. На базата на сравнителния анализ 
на характеристиките, предимствата и недостатъците на 
анализираните езици(Robotc, Microsoft Robotics Developer 
Studio, RoboRealm, LabView, Lego NXT) за целите на 
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настоящата реализация бяха подбрани два от тях, които се 
отличават с дружелюбен  интерфейс, лекота на усвояване 
и използване и са базирани на знания усвоени вече от 
студентите. Също така тези два езика(Lego NXT, Microsoft 
Robotics Developer Studio) се оказват подходящи за 
разработване на примери в обучението по ИИ. 

 При избора на роботизирана система за нуждите на 
настоящата реализация бе направен сравнителен анализ 
на четирите най - разпространени роботи(iRobot Create и 
Roomba, MobileRobots Pioneer P3DX, Reference 
Platform(Референтнa платформа) роботът MARK, LEGO 
MINDSTORMS NXT), като бяха анализирани техните 
характеристики, предимства и недостатъци. От този анализ 
ясно се вижда, че за целите на обучението по Изкуствен 
Интелект е най - подходящо да се използва LEGO 
MINDSTORMS NXT от тях, защото със всеки един от горе 
описаните езици работата с лего роботът е най - лесна и 
подходяща за целите на обучението по Изкуствен 
Интелект. Улеснена е работата с отделните компоненти на 
робота като: двигатели и сензори, удобен за разглобяване 
и зглобяване на отделни компоненти и тяхната подреба, в 
зависимост от необходимите за целта сензори или 
двигатели. 
 

Реализация на роботизирана система за целите на 
обучение по изкуствен интелект 

 На базата на така подбраните алгоритми, езици за 
програмиране и роботизирана система бе направена 
реализация на първият от алгоритмите - обхождане на 
пространство от състояния до достигане на решение. За 
целта предварително бе подготвен правилно структуриран 
лабиринт служещ за демонстрация на разработвания 
алгоритъм за управление на роботизираната система(Фиг. 
1). 
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Фиг. 1 Блок схема на алгоритъм за обхождане на 
пространството на състоянията 

 
 Последователността от действия в предложения на 

Фиг. 1 алгоритъм се свежда до: поставяне на робота в 
началната позиция, завъртане на дясно. Проверка със 
сензора за разстояние дали има стена, ако няма стена се 
премества напред с времетраене от единица време и се 
прави проверка дали е достигната крайната цел, като 
проверката се прави чрез светлинния сензор. Ако това е 
изпълнено се прекратява действието, тъй като целта е 
постигната. В противен случай, ако има стена се завърта на 
ляво, в противен случай се предвижва напред с 
времетраене от единица време. След това се завърта 
надясно и проверява дали отново има стена, ако няма 
стена се премества напред и отново се прави проверка за 
край. Ако има стена се завърта отново на ляво и се връща 
в началото на алгоритъма. 

 От проведените двеста експеримента и анализа на 
реализирания алгоритъм се вижда, че управляваната 
роботизирана система винаги намира път до крайната цел, 
дори и ако се наложи да обходи напълно лабиринта. Това 
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означава, че не винаги се намира най - оптималния път до 
крайната цел. 

 Втория от подбраните алгоритми е алгоритъм за 
управление на роботизирана система с гласово 
разпознаване. Предварителната подготовка на 
роботизираната система включва установяване на 
комуникацията между управляващото устройство и робота, 
и настройка на речник с команди, необходими за 
управлението на системата, след което започва 
реализирането на алгоритъма за обучение. Той дава 
възможност за задаване на последователност от действия 
съхранявани в списъци, така и тяхното непосредствено 
изпълнение. Което от своя страна  позволява 
многократното изпълнение на зададените в процеса на 
обучение последователностти от действия. 

 Самото обучение се извършва с помоща на 
програмни модули създадени предварително в 
програмната среда Visual Programming Language и даващи 
възможност за тяхното настройване спрямо конкретната 
реализация.  
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Фиг. 2  Модули, действия и дейностти 
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 На Фиг. 2 са показани основните модули, действия и 

дейностти извършващи се по време на обучението на 
системата.  

При подаване на гласова команда, тя се преобразува 
в текст от модулите SpeechRecognizer и Calculate и се 
изпраща в TaskLearner. Ако командата е разпозната тя се 
запазва в списък и се предава за изпълнение към модула 
ExecuteAction, в който от своя страна се настройват 
времетраенето на изпълнението и самото изпълнение на 
прихванатата команда. След което отново се очаква 
подаване на следваща команда. 

 След приключване на обучението, подадените 
команди(записани в списъците) биха могли многократно да 
бъдат изпълнявани в същата последователност и 
времетраене посочени по време на обучението. Това дава 
възможност за многократното използването на една и съща 
последователност от действия в обучението по ИИ с цел 
визиално демонстриране на възможностите на гласовото 
разпознаване. Друго предимство е възможността 
управлението на роботизираната система лесно да се 
извършва чрез отдалечен в пространството контрол , като 
се промени средството на комуникация. 

 
Заключение 
 Използването на роботизираната система, 

подбраните алгроритми и направените програмни 
реализации могат да подпомогнат обучението по Изкуствен 
Интелект в различни негови направления (обхождане на 
пространство на състоянията, гласово разпознаване и т.н.). 
Увеличаването на броя на примерите с други алгоритми от 
Изкуствения Интелект, разширяване на речника с по - 
голям брой команди за гласово разпознаване и др., би 
могло да повиши качеството на обучението по ИИ, 
обхващайки всички негови направления. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ НА ДАННИ ОТ 
ДЕЙНОСТТА НА ДЕКОРАТИВЕН РАЗСАДНИК С 

ПОМОЩТА НА RAPIDMINER 
Илхан Ибрям, Севгинар Вели 

 
VISUALIZATION AND DATA ANALYSIS OF THE 

ACTIVITY IN A DECORATIVE NURSERY-GARDEN 
WITH THE HELP OF RAPIDMINER 

Ilhan Ibryam, Sevginar Veli 
 

Abstract: In this paper we describe the abilities of a relatively 
new product for data analysis and its abilities for visualization of the 
results. The data refers to the pricing of the various plants in the 
decorative nursery-garden for a particular period of time. The software 
product used for the analysis and visualization is RapiMiner. 

 
Key words : data mining,  RapidMiner, data analysis.  

 
С развитието на компютърните технологии, 

потребителите се сблъскват все по- често с проблема за 
анализ на големи масиви от данни . В повечето случаи се 
налага да  работят с обекти, които могат да бъдат от 
различно естество. Тези проблеми постоянно и съвсем 
естествено възникват в резултат на изследване на 
определена дейност. В самото начало на изследване на 
нова дейност, изследователите не разполагат с 
информация за това кои функции са значителни, и кои - не. 
В някои области на науката могат да се анализират само 
малък брой важни функции чрез определен вид 
изчисления. В такива случаи, изследователите сами 
определят нужните модели и закономерности. Но понякога, 
броят на параметрите е твърде голям и връзката между тях 
може да бъде трудно забележима. Това изисква техники за 
анализ на данни и използването на мощни компютри. Едни 
такива техники за анализ и визуализация на данни 
предлага и RapidMiner. 
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В настоящата статия сме представили резултатите 
от анализа на данни, свързани с дейността на декоративен 
разсадник. По-конкретно сме наблегнали върху 
регулирането на ценоразписа на предлаганата 
растителност за периода 10.10.2013 31.12.2013г. Данните 
предварително са въведени в таблица, създадена на 
Microsoft Office Excel 2003. За анализа на данните и 
визуализацията на резултатите сме използвали RapidMiner 
версия 5.3.008. Операционната система, на която сме 
инсталирали софтуера е Windows 7 Ultimate със Service 
Pack 1. Типът на системата е 64 – битова. Хардуерните 
параметри на персоналния компютър, използван за 
експеримента са: процесор – AMD Athlon II X2 250 Processor 
3.00 GHz, RAM – паметта е 2 GB, a графичният процесор е 
ATI Radeon HD 4250.     

След инсталирането на RapidMiner е необходимо да 
импортираме данните от електронната таблица. Това става 
възможно чрез менюто File Import Data – Import Excel Sheet. 
Освен страници създадени на Excel, можем да 
импортираме и следните типове файлове: CSV, XML, 
таблици създадени на Access, Binary файлове и таблици от 
други бази данни. Допустимите системи за управление на 
бази от данни (СУБД), от които можем да импортираме 
таблици са следните: MySQL, PostgreSQL, Sybase, 
HSQLDB, ODBS Bridge (e.g.Access), Microsoft SQL Server 
(JTDS), Ingres и Oracle. След като сме импортирали 
данните (а те в съответния случай са данни, създадени на 
Microsoft Office Excel 2003) имаме възможност да видим 
дали съответстват на страницата от съответния *.xls файл 
(фиг.1).  

На следваща (трета) стъпка се разпределят в 
RapidMiner имената по колони на всички атрибути във всеки 
ред. Ако имената не са конкретизирани правилно по колони, 
то и резултатът не би бил точен. Това се изпълнява от 
функциите на RapidMiner (фиг.2).  
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Фиг. 1 Втора стъпка от импортиране на данни от *.xls – файл 

в RapidMiner 
 

На следващ етап RapidMiner сортира по строго 
определени правила типа на атрибутите. Не са отчетени 
грешки при импортирането на данните до този момент, 
което ясно се вижда в долната част на прозореца от стъпка 
4 (фиг.3).  

На следваща стъпка трябва да се посочи пътът до 
хранилището с данни в  RapidMiner. Името му трябва да се 
въведе в долната част на прозореца от стъпка 5 (фиг.4). 

На последната стъпка от импортирането на данните 
се вижда резултатът от предходните 5 стъпки. Имаме 
възможност да разгледаме данните в няколко изгледа, а те 
са : Data View; Meta Data View; Plot View; Advanced Charts; 
Annotations (фиг.5).  
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Фиг.2 Трета стъпка от импортиране на данни 

 
 

 
Фиг.3. Определяне на типа на атрибутите и отчитане на 

грешки 
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Фиг. 4 Въвеждане на име на хранилището с данни 
 
За да имаме добра визуална представа, от анализа 

на данните можем да изберем изгледа Plot View. При този 
избор на изглед, от лявата страна на прозореца се появява 
меню, от което на потребителя се предоставя възможност 
да избере типа на скалата за изобразяване. Това става от 
падащото меню Plotter. След това се определя колоната от  
атрибутите за оста х на координатната система ( при избор 
на скала от тип Scatter). В нашия случай сме избрали това 
да е колона Е, включваща размерите на предлаганите 
растения от разсадника. По оста у сме избрали това да е 
колона F със стойности, определящи цената на всяко 
отделно предлагано растение. При този избор на 
визуализация на анализа на данните резултатът изглежда 
така (фиг.6). 
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Фиг. 5 Избор на изглед на данни от хранилището с данни в 

RapidMiner 
 

 
Фиг. 6 Визуализация на атрибути със стойности за цена и 

размер на растения 
 
Легендата в горната част на прозореца е за 

единичната цена в лв. за всяко растение. Всяка стойност е 
оцветена в различен цвят. От тази визуализация лесно 
можем да направим и следния извод: Преобладаващи 
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растения с размер от 30 до 70 см се предлагат на цена от 5 
лв. Те са обозначени със син цвят. Растения с цена 45 лв. 
са единични видове и техният размер варира от 50 до 80 
см. На диаграмата са изобразени с червен цвят.  

При избор на Surfance 3D могат да се визуализират 
стойностите на атрибутите в три зададени от нас колони 
(фиг.7а). 

 

  
а) 
 

б) 
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в) 

Фиг.7 3D диаграми от анализа на данни с помощта на 
RapidMiner 

 
В матричен вид диаграмата би изглеждала по 

начина показан на фиг. 8. 
 

 
Фиг. 8 Визуализация със Scatter Matrix  

 
В заключение може да цитираме думите на Eckart 

Uhlmann. Той твърди, че човешката способност е по-силна 
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да разпознава сложни отношения в рамките на графични 
изображения, и затова визуализацията на данните и 
техните времеви корелации са важна част от 
интерактивното извличане на данни. [1] 
 
Литература: 
 

1. Eckart Uhlmann, Claudio Geisert*, Eckhard Hohwieler, Ian 
Altmann, Data Mining and Visualization of Diagnostic 
Messages for Condition Monitoring  / 2nd International 
Through-life Engineering Services Conference /Fraunhofer 
IPK, Pascalstr. 8-9, 10587 Berlin, Germany 

2. http://rapidminer.com/documentation/ 
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ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА 
ИНФОРМАЦИОННО–ТЪРСЕЩА СИСТЕМА „SCILIB” 

Калина Илиева, Светлана Василева 
 

DESIGN AND DEVELOPMENT OF 
INFORMATION SEARCH SYSTEM “SCILIB” 

Kalina Ilieva, Svetlana Vasileva 
 

Abstracts: In the report presented a project for elaboration of 
information retrieval librarian system. The system is designed to 
process information for editions of Science Library at Dobroudja 
Agricultural Institute, General Toshevo. This type of information 
systems relates to the so called “information retrieval systems”. This 
system is developed with database management system (DMS) MS 
Access. The goal of the project to help for search for scientific 
publications, dissertations, books and other specialized editions in the 
Library of Dobroudja Agricultural Institute. This will facilitate the work 
of the library staff and will save time researchers in the search of their 
desired information. The system includes two important modules: 
“Information sheets” and “search”. The database is created on the 
relational principle and includs forms, queries and reports necessary 
for the library work. For the creating of module „Searching” are used 
complex queries as part of the forms. 
 

Key words: Database Management System (DMS), database; 
ms access, library database, relationship, information, library system, 
information search system   
 

Библиотеката към Добруджански земеделски 
институт край Генерал Тошево съдържа богат библиотечен 
фонд, над 33 хиляди библиотечни единици научна 
литература под формата на книги, списания, научни 
публикации, дисертации, монографии, фотокопия, научни 
сборници, материали от научни  конференции, сесии и др. 

Базирайки се на тези факти, изграждането на малка 
информационно–търсеща система е едно добро решение и 
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предимство, както за Научната библиотека, така и за самия 
институт.  

Съхраняването, обработването и поддържането на 
голям обем информация като тази в Научната библиотека е 
задължително, а още по–добре е да се оперира с нея по–
лесно и оптимизирано. Подобен тип научни библиотеки 
имат изключително много изисквания за обработването и 
съхраняването на своите фондове и начина им на 
подреждане. Затова изграждането на информационна 
система е важна част при оптимизирането на 
библиотечната работа, която се състои в обработката и 
съхраняването на научна литература. Подобна система би 
била полезна от гледна точка на извършване на 
елементарните библиотечни процеси – регистриране на 
литература, читатели и търсене.  
Във всяка една библиотека, търсенето е един от най – 
важните процеси и основният ключ за получаване на 
информация, независимо каква е тя – справочна, 
фактическа, библиографска и т.н. 

Информационната система “SciLib” е създадена с 
MS Access 2003 и е информационно-търсеща система. 
Целта на такава система е  търсене и извличане на 
сведения за документи или отделни фактически данни от 
голям по обем масив, представляващи отговор на зададен 
въпрос. Информационно-търсещите системи са съвкупност 
от: взаимосвързани елементи, предназначени за търсене 
на информация в информационните масиви, в отговор на 
информационно запитване [1]. 
MS Access 2003 е програмна среда за управление и 
съхранение на бази от данни. Базата данни е сърцето във 
всяка една информационна система. Благодарение на нея, 
ние извличаме нужната за нас информация.  
За проектираната база от данни е използван релационен 
модел на данните. 
За целта са създадени 22 таблици, свързани помежду си в 
релации. По–голямата част от таблиците са авторски, а 
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другите са на базата на релационна схема направена за 
руска електронна библиотека [2, 3].  
 

1. E-R диаграма на базата данни 
На Фиг.1 е показана диаграма на базата от данни на 
информационно – търсещата система. Показани са 
първичните и външни ключове и връзките между тях. 
E-R диаграмата е направена с програмата DeZign for 
Databases.  Тази програма предлага интуитивен интерфейс 
за графично моделиране на бази данни. Програмата 
поддържа и MS Access бази данни, освен MySQL, Oracle и 
MS SQL Server. 

 
2. Релационна схема на базата данни 

На Фиг. 2. е показана релационната схема в изглед 
Relationships на базата от данни.  
 
3. Проектиране на част от таблиците:  
 

      Поле                                     Описание      Тип 
Kod_na_nauchna_publikacia Код на 

научната 
публикация 

Number / 
Integer 

Kod_na_izdanieto Код на 
изданието 

Number / 
Integer 

Zaglavie_nauchna_publikacia Научна 
публикация 

Text / 250 

Knigka_№ Книжка № Text / 16 
Stranici Стр. Text / 16 

Таблица 3.1 Научни публикации 
 

      Поле                                     Описание      Тип 
Kod_na_nauch еn_satrudnik Код на научен 

сътрудник 
Number / 
Integer 

Kod_na_nauchna_publikacia Код на научна 
публикация 

Number / 
Integer 

Таблица 3.2 Научни сътрудници 
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      Поле                                     Описание      Тип 

Kod_na_nauch еn_satrudnik Код на научен 
сътрудник 

Number / 
Integer 

Imena Имена Text / 50 
Таблица 3.3 Научни сътрудници Детайли 

 
4. Проектиране на Заявки и Формуляри: 
 

Заявките са тази важна част от системата за 
управление на базата от данни, чрез които се извлича 
информация по зададен критерий. Формите служат като 
основен интерфейс между потребителя и 
информационната система.  
Ще наблегнем над формулярите и заявките, които са част 
от т. нар. Switchboard, т.е. Контролно табло, като основен 
формуляр за контакт с потребителите и Информационно–
търсещата система. Предвижда се да се създаде и 
Switchboard за Администратора. В т. нар. Контролно табло 
за потребителите са поместени Справките и Търсенето, 
които са основните, ако бих ги нарекла модули, 
кореспондиращи си с потребителя на ИТС. 

За създаването на Switchboard / Контролно табло се 
използва Switchboard Manager и таблицата Switchboard 
Items, както и формуляр, съдържащ осем бутона [3]. 
 
4.1 Проектиране на Switchboard/ Контролно табло: 
 
“SciLib” съдържа едно контролно табло, което има общо пет 
менюта / страници: 
- „Справки за издания” 
- „Справки за заглавия” 
- „Търсене” 
- „Затваряне на контролно табло” 
- „Затваряне на базата данни” 
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Предвижда се да се добавят още менюта, които да 
оптимизират търсенето на потребителя за достигане до 
желаната от него информация. 
 
4.2 Формуляр за потребителско търсене в базата данни 
 

На Фиг. 3. е показана формата за Потребителското 
търсене. Всеки потребител може да търси по зададен 
критерий. Предвижда се да се добавят още критерии за 
търсене. Формата за потребителско търсене е създадена 
на базата на сложни заявки като част от формуляра. 
Заради това, че позволява да се търси повече от един 
критерий, формулярът се нарича „Multisearch Form” или 
формуляр за търсене на повече от един критерий. 

Всеки потребител може да търси желаната 
информация по няколко критерия: 
Ключова дума, Автор, Колективен автор (Име на 
институция, учреждение, организация), Фамилия на 
читател.  
 

 
Фиг. 3. Формуляр за потребителско търсене 

 
Сложността на формуляра се състои в това, че за всеки 
критерии се прави заявка, а в нея участва израз, който е не 
толкова сложен, но има своята специфика: 
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Например за критерия „Търсене по Ключова дума”, изразът 
ще има вида: 
 
(4.2.1)Like„*”& [Forms]! [SearchF_ Потребители]! 
[Text56] & „*” 
 
Като универсален израз има вида: 
(4.2.2) Like “*” & [Forms]![Име на формата]![Текст__] & “*”, 
където [Текст__ ] се явява търсеният израз, като ключова 
дума, фамилия на читател и т.н. 
 
За Административното търсене също е създаден такъв 
формуляр, който носи наименованието 
SearchF_Администратор. Там критериите за търсене са 
повече, което оптимизира работата на библиотекаря с цел 
да удовлетвори своите читатели и даде по-бърз отговор на 
исканата от потребителя информация. Защо е по-
специфичен? Единствено библиотекарят разбира от 
библиотечната терминология и процесите на обработка на 
дадения източник, за да стигне до крайния потребител. 
Например в администраторския формуляр имаме 
сигнатура като поле за търсене. Това улеснява, защото 
така по-лесно може да се намери даденият източник и 
защото библиотекарят единствено разбира от спецификата 
на това поле и затова отсъства в другия формуляр. 
Потребителят трябва да е улеснен при използването на 
такива системи, което говори за ефективност и яснота на 
дадената система. Затова трябва да се грижи 
проектиращият базата данни и най-важното интерфейсът. 
Главното средство за връзка между системата и 
потребителя.  
На Фиг. 4. е показано как изглежда заявката с израза, който 
е използван във формуляра, който е предварително 
създаден. Заявките, които изпълняват различните 
критерии, могат да бъдат неограничени, но формулярът е 
един, например формулярът SearchF_Потребители в 
нашия случай.  
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Фиг. 4. Заявка за търсене по заглавие 

 
На Табл. 1. е  показано как може да се използва Like, за да 
се търсят различни шаблони в изрази. Операторът Like е 
по-често използван в разработването на заявките в базата 
данни. Той има следния синтаксис: 
 
израз Like  "шаблон” 
Изразът представлява SQL израз, използван в клауза 
WHERE. 
Шаблонът е низ литерал, спрямо който се сравнява израз. 
 
На Фиг. 5. е показана заявка за изчисляване на общия брой 
на заета литература на даден читател. Тази заявка включва 
и обединяване на полетата име и фамилия на читател. 
 
5. Справки 
 
Справките са изградени на основата на отчети и са важна 
информация за потребителите. Така те се информират за 
видовете издания в Научната библиотека, могат да си 
изтеглят отчетите най-свободно от базата данни. 
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Вид 
съвпадение 

Шаблон Съответства 
(връща True) 

Не 
съответства 

(връща False) 
Множество 
знаци 

a*a aa, aBa, aBBBa aBC 

 *ab* abc, AABB, Xab aZb, bac 
Специален 
знак 

a[*]a a*a aaa 

Множество 
знаци 

ab* abcdefg, abc cab, aab 

Единичен 
знак 

a?a aaa, a3a, aBa aBBBa 

Единична 
цифра 

a#a a0a, a1a, a2a aaa, a10a 

Диапазон от 
знаци 

[a-z] f, p, j 2, & 

Извън 
диапазон 

[!a-z] 9, &, % b, a 

Не цифра [!0-9] A, a, &, ~ 0, 1, 9 
Комбинирани a[!b-m]# An9, az0, a99 abc, aj0 

Табл. 1. Изразът Like 
 
Справките се делят на три групи: 
 
„Справки за видове издания според вида” . Това са 
издания като: монографии, сборници, обзори и т.н. 
„Справки за издания според издаването” . Съдържат 
издания, които са: многотомни, многоекземплярни, 
преиздадени и т.н. 
„Справки за специализирани издания” . Това са едни от 
ценните издания с голяма научна стойност: дисертации, 
списания и научни публикации. 
Предвиждат се още много други видове справки, 
удовлетворяващи читателите на Научната библиотека.  
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Фиг. 5. Заявка за изчисляване на общ брой заета литература 

на даден читател. 
 
Заключение 
В заключение може да се каже, че разработването на 
подобна система е доста труден процес, който отнема не 
малък период от време и изисква внимателно проучване. 
Процесът на проучване е много важен, както и участието на 
потребителите в него. То е ключово при създаването на 
такъв вид системи, защото те са един голям набор от 
отговорите на въпросите, поставени от потребителите. 
Затова и системата е информационно-търсеща. 
Информационните технологии навлизат във всички сфери 
на човешката дейност, а библиотеките са основният 
двигател на всякакъв вид информация – фактическа, 
тематична, библиографска и т.н.  
Библиотеките не могат да бъдат ефективни и продуктивни 
без Новите информационни технологии. Те са комплексни и 
това занапред ще е основната причина за оптимизирането 
не само на дейността на библиотеката и протичащите в нея 
процеси, но и за потребителите, които винаги търсят и по 
всякакъв начин искат да намерят всякаква информация. 
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Затова една библиотечна или каквато и да е система е 
полезна, когато системата за търсене е налице и дава 
стабилни отговори на всеки потребител, който я използва. 
Системата „Scilib” все още се разработва и за в бъдеще се 
предвижда да не се използва само локално, но и уеб 
базирано.  
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГЕОМЕТРИЯТА ЧРЕЗ 
КОМПЮТЪРНА АЛГЕБРА В ЛАБОРАТОРНИТЕ 

УПРАЖНЕНИЯ НА КОЛЕЖАНСКАТА СПЕЦИАЛНОСТ 
НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 
Милен Павлов 

 
REPRESENTATION OF GEOMETRY USING 

COMPUTER ALGEBRA IN PRACTICAL SEMINARS IN 
COLLEGE PRIMARY SCHOOL PEDAGOGY 

EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES 
Milen Pavlov 

 
Abstract : The present article describes some basic geometry 

objects, studied in the primary classroom by means of practical tasks 
and the application on of Computer algebra system (CAS) Maple. В 
настоящия доклад се  описват  някои основни обекти от 
геометрията, изучавани в начлното училище чрез практически 
задачи и прилагане на системата на компютърна алгебра 
Maple. 
 

Key words : geometry, Maple, line, triangle, circle. 
 

Ориентирането на бъдещите учители в развитието 
на съвременните информационни технологии е важен 
фактор за професионалните им компетенции. Ролята на 
информационните технологии в обучението по геометрия 
се е повишило благодарение на системите на компютърна 
алгебра. Компютърните технологии в системата на 
началното образование е предимно с практическа 
насоченост. Затова практическите упражнения създават 
условия за формиране на знания и умения за прилагане на 
готов алгебричен или геометричен софтуер в обучението 
по математика. 
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В курса на обучение на специалността Начална 
училищна педагогика и информационни технологии по 
дисциплината Математика ІІ част са включени основни 
понятия в планиметрията и геометрични фигури в 
равнината. Със системата на компютърна математика 
Maple ще разгледаме основните понятия – точка, отсечка, 
права и фигурите, като триъгълник, квадрат и окръжност. 

За удобство ще използваме пакета with(geometry). 
Командите в този пакет ни позволяват да работим в 
двумерната  Евклидова геометрия. Геометричните обекти, 
които се поддържат в този пакет, са: точка, отсечка, линия, 
триъгълник, квадрат, кръг, елипса, парабола, хипербола.  

Въвеждането на точки в равнината се извършва с 
командата:  

point( _точка_ , _координата по оста x, координата по 
оста y_ ) , като за точката А с координати (2, 3) се записва 
point(A,2,3).  

За въвеждането на отсечка в равнината се ползва 
командата:  

line( _отсечка_ , _точка_ , _точка_ ). Например 
line(L,[A,B]), където L е името на отсечката, определена от 
точките А и В. 

Права през две дадени точки можем да начертаем 
отсечка с командата: 

draw( _отсечка_, _координатна система_ ). За 
правата, минаваща през отсечката L и координатна 
система за оста х от -6 до 6 и оста y -6 до 7 се записва 
draw(L, view=[-6..6,-6..7]). 

Дефинирането на триъгълник, като предварително 
са определени точките А, В, С се задава с командата 
triangle(T,[A,B,C]), където  с Т сме означили триъгълника. 

След като дефинирахме точка, отсечка, отсечка, 
права и триъгълник можем да ги визуализираме, като 
използваме следната задача. 

Вземаме произволен триъгълник, като задаваме 
координати на трите му върха, така че да не са и трите 
точки от една права. 
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 Да начертаем триъгълник, както и правите, на които 
лежат страните му. Нека точките да са А(2,3), В(4,5), С(1,6) 

 
> with(geometry):  
> point(A,2,3);  
A  

> point(B,4,5);  
B  

> point(C,1,6);  
C  

> point(D,-1,2);  
D  

> triangle(T,[A,B,C]);  
T  

> line(L,[A,B]);  
L  

> line(L1,[B,C]);  
L1  

> line(L2,[A,C]);  
L2  

> draw(T,view=[0..6,0..7]); 
 

 
Фиг. 1 
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Ако добавим и правите, които образуват дадения 
триъгълник с командата: 

 
Фиг. 2 

 
 draw({L,L1,L2},view=[0..6,0..7],color=blue): ще 

получим (фигура 2) 
 
За така въведения триъгълник можем да въведем 

медиана, височина, медицентър, ортоцентър и да ги 
визуализираме. 

 
> median(mA,A,T);- медиана от върха А 
mA  

> altitude(hA,A,T);- височина от върха А  
hA  

> centroid(K,T);- медицентър 
K  

> orthocenter(H,T);-  ортоцентър 
H  

>draw([T,mA,hA,K,H],view=[0..6,0..7],color=[blue,red
,green]); (фигура 3) 
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Фиг. 3 

 
Фиг. 4 

 
Да въведем и начертаем квадрат чрез следните 

четири точки: 
> point(E,1,1);  
E  

> point(F,1,2);  
F  
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> point(G,2,1);  
G  

> point(H,2,2);  
H  

> square(Q,[E,G,H,F]);  
Q  

> draw(Q,view=[0..3,0..3]); (фигура 4) 
 
Да опишем окръжност около триъгълника АВС. 
> circle(V,[A,B,C]);  
V  

> draw({T,V},view=[0..6,2..7]); 

 
Фиг. 5 

 
С командата area( _обект_), можем да пресметнем 

лицата на триъгълника, квадрата и окръжността. 
> area(T);  
4  

> area(Q);  
1  

> area(V);  
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25 π
8

 

 
От изложеното до тук се вижда, че компютрите са 

мощно средство в геометрията и могат да ни бъдат в 
помощ в обучението по математика 

 
Литература: 
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ГРАФИЧНИТЕ И АНИМАЦИОННИТЕ 
ВЪЗМОЖНОСТИ НА MAPLE В СПЕЦИАЛНОСТИТЕ 

НУПИТ И НУПЧЕ 
Тоня Матева 

 
GRAPHICS AND ANIMATION POTENTIAL OF MAPLE 

IN SUBJECTS NUPIT AND NUPCHE 
Tonya Mateva 

 
Abstract :Maple in the practical seminars in Computer Algebra 

System : The current article present the introduction to the educative 
of a methodology for using the maple system in the practical seminars 
in the CAS  for the specialities in College – Dobrich. 

 
Key words :  CAS Maple, graphics, animation, practical seminar 

 
Новите образователни приоритети  в света са 

свързани с интегрирането  на информационните  и 
комуникационните  технологии в учебния 
процес.Въвеждането на нови форми и методи за обучение 
са важна предпоставка за добрата подготовка на бъдещите 
учители. Компютърните алгебрични системи стават все по-
популярни средства в преподаването на математика през 
миналото десетилетие.Използването на CAS е причинило  
драстични промени в преподаването в студентските 
курсове по математика в цял свят. С обширната си 
математическа мощ и графични възможности,CAS може 
значително да помогне на студентите да изследват 
математическите теми и да експериментират с идеите без 
множество тромави изчисления. 

Настоящата разработка представя система примери 
за визуализация и анимация на графики чрез CAS  Maple 
.Използвана e  в упражненията по дисциплината „Системи 
на компютърната математика”, в специалностите НУПЧЕ и 
НУПИТ в Колеж-Добрич към ШУ „Епископ К. Преславски”. 
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Дисциплината се изучава в I курс, I семестър, с хорариум 15 
часа практически упражнения.  

 
Графика на функция    y = f(x)   в   интервала   [a,b]  

 За построяване графиката на функция f(x) на една 
променлива в интервала a % x % b

 
се използва командата 

plot(f(x),,x=a..b,parameters). Ако не сме задали конкретни 
параметри, програмата чертае графиката по подразбиране. 
В следващите примери ще използваме следните параметри 
на командата plot:  

1.color - цвят на линията-red(червен), blue(син), 
black(черен), orange(оранжев), green(зелен) и др. 

2.thickness - дебелина на линията,колкото е по-
голямо числото,толкова е по-дебела линията 

3.title - надпис на графиката(заглавие) 
 
Пример1 .Начертайте графиката на функцията 

2

3
( ) :

1

x
f x

x
=

+
 . 

> 
2

3
( ) :

1

x
f x

x
=

+
 

2

3
( ) :

1

x
f x

x
=

+
 

> ( ( ), 4..4)plot f x x = −  
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Фиг. 1 

Пример 2.Начертайте графиката на функцията 
2: 5 8f x x= + + . Задайте цвят на линията – зелен и 

дебелина – 4. 
> 2: 5 8f x x= + +   

  2: 5 8f x x= + +  

> ( , 10..10, , 4)plot f x color green thickness= − = =  

 
Фиг. 2 
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Пример 3.Начертайте графиката на функцията 
4

:
2 2

x
f

x
=

+
. Задайте цвят на линията – син и дебелина -2 и 

използвайте опция title 

> 
4

, :
2 2

x
restart f

x
=

+
 

4

:
2 2

x
f

x
=

+
 

>
( , 5..5, , 2, "Grafika")plot f x color blue thickness title= − = = =   

 
Фиг.3 

 
Пример 4. Да се начертае графиката на функцията 

2: 3 6f x x= + +  с червена линия с дебелина 2. 

> restart;  

> 2: 3 6f x x= + +  

  2: 3 6f x x= + +  
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> ( , 3..8, , 2)plot f x color red thickness= − = =   

Изображение на няколко функции на един чертеж 
Често се налага на един чертеж да се изобразят 

няколко графики, например функция и някои нейни 
производни или няколко различни графики, с цел да се 
разкрият зависимости между тях. Maple  позволява това да 
стане с помощта на следния команден блок: 

with(plots): 
p1:=plot(…): 
p2:=plot(…): 
 … 
display(p1,p2,..); 
 

 
Фиг.4 

 
Пример 5. Начертайте графиките на функциите 

2: , : , : 1= = = +f x g x h x  на един чертеж. 
I вариант: 
> restart; 
Записваме и запомняме функциите 

> f := x2 
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f := x2 

> g := x  

g := x  

���� : 1h x= +   
     : 1h x= +  

> with (plots ) :  

> p1 :=plot ( f, x = K 5 ..5,color = green) :  

> p2 :=plot (g, x = K 5 ..5, color = yellow) :  

> p3 :=plot (h, x = K 5 ..5,color = red) :  

> display( [ p1, p2, p3 ] ) ;  
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Фиг.5 

 
II вариант – съкратен вариант.Директно след 

командата  plot  изписваме функциите.Не задаваме опции 
за дебелината и цвета на линиите и програмата чертае 
графиката по подразбиране. 

> plot ( { x2, x , 1K x }, x = K 3 ..3) 
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Фиг.6 

 
Графика в пространството 
Тримерни графики на функции на две променливи се 

чертаят с помощта на командата plot3d(f(x,y), x = a..b, y 
=c..d, options)   

Смяната на цвета е автоматична. Може да се 
промени с опциията  color . Също така може да се промени 
и стилът на линиите.Начертаната графика можем да видим 
от различни ъгли,като за целта първо кликнем върху 
самото изображение,а после със задържан ляв бутон на 
мишката завъртим в желаната посока.Когато кликнем с 
десен бутон на мишката върху изображението, се отваря 
падащо меню с различни опции,при избор на които можем 
да променяме вида,цвета,размера на графиката. 

 
Пример 6. 

> restart :  

> plot3d (cos(x$y ) , x = K 3 ..3, y = K 3 ..3 ); 
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Фиг.7 

 
Пример 7. 

> plot3d (sin(x$y ), x =- 1 ..1, y =- 1 ..1 ); 

 
Фиг.8 
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Анимация с Maple 
Синтактични правила  
Maple позволява анимиране на графична 

информация. Maple-анимацията е последователност от 
детайлни екрани, които се визуализират бързо, като кадри 
на кино.  

Има две команди за анимиране в Maple:  
animate       и     animate(3d)  
Тези инструкции са определени в пакета plots .  
Анимация 2D  
Двумерната анимация се задава по следните 

синтактични правила:  
animate (y- term, x=range, time=range, option);  
Всяка анимация има стандартно 16 кадъра. С 

добавяне на опцията  
frames= number of frames анимацията може да 

стане по-фина.  
След изписване на командния блок,програмата 

извежда графиката на функцията . Позиционираме курсора 
върху графиката,с десен бутон на мишката се отваря 
падащо меню,от което при желание можем да променим 
цвета,стила и параметрите за изглед,а също така и да 
започне анимацията.Това може да се направи и 
използвайки бутоните от лентата с инструменти под 
главното меню.Опции за избор: 

Play-  започни анимацията. 
Stop-  спри анимацията 
Next Frame  –премести на следващия кадър 
Previous Frame  –върни предишния кадър 

 
Пример 8. (2D анимация). 

> with(plots): 
>  animate(sin(5*x*t), x=- 10..10, t=1..2, frames=50); 
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Фиг.9 

Пример 9. Наберете следния пример.Променете 
стойностите на numpoints(5,20,30…) и frames(20,40,200..) 

 
> ([sin( * ), , 4..4], 1..4, ,animate x t x x t coords polar= − = =  

100, 100);numpoins frames= =  

 
Фиг.10 
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Фиг.11 

 
Фиг.12 
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THE DEVELOPMENT OF BASIC FEATURES OF 
TEACHER’S PROFESSIONALISM 

Yuri Zavalevsky 
 

Abstract:  "The teacher has to be a valuable person to society as 
dushesozdatel, irreplaceable creator statehood through the assertion 
of human dignity in the temples of children's souls" 
This article addresses the role of the teachers in the development of 
the nation, the components of pedagogical skill and authority of 
teachers, the conditions for self-development and self-education. 
 

Key words:  teaching skills, pedagogical knowledge, pedagogical 
competence, pedagogical thinking, teaching activities, professional 
and pedagogical skills, teaching technique, self-development, self-
improvement, teacher functions, conditions of self-teacher. 
 

Everything in the world begins with а teacher. Experience 
of predecessors - thinkers and agents of the Spirit of Truth, 
Beauty, Goodness - the basis for the teaching staff at the 
organization of the educational process. This, in turn, puts on 
the agenda the issue of formation of аn individual teacher, as a 
professional, and а person who carries the highest spiritual 
values - able to fulfil the lofty mission of only the teacher, who 
himself is spiritually rich, continuously acquire scientific 
knowledge, work hard, develop their personality, pedagogical 
skills, internal and external culture. 
It is difficult for a truly humanistic society to do without teachers 
- spiritual guides, mentors, who have an art influence and 
waking thought, motivate, and captivate. Teacher’s personality 
and pedagogical skills are inseparable as a source of 
development and self-development. Development of the nation 
is possible only if the existence of its enlightened, highly 
spiritual, intellectual parts - professional teaching.  

Pedagogical skills аre their credo. Self-identity teachers in 
educational activities is regarded as an educator of his "I" in the 
profession. 
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Loss of ability to regulate teacher pedagogical process 
leads to inhibition of the harmonious development of its 
interaction with the students, and then a complete focus on the 
external control and not on self-affecting organic teacher's 
behaviour [2, pp. 48]. 

Skillful teachers can be considered as the highest level of 
educational activity (if we characterize the quality of the result) 
as a manifestation of the creative activity of the teacher (if 
characterize the psychological mechanism of success.) 

Element of teaching skills is humanistic - focus on the 
identity of another person, the statement, the word and work of 
high spiritual values and moral norms of behavior and attitudes. 
This manifestation of teachers’ professional ideology and their 
values have an attitude to pedagogical activity, its objectives, 
content, resources, actors. Humanistic as a task in the daily 
work of the master always determines its specific tasks. It 
allows you to measure their performance in terms of not only 
direct but also indirect results, I e., those positive changes in the 
life of the individual and the structure of the individual pupils, 
partly sponsored by you yourself as the person responsible for 
the quality of the organization of the educational process. 

An important feature of professional teaching knowledge is 
their competence, which requires the ability to synthesize the 
material master for the successful solution of pedagogical 
problems, analysis of pedagogical situations, which requires 
understanding the psychological essence of phenomena, the 
choice of means of interaction. On the basis of professional 
knowledge pedagogical consciousness is formed - the 
principles and rules that are essential for action and deeds of 
the teacher. All teachers create these principles and rules on 
the basis of their own experience, but also to comprehend, 
understand them only by means of scientific knowledge, require 
regular replenishment. It is worth noting that the complexity of 
teacher training, the acquisition of professional competence lies 
in the fact that the professional knowledge should be formed at 
all levels simultaneously: methodological, theoretical, 
technological. This requires the development of professional 
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thinking, the ability to select, analyze and synthesize knowledge 
in achieving educational goals, provide technology for their 
applications [1, p.67]. 

According to our research there are six major powers of 
teaching: communication, perceptual abilities, dynamic 
personality, emotional stability, an optimistic prediction, 
creativity. Sphere of influence is the gravitational field of a 
skilled teacher distributed primarily to themselves. Self-control 
is the ability to self-regulation, emotional stability of a person to 
control the situation. One of the leading professional and 
pedagogical skills of teachers is optimistic prediction. Elements 
of teaching skills enable us to explain this phenomenon in 
systematic educational activities. High level of skill provides a 
new quality of the entire work of a teacher: formed a 
professional position, accumulating high levels of focus, 
knowledge and commitment to action, developed knowledge 
becomes a tool for self-reflection and self-motion detection 
reserves, a high level of ability promotes self-revelation of 
personality, and the improvement of educational technology - 
search results adequate to the purpose. 

Studies show the typical errors concerning pedagogical 
techniques of teachers beginners. Large losses in them - 
because of the inability to build personal relationships with 
students, their parents, to keep anger, overcome uncertainty. 
Teachers must be able to "play" psychological and educational 
situation. They have to face friendly not only to tune in to the 
Major and it excites centres of positive emotions and creates a 
good mood. A teacher with a genuine warm smile is full of life. 
During the communication they should control their emotions. 
Positive thinking and which is so valued by students in 
communication with the teacher, also have a positive effect on 
the emotional state. Every teacher can recall how in a difficult 
situation he could safely restore working environment witty 
comments, requirements expressed in a humorous tone. 
Normal tone of a teacher is to be major. For this purpose it is 
necessary to achieve inner peace and be confident in their 
abilities. It is important for teachers to have credibility among 
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students. Consider the basic components of the authority of a 
teacher. 

First, it is the authority of their role. Without relying on it to 
build personal credibility, it is a super challenge. In this 
situation, the teacher, in fact, is deprived of the "credibility", 
which is particularly necessary in the beginning, when the 
teacher has not had any time to prove the actual cases of right 
to have respect for students. 

Secondly, it is the awareness of the teacher. We should 
not forget that the expertise in his subject does not exhaust the 
concept. It should also be clear about the nature of 
interpersonal relationships in the classroom, to correctly assess 
the socio-psychological climate in the team, to be aware of 
subtle changes in his characteristic balance of power. Only in 
this case, the teacher can become meaningful to students as a 
source of information. 

Third, it is referentiality teacher to students. Having 
important information for students is a necessary but insufficient 
condition for the success of the educational activities. It is 
important to achieve a situation which would provide treatment 
to tutor students, not only for the "naked" information, but also 
for his their own opinion about a certain event. This reference 
position ensures the teacher the opportunity to influence life of 
both the individual student and the class as a whole. 

Fourth, it is respect for the individual identification of the 
pupils, the orientation of the teacher on the democratic style of 
management team. It is about mutual trust between teachers 
and students, without which there can be a business 
atmosphere of mutual understanding, but cooperation is 
impossible now between a senior and junior. In order to gain 
credibility among the pupils, the teacher does not do a simple 
mechanical accumulation of its parts. For this, they should be 
dealt with individual creativity teacher. Every teacher must 
themselves in practice pick up their own key to the hearts of 
students and use them to reveal themselves to the authority of 
the puzzle. This will help them with deep scientific knowledge, 
particularly in the field of psychology. 
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To become a master teacher of the case, the teacher 
should be aware of self-orientation and the ways to achieve it. 
Self-improvement is the formation of a person's personality 
according to a consciously set goal. For the teacher work on 
themselves is a necessary condition for the acquisition and 
maintenance of professionalism. Without the development of 
their own skills they would not be even known of their activities 
as teachers. 

Teachers provide didactic and developmental functions in 
relation to the student. Didactic function - training. The essence 
of developing is to create favourable conditions for the 
development of the creative potential of the child, for self-
disclosure, self-assertion. The complex function of a teacher is 
educational. Being a teacher - it means being able to transform 
the goals that society has put the school in specific pedagogical 
objectives - developing appropriate personal qualities of each 
student. Finally, the purpose of education is self-education of 
students, i.e. prompting them to manage their own 
development. 

Studies by AA Bodaleva, AV Ivashchenko AG Kovalev, VI 
Kosolapov, AI Kochetova, LI Ruvinskaya solve the problem of 
self-education, the effectiveness of which depends on the level 
of consciousness and self-awareness, demands of themselves, 
self- regulation of students, the degree of mastery of techniques 
and methods of cultivation. Improve efficiency of self following 
conditions: 
• use in educational work with students of the social situation 

of development; 
• differentiated approach to students, depending on the level 

of moral self-demands of themselves and self-regulation, 
education and orientation of the individual, the definition of 
their growth prospects disciples; 

• providing a real possibility for everyone to express their 
point of view; 

• availability of mutual understanding and respect between 
pupils. 
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Long-term observations are convincing that the most 
important motivation for self-moral and intellectual formation of 
students is the idea that they are individuals who live for people. 

It is necessary to ensure that the characteristic features of 
the spiritual world of the child is honesty, compassion, a 
touching concern for people, and their loved ones. The 
elegance of soul - that is to ensure that the student raised 
himself to the conscience vigilantly stood guard actions. 
Motivations for self require a delicate touch of the Master's 
words to the secret strings of the human heart - honor, dignity 
and nobility. We need to understand and feel the moment when 
the heart of the child requires it touches. 

The joy of learning, cognitive creativity, finding themselves 
- this is possible in the case where the training develops the 
individual. Self-education  is a depression in itself, a conscious 
goal-setting and overcoming difficulties. It is impossible without 
the strain of thought, and intellectual creativity, without 
departing from the elementary school program that starts 
calling. Of vocational teachers pedagogical skills formation 
depends on self- discipline. 

Long-term observations and experimental work showed 
that the self-development of a teacher and a student is totally 
dependent on teachers’ teaching skills. It is the personality of a 
teacher that is the main "tool" of the educational process. The 
performance of educational activities depends on their 
professional self-improvement and self-development [3, p.42]. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНИЯТ ПОДХОД – ВАЖЕН 
ЕЛЕМЕНТ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

Нели Димитрова 
 

COMPETENCE APPROACH - AN IMPORTANT 
ELEMENT IN THE EDUCATIONAL PROCESS  

Neli Dimitrova  
 

Abstract: Need to implement competency approach to the 
education of students is due to the fact that more and more talk about 
the skills of students who are criteria for competitiveness in the labor 
market. A skilled person is a valuable one knows. Therefore, 
education in recent years has been directed not so much to prepare 
students and to their realization and create a competent professional 
person. The main goal of any educational system is the formation of 
such professional skills in students that make them mobile, strong 
entrepreneurial in solving life's problems in a given area. Modern 
education should prepare individuals not only knowledgeable, but also 
capable, individuals with extensive professional experience. The 
expected results are made not on the basis of a system of knowledge, 
skills and attitudes, and the ability of individuals to cope with any life 
situation that can be achieved by applying the competency approach 
to education. 

 
Key words: competency approach, education. 
 
Динамичният начин на живот модернизира 

обществото, което  от своя страна изисква осъвременяване 
на образователния процес. Днес всеки член на обществото 
трябва да е достатъчно добре подготвен – да притежава 
редица знания и умения, за да функционира пълноценно в 
това общество.  

Според националната стратегия за учене през целия 
живот (УЦЖ) за периода 2008 – 2013 година 
„Присъединяването на страната ни към Европейския Съюз 
(ЕС) налага промени в областта на образованието и 
обучението, свързани със синхронизирането на равнищата 
на знания и ключови компетентности. Обучението все 
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повече излиза от общоприетото разбиране, което се 
обвързва с формалното образование, и се осмисля като 
непрекъснат процес на учене през целия живот. 
Измеренията на ученето през целия живот са значими както 
за самата личност, която независимо от своята възраст и 
получено формално образование има възможност да 
реализира пълноценно своя потенциал, така и за 
работодателите, които са потребители на този ресурс. 

Стратегията за учене през целия живот дава 
препоръки за действията, които трябва да се предприемат 
от правителството във връзка с „бъдещата подготовка на 
българските граждани за активно участие в една нова 
глобална икономика, изградена на основата на знанието” 
[6]. Това знание може да се постигне чрез приложение на 
компетентностния подход в образователната система. Дори 
и в Стратегия ЕВРОПА 2020 е обърнато специално 
внимание на подготовката на бъдещите граждани, като е 
записано, че образованието трябва да се структурира на 
базата на интегриран метод, обхващащ ключови 
компетенции [9] 

Вследствие на тези тенденции е породена и целта 
на настоящия научен труд, а именно да се разкрие 
необходимостта от приложение на компетентностния 
подход в образователния процес. Въпреки че през 2008 г. 
беше обявена година на ключовите компетенции, все още 
не е широко изследван този проблем.  

Хипотезата е, че ако в обучението се прилага 
компетентностният подход, то резултатите от това 
обучение не само ще бъдат много по-високи, но и ще 
отговарят на критериите за качество на образование и 
конкурентноспособност.  

Предметът е компетентностният подход, а 
обектът е процесът му на приложение в образователния 
процес. 

През последните десетина години редица автори 
като А. Андреев [1], Г. Бермус [2], И. Зимняя [4], О. 
Филатова [10], А. Хуторской [11]., чиито изследвания са 
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насочени към съвременото образование, разглеждат 
компетентностния подход като принцип на образователната 
система. Според тях основната му характеристика е 
„обновяване съдържанието на образованието“, което 
трябва да е в съответствие със социално-икономическите 
изисквания на всяко общество.  

Има много публикации, свързани с 
компетентностния подход, но най-точният понятиен апарат 
е определен от О. Е. Лебедев „Компетентностният подход е 
съвкупност от общи принципи, определящи целите на 
образование, подбора на съдържание на образованието, 
организацията на образователния процес и оценката на 
образователните резултати“ [5]. Според автора този подход 
трябва да присъства при определяне структурата на 
образованието, при подбора на учебно съдържание, при 
организиране на учебно-възпитателния процес и при 
оценяване на резултатите от образованието.  

Необходимостта от прилагане на компетентностния 
подход в обучението е породена от факта, че все по-често 
се говори за уменията на студентите, които да са критерии 
за конкурентоспособност на пазара на труда. Например 
един можещ човек е по-ценен кадър от един знаещ. Това 
налага структурни промени в образоваелната система. 
Чрез приложението на компетентностния подход се 
пречупва традиционната рамка на обучение. Като краен 
резултат се търсят не само усвоените знания и умения в 
дадената област, но и ключови компетентности. Затова и 
образованието през последните няколко години е насочено 
не толкова към подготовката на студентите, а към тяхната 
реализация, т.е. създаване на професионално-компетентна 
личност. Основната цел на всяка образователна система е 
формирането на такива професионални способности у 
студентите, които ги правят мобилни, решителни 
предприемчиви при решаването на житейските проблеми в 
дадена област. Съвременното образование трябва да 
подготвя не само знаещи личности, а и можещи, личности с 
богат професионален опит. Очакваните резултати са 
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изградени не на основата на система от знания, умения и 
отношения, а на способността на личността да се справя с 
всяка житейска ситуация, което може да се постигне чрез 
прилагане на компетентностния подход в образованието.  

Приложението на компетентностния подход се 
базира на три основни категории – ключови 
компетенции, компетентност и компетенция 
представени като пирамида на познавателния процес 
фигура 1.  

 

 
 

Фигура 1. Пирамидална структура на основните категории на 
компетентностния подход 

 
В методическата литература няма единна обосновка 

на понятията компетенция и компетентност. В много 
литературни изсточници тези две понятия се препокриват. 
Това налага изясняването им, тъй като те са основните 
елементи на компетентностния подход в съвременото 
образование (таблица 1).  

Под понятието „ключови компетенции” се приемат 
знанията, уменията и дейностите, които студентите 
усвояват по даден въпрос или тема. Ключовите 
компетенции са детайлно описание на очакваните 
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резултати при учебно-възпитателния процес. Те са 
опорните точки при структурирането на учебното 
съдържание. Чрез тях детайлно се определя т.нар. скелет 
на учебно-познавателния процес, защото въз основа на тях 
може да се оценят постигнатите резултати по-точно и 
конкретно. Това от своя страна дава възможност за 
наблягане или коригиране само на тези части от учебното 
съдържание, при които студентите изпитват затруднение 
при усвояването.  

Например С. Полькина разделя ключовите 
компетенции в седем групи [7]:  

- ценностни компетенции;  
- общокултурни компетенции;  
- учебно-познавателни компетенции;  
- информационни компетенции;  
- комуникативни компетенции;  
- социално-трудови компетенции; 
- компетенции за личностно самоусъвършенстване.  
Понятието „компетентност” е от латински произход 

(competens) и означава съвпадащ, способен. Затова може 
да се отъждестви с вещина, познания, способност, 
опитност, умелост, осведоменост, авторитет, специалност. 
Чрез компетентността се определя наличието на 
определени знания, умения и натрупан опит, необходими 
за функционирането на всеки индивид в дадена 
професионална област. 

Понятието „компетенция” (от латиски – competere — 
съответства, подхожда) се използва за описание на 
крайния резултат от учебно-възпитателния процес. Това е 
равнището на владеене на набор от компетенции, 
отразяващи степента на готовност на студентите за 
реализация по дадена област в обществото. Чрез 
компетентнциите се определя наличието на определени 
знания, умения и натрупан опит, необходими за 
решаването на професионални проблеми в дадена област. 
Въз основа на това може да се определи като 
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квалификационна характеристика на индивида, затова 
може да се отъждестви със „знам как”.  

 
Таблица 1. Конкретизиране същността на базистните 
елементи на компетентностния подход  

Ключови 
компетенции 

Компетентност Компетенция 

Усвояване 
на знания умения 
и дейности по 
даден въпрос 

(тема) 

Наличие 
на знания умения 
и дейности по 
даден проблем 

Вземане на 
решения  
по професионални 
проблеми в 
дадена област 

 Знам какво Знам как 

 
Показаната на фигура 1 пирамидална структура на 

основните категории на компетентностния подход и 
отразена в таблица 1, може да се конкретизира по следния 
начин:  

1) На най-ниско ниво са ключовите компетенции. Те 
се обособяват по всяка методична единица и са критерии 
за успеваемостта на студентите по разглежданата учебна 
тема или въпрос. Те са комплекс от знания и умения и са 
важен фактор при формирането на личността. „Така се 
съдейства процесът на обучение да е свързан с 
партньорство, приложение на теоретичните знания в 
практиката, компетентност при осъществяване на 
бъдещата професионална дейност, съобразяване със 
ценностната система на професията и добри връзки с 
училището”[12,с.21]. 

2) На второ ниво са компетентностите, които 
определят наличието на знания и умения по даден 
проблем, разглеждан по дадена учебна дисциплина. Чрез 
компетентностите се изгражда представата за 
специфичните характеристики на даден вид професия или 
професионално направление.  
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3) На трето ниво са компетенциите – характеризират 
със умения за вземане на решения по професионални 
проблеми в дадена област (по учебна дисциплина). Те са 
съвкупност от взаимносвързани качества на личността по 
отношение на притежаваните знания, умения, навици и 
способности за адекватни действия в дадена 
професионална област. Чрез тях може да се определи 
потенциалът на една личност.  

Според Квалификационната рамка на Европейския 
съюз „Компетенцията включва: а) познавателна 
компетенция, включваща използването на теория и 
концепции, както и самостоятелно (скрито) знание, 
придобито чрез опит; б) функционална компетенция 
(умения или ноу-хау), онези неща, които човек трябва да 
може да прави в дадена област на работата, ученето или 
социалната дейност; в) лични компетенции, включващи 
знания за това как да се държим в специфична ситуация;  г) 
eтични компетенции, включващи притежанието на някои 
личностни и професионални ценности”. [8,с. 14]. 

 „Придобиването на определено ниво на 
компетентност може да се разглежда като способността на 
индивида да използва и съчетава знанията си, уменията си 
и по-широките компетенции, според разнообразните 
изисквания, породени от специфичния контекст, ситуация 
или проблем. Казано по друг начин, способността на 
индивида да се справя със сложността, непостоянството и 
промяната определя нивото му на компетентност” [8,с.15].  

В заключение може да се обобщи, че 
компетентностният подход е важен в образователната 
система, защото предварително могат да се определят 
очакваните резултати и да се дефинират ключовите 
компетенции, които определят равнището на 
професионализъм на всяка  личност. Компетентностният 
подход дава и възможност за по-точна и задълбочена 
оценка на студентите. 
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Abstract: The present article aims to reveal the role and the 

importance of the experiments with natural objects and phenomena in 
the process of educating school subjects as homeland, environment, 
and human and nature in the primary school level. The selected 
examples in the syllabus in primary school are directed to the 
methodological preparation of the students – future primary teachers. 
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Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни 
изследвания” на ШУ „Епископ К. Преславски” – РД-08-
244/13.03.2013. 

 
Днес науката и технологиите са интегрална част от 

ежедневието на учениците. „В резултат на различни 
икономически и обществени промени на компетенциите в 
природните науки се отдава все по-голямо значение“ 
[6,с.55]. Въпроси като глобално затопляне, генно 
модифицирани организми, зелени технологии придобиват 
все по-голяма обществена значимост и вече не са 
проблеми само на научните среди. Подрастващите живеят 
в съвременните условия, които изискват адаптивни, 
критично мислещи личности с креативни способности. 
Предпоставка за изграждането на тези качества в голяма 
степен е обучението по роден край, околен свят и човекът и 
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природата в началнaта училищна степен. То има задачата 
да постави основите на познанията за обкръжаващата 
среда и да породи интерес у учениците към явленията, 
процесите и обектите от живата и неживата природа. Най-
естественият начин за детето да опознава света около себе 
си е експериментът. „Съвременните задачи, които стоят 
пред обучението, изискват да се преодолее подценяването 
на експеримента, да заеме той подобаващото му се място в 
системата на методите, да се разнообрази и активизира 
дейността на учениците. Експериментирането развива 
мисленето, усъвършенства операциите, приближава 
процеса на ученето до процеса на научното изследване, 
формира различни страни на поведението“ [1,с.231]. 

С настоящия доклад се цели разкриване ролята и 
значението на опитите с природни обекти и явления в 
процеса на обучение по учебните предмети роден край, 
околен свят и човекът и природата в началната училищна 
степен. Подбраните примерни опитни постановки по 
учебната програма в началното училище са насочени към 
методическата подготовка на студентите – бъдещи начални 
учители. 

Учебните предмети от естественонаучния цикъл, 
които дават знания за природните явления, се отличават по 
своето съдържание и насоченост и най-вече по 
необходимостта от подготвяне на разнообразни материали 
и експерименти, които да осигурят ефективността на 
обучение. За разлика от повечето предмети в началното 
училище, за които е достатъчно използването на обичайния 
набор от пособия като химикал, тетрадка, бяла дъска, 
маркер и някои помощни средства, предметите от 
природното направление не могат да се ограничат само в 
ученето от учебника. За да разберат подрастващите 
разглежданите природни процеси и закони, те трябва да ги 
видят и да се докоснат до тях. „Науката е замислена като 
твърде много натрупани наготово факти, с които 
обучаващите следва да се запознаят, но това не е 
достатъчно като метод на мислене“ [6,с.56]. Новите 
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педагогически парадигми утвърждават изследователската 
активност на ученика, която трябва да замести 
традиционно приетата му роля на пасивен слушател. 
„Ефективността на обучението зависи от много фактори, 
един от които е ангажираността на ученика в свързани с 
обучението действия“ [2,с.2]. Ето защо се налага 
необходимостта от използването на дейностния и 
интерактивния подход в обучението по роден край, околен 
свят и човекът и природата. Вариант на обучението в 
интерактивен режим е обучението като изследване, към 
което се отнасят проектно обучение и опитно обучение [2,с. 
55]. 

Друг фактор, налагащ използването на 
експеримента като емпиричен метод на обучение при 
изучаване на природни обекти и явления, са особеностите 
на познавателните процеси на подрастващите в начална 
училищна възраст. Потребностите на децата се определят 
от спецификата на етапа на развитието им, който се 
характеризира с “конкретно, предметно мислене; добра, но 
краткотрайна памет; неустойчивост на вниманието; външна 
мотивация; невъзможност да се оперира с чисто абстрактни 
категории; неспособност да разграничават ясно реалния от 
въображаемия свят; ограничени социални и културни 
знания” [8,с. 5]. През началната училищна възраст се 
създават възможности за обогатяване на мисловната 
дейност, при което се усъвършенстват логическите 
операции на мисленето – анализ, синтез, сравнение, 
обобщение. Наблюдава се тенденция на преход от 
конкретно-образното към абстрактно-логическото мислене. 
Ученикът запомня това, което е ярко, нетипично, но 
особено значимо за него в конкретен момент. Нов етап на 
развитие има и на другите психичeски процеси – 
наблюдение, въображение. Речта на детето също се 
нуждае от особени грижи, насочени към постигане на по-
висока степен на точност, яркост и прецизност.  

В началното училище учениците търсят прости 
отговори на своите въпроси. В тази възраст в часовете по 
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роден край, околен свят и човекът и природата се цели на 
основата на принципа за достъпност, да усвояват знания, 
като изследват обекти и явления от заобикалящата 
природна среда. Съдържанието на учебните предмети е 
свързано с основите на редица науки като биология, 
геология, химия, физика, астрономия. Те са дидактически 
преработени и осигуряват отговори на любознателните 
ученици, които искат да знаят защо вятътър духа, какво има 
в облаците, как семето израства в дърво, как се получава 
дъгата и много други. В откриването на отговори на 
подобни въпроси се състои смисълът на учебните занятия 
по предметите от природонаучния цикъл, които трябва да 
са организирани така, че да задоволяват естественото 
любопитство на учениците и да подхранват интереса им. 
Децата не се нуждаят от сложни обяснения с неразбираема 
терминология. Опитът като метод на обучение поддържа 
изследователския дух на подрастващите. 

Елементите на проблемност и откривателство в 
голяма степен се съдържат в емпиричния подход към 
изучаваните явления и процеси. „Експерименталният метод 
е тясно дефиниран вид емпиричен метод, при който 
изследователят добива данни чрез контролирана 
манипулация на променливи, наблюдавайки настъпващите 
изменения“ [7]. Експериментирането е един от основните 
начини за изучаване на научни принципи и закони. Затова у 
учениците трябва да се създаде нагласата да достигат 
сами до знанието чрез изследване и експериментиране. С 
ескспериментите в клас или у дома децата не откриват 
нова информация подобно на учените, а осъзнават 
научните идеи на емпирично ниво. „Нито е възможно, нито 
е необходимо да се заставят учениците самостоятелно да 
откриват наново всички истини, установени от науката“ 
[3,с.278-279]. Опитите, които улесняват „трансферът на 
знанията и уменията“, допълват и разнообразяват 
обяснително-илюстративния и репродуктивния метод, при 
които „качеството на запомнянето е по-добро“ [3,с.286]. 
Основната цел на опитите е да доведат учениците до 
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осмисляне на знанията в определени практически 
ситуации. Те дават възможност за изучаване на някои 
явления, които не могат да бъдат наблюдавани 
непосредствено в природата. „Опитът и изживяването на 
експеримента са уникалната страна на науката – учениците 
задават въпроси, правят хипотези и дават отговори на 
природонаучна тематика чрез експерименти и наблюдения“ 
[10,с.3]. Чрез експеримента „се проучва непознатото, а 
ученикът не е само наблюдател, но и активен участник в 
предизвикването на промени, които го изправят лице в 
лице с неизвестни страни на действителността“ [1,с. 230]. 
Неслучайно коренът на термина експеримент се съдържа в 
редица латински думи, носещи значения като: „премервам, 
претеглям, обсъждам, обмислям, преценявам, получавам 
(ex-pendo), събуждам се (expergiecor), предприемчив, 
деятелен и др.“ [4,с.380]. Реализирането на опитни 
постановки засилва проблемността и евристичността в 
обучението и „ученикът прества да бъде пасивен 
консуматор на знанния“. Той придобива знания „чрез 
собствените си познавателни търсения, наред с усвояване 
на готовите изводи на науката“ [3,с.274]. 

В учебните програми по околен свят и човекът и 
природата се отделя голямо значение на експеримента. 
Ядро 4. „Наблюдение, експеримент и изследване“ в 
учебните програми за втори, трети и четвърти клас 
предписват различни стандарти и очаквани резултати, 
свързани с провеждането на опитите. Например в трети 
клас Стандарт 2. предвижда извършването на опити с тела, 
вещества и растения, а някои от очакваните резултати са:  

1. Проверява опитно основни свойства на твърди 
тела, течности и газове (имат ли собствена форма и обем);  

2. Извършва опити с вещества с всекидневна 
употреба;  

3. Извършва опити за доказване свойства на въздуха 
и водата; 

4. Проверява опитно, че растенията се нуждаят от 
светлина, въздух и вода [6,с.6]. 
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Опитите се провеждат, за да се постигне определена 
цел, да се отговори на възникнал въпрос, да се съдейства 
за по-дълбоко проникване в учебното съдържание. Чрез тях 
учениците получават сетивни възприятия, необходими за 
разкриване на същността на изучаваните обекти, вещества, 
явления. Експериментите илюстрират абстрактни теории. 
Използват се при запознаване на учениците с неживата 
природа. Например при изучаване на свойства на 
веществата и телата, агрегатни състояния на веществата, 
кръговрат на водата, движение на въздуха, факторите на 
средата и др. Прилагат се и при запознаване с живата 
природа: при изучаване на растенията и при доказване на 
връзката между живата и неживата природа. 

Опитните постановки в часовете по околен свят и 
човекът и природата развиват аналитичната и синтетична 
мисловна дейност на децата, които постепенно се научават 
да конкретизират и обобщават видяното или прочетеното. 
Учениците възприемат елементарен научен подход към 
проблемите. Научният метод е начин за наблюдаване и 
изучаване на явления посредством експериментирането с 
тях. „Той включва наблюдения, измервания, 
предположения, експерименти и верификаци ... 
Последователното прилагане на научния метод е това, 
което различава науката от лъженауката и други форми за 
придобиване на знания“ [8]. Адриан де Гроот теоретизира 
цикъла на емпиричното знание в пет последователни 
етапа: 

1. Наблюдение: Събирането и организирането на 
емпиричните факти, формиране на хипотеза. 

2. Индукция: Формулиране на хипотеза. 
3. Дедукция: Умозаключения относно 

последствията от хипотезата под формата на проверяеми 
прогнози. 

4. Проверка: Тестване на хипотезата с нов 
емпиричен материал. 

5. Оценка: Оценяване на резултатите от 
проверката. [7] 
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Следователно опитите, с които се подлагат на 
проверка хипотезите, са част от следния общ модел на 
търсенето и откриването на нови истини, който включва: 

1. Идентифициране на проблема. 
2. Формулиране на изследователските цели и 
хипотези.  

3. Събиране на данни. 
4. Интерпретация на данните. 
5. Опит за формулиране на заключения и изводи. 
6. Повторение и проверка на изводите чрез нови данни. 

[1,с.317]  
Например при изясняване на въпроса защо иглата 

на компаса сочи север и юг учениците спазват 
последователността: 1) формулират точно и ясно въпроса; 
2) изказват своите предположения; 3) търсят достоверни 
източници на информация (учебник, учител, експеримент); 
4) осмислят данните; 5) формулират заключение. По този 
начин под умелото ръководство на преподавателя 
учениците усвояват универсални умения като решаването 
на проблеми и търсенето на причинно-следствени връзки, 
които намират приложение в другите учебни предмети и в 
живота. Освен това подрастващите придобиват навика да 
генерират идеи и да ги изпробват, което е основен подход 
на всички изобретатели и изследователи от Едисон до 
Айнщайн. Доказателство за стимулиращия и развиващ 
ефект от приковаващите вниманието на учениците опити е 
своеобразната верижна реакция, която се наблюдава. 
Резултатите от един експеримент повдигат въпроси, които 
налагат извършването на друг опит, на наблюдение или 
справка с учебника. По този начин се задвижва вечно 
въртящото се колело на познанието.(Фиг. 1) 
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Включването на учениците в разнообразни 
експериментални дейности спомага за възприемането на 
знанията като личностно значими и формира положително 
отношение и интерес към природата.  
 
Литература: 
 

1. Андреев, М. Процесът на обучението. Дидактика, С., 
1996. 

2. Иванов, И. Интерактивни методи на обучение, Юбилейна 
научна конференция с международно участие 50 години 
ДИПКУ – Варна на тема: «Образование и квалификация 
на педагогическите кадри – развитие и проекции през ХХІ 
век», 2005. 
http://www.ivanpivanov.com/uploads/sources/55_Interaktivni-
metodi-za-obuchenie.pdf. 

3. Петров, П. Дидактика, С., 1992. 
4. Радев, П. Педагогика, Пловдив, 2007. 
5. Уикипедия, Емпиричен изследователски метод. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/ 
6. Уикипедия, Научен метод. 



 

202 
 

http://bg.wikipedia.org/wiki/ 
7. МОН, Учебна програма по английски език за 2 клас (първи 

чужд език). 
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/
top_menu/general/educational_programs/2klas/eng1_2kl.pdf 

8. МОН, Учебна програма по човекът и природата за 3 клас, 
С., 2003. 

9. Хубер, А. Изучаване на природните науки - нови методи в 
образованието на началните учители в Природата и 
техниката в ранния образователен процес. Картина на 
природата. Природните феномени вода и въздух.Сборник 
том 2: Да възприемаме и разбираме децата, стр.55-69, С., 
2011. 
http://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta/700un1.pdf 

10. Eilks, I., Fischer, H., Hammann, M., Neuhaus, B., Petri, J., 
Ralle, B., et al. (2004). Forschungsergebnisse zur 
Neugestaltung des Unterrichts in den Naturwissenschaften. In 
H. Bayrhuber, Konsequenzen aus Pisa. Perspektiven der 
Fachdidaktiken (S. 197 - 216). Wien: Studienverlag. в 
Н.Попе, С. Maркич, И. Ейлкс, Достъпни експериментални 
техники – Ръководство за преподаватели по природни 
науки.  
http://www.idn.uni-
bremen.de/chemiedidaktik/salis_zusatz/material_pdf/lab_guid
e_low_cost_experiments_bulgarien.pdf 

11. Kircher, E., Girwidz, R., & Häußler, P. (2001). Physikdidaktik: 
Eine Einführung. Berlin: Springer. в Н.Попе, С. Maркич, И. 
Ейлкс, Достъпни експериментални техники – Ръководство 
за преподаватели по природни науки. 
http://www.idn.uni-
bremen.de/chemiedidaktik/salis_zusatz/material_pdf/lab_guid
e_low_cost_experiments_bulgarien.pdf 



 

203 
 

КОНКУРСНОТО НАЧАЛО ЗА ЛИЧНОСТНО-
ПРОФЕСИОНАЛНОТО САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

БЪДЕЩИТЕ МУЗИКАЛНИ ПЕДАГОЗИ 
Янна Рускова 

 
THE COMPETITIVE BASIS FOR PERSONAL SELF-

PROFESSIONAL FUTURE OF MUSIC TEACHER  
Yanna Ruskova 

 
Abstract:  The paper competition is seen as a milestone in the 

development of professionalism of future music teachers, as a form of 
proof of executive competence, as a method of active learning and 
education, as a means of self-motivation and self-determination of the 
future music educator. 

 
Key words:  competition, music teacher, self-determination 

 
В основата на професионално-личностното и 

творческо развитие на всеки специалист стои принципът на 
саморазвитието. Той детерминира способността на човек 
да превръща своята енергия в предмет на практическо 
преобразуване; стимулира дейността му. Преодолявайки 
противоречието между налично и необходимо ниво на 
зрялост, майсторство и творчество, саморазвитието е 
двигателна сила за самопознанието, самоосмислянето, 
самореализацията. Личностно-творческото и 
професионално самоопределение се обезпечава от силна 
мотивация, целеустременост; протича като вътрешно-
мотивиран, ценностно-регулиран процес. [1] 
Педагогическият смисъл на този процес се изразява в 
създаването на специални педагогически условия за 
неговото мотивационно и технологическо обезпечаване. 

Художественотворческите изяви с конкурсен характер 
винаги са били и ще бъдат условие и едновременно – 
педагогическо средство, актуална форма на работата за 
изграждане на бъдещия музикант и учител по музика. При 
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това се изхожда от положението, че целият личен и 
професионален живот на музикалния педагог е състезание 
– и в буквален, и в преносен смисъл. Самият музикален 
педагог ежедневно е на “конкурсния подиум” пред своите 
възпитаници – и като изпълнител-инструменталист, и като 
изпълнител-певец, и като автор на аранжименти, детски 
песни и др. Всеки ден е пред критичния поглед и на своите 
колеги, и на родителите. И разбира се, би желал да е не 
само участник в този конкурс, а и победител.  

Затова е необходимо максималното използване на 
тази специфична за обучението по музика 
художественотворческа изява – конкурсното начало като 
основна творческа лаборатория, насочена както към 
творческото самоопределение на бъдещите музикални 
педагози, така и за цялостното им изграждане като творци-
музикални педагози.  

Конкурсът в образователната среда на висшето 
образование се разглежда като: 

1. Един от етапите на развитие на професионализма 
на бъдещия учител по музика, т.к. се изявяват 
индивидуални способности, творчески възможности, 
стимулират се мотивационни постижения. 

2. Публична, общественозначима форма на 
установяване и развитие на майсторство, 
способстваща развитието на творческата личност и 
професионалната й дейност. 

3. Метод на активно обучение и възпитание, на 
самообразование. 

4. Своеобразен преглед на подходи към 
преподаването и обучението на студентите, „школа“ 
за обучение, начин за стимулиране на 
педагогическото творчество. 

5. Мощно средство за мотивация за саморазвитие и 
самоопределение на всички „действащи лица“ – 
участници, жури, организатори, публика. 
За да се обезпечи педагогическо съдействие за 

личностно-професионално самоопределение в процеса на 



 

205 
 

подготовка и провеждане на конкурсните форми на работа, 
е необходимо да се определят организационно-
педагогическите им условия. 

� Условия за индивидуализация – създаване на 
ситуации на успех, на личностна значимост; 
музикално-професионалната мотивация интерес; 

� Комуникативни условия – хуманизация на 
образователната среда; взаимодействие, 
сътрудничество, сътворчество (между 
преподавател и студент, между студенти, между 
преподаватели); 

� Дидактически условия – оптимизация на 
формите и методите на обучение; 

� Креативност – обезпечаване на ситуации на 
творчество, уникалност. 

В условията на личностно-ориентиран процес на 
обучение комуникативните условия включват: 

� Субект-субектни отношения, построени на взаимно 
уважение; 

� Отношение към личността като към ценност – 
съмнение-познание, доверие, свободно движение в 
търсене на „Аз-а“; 

� Сътворчество, съвместна дейност; 
� Емпатия – разбиране на вътрешния свят на 
обучавания, положително отношение; 

� Рефлексивен анализ и оценка на постижения, 
диалог; 

� Обмен на знания, личен опит в общуването, без 
налагане на собствена позиция и ограничаване. 
В качеството им на креативни условия за 

личностно-професионалното самоопределение на 
студентите се отнасят: 

� Атмосфера на творчество; 
� Перспектива за индивидуално развитие; 
� Условия за самостоятелен избор; 
� Създаване на ситуации за активна творческа 
инициативност, самостоятелност, общуване; 
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� Признаване на уникалността на всеки, поддържане 
на вярата на обучавания в собствените сили и 
възможности; 

� Формиране на отношения на сътрудничество, на 
взаимни усилия – педагог-обучаван; 

� Подготовка на условия за успех. 
Така детерминираните комуникативни и креативни 

условия за личностно-професионално самоопределение не 
съдържат механизъм за собственото им израстване. 
“Педагогиката на успеха“ е в основата на условията за 
индивидуализация на личностно-професионалното 
самоопределение, за придобиване на увереност в себе си, 
осъзнаване и проявление на способности, на „Аз-а“: 

� Формиране на индивидуална образователна 
траектория; 

� Диференциране на репертоар, задачи, елементи от 
обучението; 

� Индивидуализация на методите на обучение, 
отчитане на особеностите на личността на 
обучавания студент (темперамент, характер, 
мотивация). 
Съвкупността от дидактически условия е 

детерминирана от личностно-ориентираната педагогика, 
която разглежда развитието като събитиен процес, като 
ситуация, в случая – като личностно-развиваща ситуация.  

Като своеобразен модел за личностно и 
професионално развиващи средства се определят 
следните базови личностно-развиващи ситуации при 
подготовката на обучаваните за конкурс: 

� Ситуация на избирателност, свободен избор, а не 
инструктивно, обучаващо действие; 

� Ситуация на рефлексия и самооценка, иницииране 
на самоанализ за резултатите от подготовката и 
провеждането на конкурса; 

� Ситуация на търсене на смисъл в конкурсното 
начало, самообосноваване на собствени действия; 
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� Ситуация на отговорно решение, вътрешна 
отговорност, система от вътрешни забрани; 

� Ситуация на волево усилие за достигане на целите, 
самоорганизация; 

� Ситуация на креативност, творчество. [4] 
Така определените дидактически условия се разбират 

не като набор от мероприятия за подготовка и организиране 
на конкурс, като външно въздействие върху обучавания, а 
като единна цялостна ситуация за развитие на личността 
на бъдещия музикален педагог.  

Ефективно личностно-професионално  
самоопределение на обучаваните студенти в рамките на 
обучението по музикален инструмент се проведе при 
въвеждането на конкурсното начало при организирането и 
реализирането на следните форми на работа в музикално-
изпълнителската дейност: изпълнение на произведение от 
учебното съдържание по музика; образци от популярната 
музика; жанр и стил; класика и съвременност; изпълнение 
на детска песен със съпровод; аранжимент на музикално 
произведение – от един за друг вид инструмент; съпровод 
на детска и училищна песен – вкл. собствен; танцовото 
начало в музиката; собствени композиции. На практика 
всеки модул, раздел, етап от обучението може да бъде 
обект на конкурсно начало. [2] 

В системата за педагогическо съдействие на 
личностно-професионалното самоопределение на 
бъдещите музикални педагози в конкурсните форми на 
работа се определят следните три взаимосвързани етапа: 

1. Въвеждане в конкурса – осъзнаване на 
възможностите, готовност за участие в него; 

2. Конкурс – разкриване на способности, на личностни 
и професионални качества, потвърждение на 
професионално майсторство; 

3. Постконкурсен етап – прогнозиране на бъдеща 
дейност и работа за изменение на „Аз-концепция“, 
осмисляне на ценности и качества за по-нататъшна 
успешност. 
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Динамиката на професионалното самоопределение 
на обучаваните, участващи в конкурсни форми на работа, 
се характеризира с: образ на идеалния музикант-
изпълнител, идеален „Аз-образ“, идентификация на себе си 
с представителите на избраната професия, различна „Аз-
концепция“. [3] 

Конкурсното начало, заложено като фаза от 
завършването на определен модул, етап или на цяла 
учебна дисциплина е напълно приложима форма за 
внедряване в практическото обучение по много дисциплини 
(творчески по своята природа), с изключително значение за 
цялостното професионално и личностно изграждане на 
бъдещия музикален педагог. 
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ЗА ЧЛЕНУВАНЕТО И БРОЙНАТА  ФОРМА НА 
СЪЩЕСТВИТЕЛНОТО ИМЕ ОТ МЪЖКИ РОД В 

ОБУЧЕНИЕТО ПО СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
Дафина Атанасова 

 
THE ARTICLE AND THE COUNTABLE FORM OF THE 

MASCULINE NOUN IN TEACHING MODERN 
BULGARIAN LANGUAGE 

Dafina Atanasova 
 

Abstract : The article follows teaching the category of 
definiteness in Morphology classes with names in Bulgarian and the 
countable form of the masculine noun; the rules for using the definite 
and indefinite article and the phonetic changes when using the article. 
The article also offers tasks aiding the acquisition of these 
grammatical forms.  

 
Key words : the grammatical category of definiteness, article, 

countable form, cardinal numerals, adverbials  
 
Съвременното обучението по български език в 

педагогическите специалности на Педагогическия колеж в 
гр. Добрич има за цел да изгради у студентите, бъдещи 
учители, много добра лингвистична компетентност, като 
паралелно с усвояването на езиковата информация се 
усъвършенстват и прагматичните речеви умения за стил и 
за езикова култура.  За студентите е  задължително  
владеенето на книжовния български език като 
кодифицирана норма на официалния език, която се 
отличава с такива универсални признаци като: 
обработеност, нормативност, наддиалектност, 
стабилност, задължителност, стилистична 
диференцираност и полифункционалност (обслужваща 
основните сфери на обществото, културата, наука, изкуство 
и др.).  
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 За всички е видно, че демократичните промени в 
обществото и в съзнанието на носителите на книжовния 
език  в съвремието ни предизвикаха разколебаване на 
традиционните книжовни норми, като  много често днес се 
допуска използването на езикови изрази и словосъчетания, 
които преди бяха неправилни и недопустими за употреба в 
регистъра на официалната реч. Доброто владеене на 
езиковите норми, определяни най-често като правоговорни 
и правописни, е израз на висока езикова компетентност на 
всички равнища – фонетично, морфологично, лексикално, 
синтактично и текстово.  

Пред бъдещите учители в началното училище стои 
отговорната задача да ограмотят първокласниците и да 
изградят основите на правописната и правоговорната 
култура на учениците. За усвояването на речевата култура 
факторите са няколко: семейството, средата, медиите, 
улицата.. Негодуванието на езиковедите от употребата на 
езика ни се поражда от състоянието на регистъра, 
обслужващ публичната сфера, който се характеризира с 
грубо нарушаване на езиковата норма, с процесите на 
колоквиализация на речта чрез употребата на ограничени 
лексикални пластове – жаргонизми, ориентализми и 
просторечия, които активно завладяват и най-масовото 
интернет общуване, в което липсва всякакъв езиков 
контрол и самоконтрол.  

В речевата комуникация наблюдаваме заличаване на 
границата между официалния и разговорния стил на 
употреба, а завършващите средно образование млади 
българи масово не владеят книжовноезиковата норма.  

В обучението по дисциплината Съвременен български 
език – 1. част. Фонетика и морфология на студентите от 
Колежа възникват проблеми както поради пропуски в 
родноезиковото обучение в българското училище, така и 
поради силното влияние на домашната и социалната 
среда. С всяка година речта на новопостъпилите студенти 
става все по-бедна лексикално, а езиковата им култура се 
отличава с нарушаване на законите, правилата и 
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традицията в употребата на книжовния ни език. За 
изграждането на езиковата компетентност на бъдещите 
учители е необходимо да се насочи обучението по 
съвременен български език върху овладяването на 
нормативността при граматичните категории, тъй като 
непознаването на езиковата норма обхваща писмената и 
устната комуникация на студентите. 

 Акцентът в работата ни в дял морфология при 
изучаването на съществителното име е върху 
нормативността за употреба на съществителното име от 
мъжки род, единствено число в текста и в изречението, 
главно върху граматичната категория определеност 
(членуване с пълен и кратък член), както и върху нормата 
за употреба на бройната форма след числителни бройни 
имена и наречия за количество, тъй като  членуването и 
бройната форма на съществителното име от мъжки род са 
най-често срещаните грешки във функционалната употреба 
на езика.  

Езиковата нормативност за членуване на имената и 
правилата за употреба на бройната форма за 
съществителното име от мъжки род се изучава в 
лекционния курс по български език и в упражненията по 
езикова култура, включени са в съдържанието на 
нормативните граматики , речници и помагала по български 
език. Макар че се срещат ежедневно в устните и в 
писмените речеви практики на българите, системно се 
наблюдават типични грешки и вариране при членуването и 
при бройната форма на съществителното  име от мъжки 
род.  

Причината за тези колебания е слабото познаване на 
същността и характеристиката на граматическата 
категорията определеност в съвременния български език – 
важна морфологична особеност на съвременния български 
език, която го отличава от останалите славянски езици и 
заедно с отпадането на падежната система, както и другите 
морфологични особености (аналитично изразяване на 
степените при прилагателното име и наречието, 
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образуването на бъдеще време…) очертава аналитичния 
характер на съвременния български език, в сравнение с 
класическия старобългарски език – синтетичен по строй. 

 Организацията на езиковото обучение с цел 
изучаване на нормативността при членуването е 
препоръчително да започне в семинарите по български 
език с проучвания  на трудовете на видни езиковеди за 
произхода на членната морфема, за семантиката, 
прагматиката и типологията на детерминацията, разбирана 
като широка по обем функционално-семантична категория, 
включваща определеност, неопределеност, генеричност в 
семантиката си и да продължи със задачи и правила за 
овладяване на езиковата норма за членуване на имената. 

 По въпросите за възникването на определителния 
член студентите се запознават и анализират становищата 
на езиковедите още от периода на Възраждането, с 
хипотезата за чуждо влияние (Копитар, Миклошич, Вл. 
Георгиев) и на защитниците за появата на членуването 
според законите на вътрешното развитие на езика ни, като 
изконна славянска черта (Л. Милетич) [5]. В изследванията 
си “ Кога възниква членната форма”[6] и “Членни форми в 
Добрейшовото евангелие” Кирил Мирчев опровергава 
тезата за чуждо влияние върху възникването на 
определеността, като изтъква, че членуването е обща 
развойна тенденция и за другите балкански езици., т.с. 
членната форма е била в напреднало състояние още в X 
век в преписите на Кирил и Методий. В българския език 
определителният член се развива от слабите енклитични 
показателни местоимения тъ, та, то, които винаги са 
следвали името и са били постпозитивни (родъ-тъ, народъ-
съ, жена-та, чедо-то). Чрез тяхното свързване с 
предходното име, местоимението придобива характер на 
детерминант и става морфема към името. В някои говори 
(родопските) и днес  се срещат и други членни морфеми, 
произлезли от старобългарските показателни местоимения 
за близки или за отдалечени от говорителя предмети. 
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В първите изследвания върху категорията 
определеност и нейните изразни средства преобладава 
функционално-граматичният подход [8], при който  
вниманието е насочено към членната морфема и 
образуването на определените форми. Неопределените 
именни фрази са били слабо проучени както от 
парадигматична, така и от семантична гледна точка [4]. Нов 
и по-предпочитан от съвременните езиковеди в последно 
време е функционално-семантичният подход, в който има 
ясно изразена комуникативна насоченост.  

Проблемите, които възникват във връзка с 
нормативните предписания при членуването, се отнасят до 
известното и нерядко подложено на различни коментари 
правило за употреба на пълна и кратка членна морфема 
при имената от мъжки род в единствено число. Правилото 
за пълния член е кодифицирано чрез “Наредба – закон за 
правописа“, чл.5, който гласи следното: “Съществителните 
имена от мъжки род в Именителен падеж се членуват с 
пълен член (ДВ, 27 февруарий 1945 , брой 47). Според това 
правило имената от мъжки род в единствено число – 
съществителни, прилагателни, редни числителни имена и 
пълни притежателни местоимения и причастия – 
изпълняващи синтактичната функция на подлог или 
влизащи в състава на именно сказуемо, а така също и на 
техни съгласувани определения и приложения, се членуват 
с пълна членна морфема -ът, -ят, а изпълняващите служба 
на други части на изречението – с кратка членна морфема -
а, -я,  които задължително се изговарят нормативно [ъ], 
[йъ], [‘ъ]. Произходът на пълната членна форма се свързва 
с еровото окончание на съществителното име в 
старобългарския период и с консонантния елемент на 
показателното местоимение в анафорична употреба, 
приело функцията на определителен член . 

Определителният член се класифицира в научната 
литература по различни начини, според вижданията каква 
част от думата е той, защото за разлика от чуждите езици, 
в които се явява отделна дума, в българския език е 
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съставна морфема на думите. Назоваван е с различни 
названия, като частица (Л.Андрейчин), наставка 
(Н.Костов, Ю. Маслов), творница (А.Т-Балан). В 
монографията си “Членуване на имената в българския 
език” Ст. Стоянов дефинира определителният член като 
формообразуваща морфема, която стои в края на имената 
и изразява определеност, познатост, известност на 
същината. 

За успешното обучение на студентите върху 
членуването на имената се насочихме към включване на 
задачи за определеността още в часовете по фонетика на 
българския език. След изучаване на фонемната система на 
езика и  звуковата стойност на буквите при изпълнението 
на фонетичната транскрипция се забелязва, че най-чести 
са грешките при членната морфема за мъжки род, 
единствено число. Безспорно е трудно за студенти, 
нефилолози да осмислят писменото отбелязване на 
членната морфема според условния правописен принцип и 
нормативния й изговор, без да получат допълнителни 
знания. Историческият правописен принцип изисква да 
пишем думите, както са били писани в миналото, макар че 
днес изговорът им е променен.[7]. На този принцип е 
подчинен правописът на членуваните форми на десетте 
съществителни имена от м.р. ед.ч.: ден, зет, сън, път, кон, 
огън, цар, крал, лакът, нокът, които днес завършват на 
твърд съгласен звук, но при членуване възстановяват 
мекостта на крайния съгласен: ден – деня [ден’ъ], денят 
[ден’ът], зет – зетя [зет’ъ], зетят [зет’ът] и пр. 

По същия начин възстановяват краен мек съгласен 
звук в членуваните си форми и съществителните имена от 
м.р.ед.ч. (деятелните имена), образувани с наставките –ар 
и –тел.: лекаря – [лекар’ъ], родителя – [родител’ъ], 
зъболекарят – [зъболекар’ът]. Към тази група се включват и 
имената, образувани с наставката –яр, напр.: коняр, 
иманяр, юбиляр, леяр – конярят [кон’ар’ът], иманярят 
[иман’ар’ът], [йубил’ар’ът], [лейар’ът].  
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След като се изясни звуковата стойност на 
многозначната буква я, отбелязваща: [йа], [йъ], [‘а], [‘ъ] се 
работи и върху транскрипция на думи, в които буква я 
отбелязва мека съгласна фонема пред членна морфема, 
напр.  

• Членувайте същ. имена и след транскрипция 
открийте, в кои от тях е налице мек съгласен звук пред 
членна морфема: спасител, будител, пълнител, стругар, 
буквар, откривател, говорител, лекар, хотел, пазар, 
тротоар, кантар, минзухар, будоар, петел и др. 

Необходимо е да се направи разграничение в 
правилото за членуване на имената, образувани с наставка 
–ар, тъй като с членна морфема –я, -ят се членуват само 
имената за лица, а за не-лица приемат членна морфема –а 
[ъ] или ът: Чрез задачи се отделят в групи тези имена, при 
които звукосъчетанието в края на думата не се осмисля 
като наставка –ар, а като част от корена , съответно се 
членуват с член –а, ът: хонорара – [хонораръ], пастела – 
[пастелъ], картела – [картелъ], авоарът, мемоарът, 
коментарът и пр. 

Друга фонетична особеност, свързана с правописа и 
изговора на членната морфема, е писменото отбелязване с 
буква а, като кратка членна морфема за същ. имена от м.р. 
ед.ч, завършващи на твърд съгласен звук: бряг – брега 
[брегъ], град – града [градъ] и др. Със задачите за 
транскрипция на членувани същ. имена от м.р. ед.ч. се 
осмисля графичното отбелязване на членните морфеми и 
се коригира изговора им. Върху членуваните форми на 
прилагателните имена се изясняват фонетичните 
редувания: боен – бойният, безкраен – безкрайния; 
изпадане на гласни: силен – силния, близък – близкият, 
добър – добрият; ятовия преглас: бял – белият, сляп – 
слепия и пр.. 

 На практически упражнения с цел трайно да се усвои 
правилото за членуване се работи върху задачи за 
попълване на членната морфема, коригиране на 
неправилно членувани имена, излишни членни форми, 
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транскрибиране на членувани имена, за да се овладее по-
добре правилният изговор.  

Съвременната кодифицирана форма на официалния 
език трябва от всички ни да се разпознава при четене 
според правоговора и да се прилага при писане според 
правописа. Обобщени, днес са актуални следните правила 
при категорията определеност на имената от мъжки род, 
единствено число: 

- правилото е задължително за употребата на 
пълна и кратка членна морфема; 

- правилото се прилага по отношение на имената от 
мъжки род, единствено число; 

- правилото е задължително при писане и при 
четене на глас (новини, официални изяви ). 

Необходимата информация и указанията за справяне 
с морфологичните грешки при членуване се анализират и 
усвояват с подходящи примери и задачи в следния вид: 
 1. С пълен член -ът, -ят се членува подлогът в 
изречението, най- удобното правило за откриването му е да 
се замени проверяваната дума с личното местоимение в 3 
л. ед.ч. имен. падеж (той), доказващо, че името е подлогът 
в изречението. Срв. например: Конкурсът се организира 
от Общината и Той се организира от Общината; 
Изпитът ще се проведе утре и Той ще се проведе утре. 
 2. С пълен член се членуват и всички определения 
на подлога – съгласуваните, обособените, сказуемните 
определения и приложенията, напр.: Новият конкурс се 
организира…. (съгласувано определение).  
 Сказуемното име (предикатив) създава много 
колебания и чести грешки при членуване, затова е 
необходимо да се изясни морфологичното образуване на 
този вид определение - от име (съществително, 
прилагателно или числително) заедно с формата на 
глагола съм (съм, си, е, сме, сте, са; бях, бе, беше , бяхме, 
бяхте, бяха). Примери: Брат ми е отличникът на випуска. 
Той е най- добрият във футбола. Иванов беше вторият 
заместник-директор на завода.  



 

217 
 

 С пълен член се членува името на предикатива 
освен след глагола съм и след още няколко глагола с 
избледняло лексикално значение: явявам се , стана, окажа 
се и др., напр.: Брат ми стана (се оказа, се явява) 
отличникът на випуска. Петров стана наблюдателят на 
агенцията.  
 Приложението като вид определение на подлога 
също се членува с пълен член., напр.: Иванов, 
информатикът, е в отпуск.  Марин, второкурсникът, 
замина на бригада. Приложенията – прозвища, прякори и 
псевдоними от мъжки род, както и имената на някои 
географски местности или градски райони, се членуват с 
кратка членна морфема, за да се разграничат от 
нарицателните съществителни имена. Примери: Рачо 
Ковача е основателят на град Габрово; Петър Моканина 
е литературен герой от разказа “По жицата “ на Й. 
Йовков. 

3. Възвратните (рефлексивни) глаголи, образувани с 
частица се, изискват членуване с пълен член, както и 
глаголните форми в страдателен залог, съдържащи 
страдателна конструкция (спомагателен глагол съм, бъда, 
бивам + страдателно причастие), напр.: Ученикът се 
подготви (е подготвен) за матурата. Изпитът се 
проведе (беше проведен) вчера. 

4. Когато сказуемото е изразено с безлична или 
неопределенолична глаголна форма (съдържа кратките 
местоименни форми ме, ми ), граматичният подлог прилича 
на допълнение и е важно да се внимава при членуването 
на съществителното име, напр.: Боли ме гърбът (Той ме 
боли); Трябва ми речникът (Той ми трябва). 

5. Съществителните имена, употребени с безличен 
глагол или с неопределенолична глаголна форма, не могат 
да бъдат подлог в изречението, а са преки допълнения и 
трябва да се членуват с кратка членна морфема. Примери: 
Учителя го няма в клас (Него го няма в клас); Крадеца го е 
срам (Него го е срам). 



 

218 
 

6. Когато се удвои подлогът в изречението, 
задължително се членува с пълен член, напр.: Той, 
студентът, се яви на изпита. Двамата, студентът и 
преподавателят, взаимно си имат доверие. 

7. Членуването на съществителните имена от мъжки 
род в показателни изречения може да предизвика 
затруднение, тъй като вместо сказуемо те съдържат 
показателната частица ето или неин фонетичен вариант: 
ей, хе, е, които изпълняват условно синтактичната служба 
на сказуемо (вм. гледай, погледни). Съществителното име 
в показателните изречения изпълнява синтактичната 
служба на пряко допълнение, затова трябва да се членува 
с кратък член, срв. напр.: Ето студента, когото търсите 
и Ето го студента – проверяваме с дублиране чрез 
кратката местоименна форма на личното местоимение във 
винителен падеж или като заместим съществителното име 
с местоимение във винителен падеж: Ето го… 

8. С кратък член членуваме, когато пред 
съществителното има предлог, тъй като в този случай 
името не може да бъде подлог: Изпитът се проведе от 
лектора. Можем да проверим, като заместим 
съществителното име с винителното местоимение – него / 
го: Изпитът се проведе от него. 

Кодификацията на тази норма трябва да се проследи 
и в някои нормативни речници, напр. Официален 
правописен речник на българския език , БАН, 2012, 
Правоговорен и правописен речник на българския език от 
П. Пашов и Хр. Първев, 2004 г.  

В съвременната езикова практика – в спонтанна и в 
официална реч в сферата на комуникацията, се наблюдава 
разнородна употреба на форми за множествено число в 
съчетание с числително бройно име. Много често в 
новинарските емисии и в пленарната зала може да се чуе 
наред с: двама депутати, трима посланици, четирима 
кметове също и: двама депутата, трима посланика, 
четири кмета - това вариране и отклонение от 
нормативността налага да се изяснят същността и 
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правилата за употребата на бройната форма. В българския  
език съществува освен обикновената редовна форма за 
множествено число на съществителните имена от мъжки 
род и т.нар. бройна форма . По произход тя исторически се 
свързва със старобългарската форма за двойствено число 
на съществителните имена в именителен и във винителен 
падеж.Тя се употребява само в съчетание с бройно 
числително име и с наречията колко, толкова, няколко, 
напр.: два коня, три реда, пет театъра, четири 
семестъра, колко лева, няколко въпроса.  

Много често допускана  грешка в речта на българите 
поради непознаване на книжовната норма и непреодолени 
диалектни навици (повечето западни диалекти не познават 
бройната форма), а и поради стремеж за унифициране на 
граматическото изразяване на числото, се наблюдава 
замяна на бройната форма с формите за множествено 
число: колко доклади, няколко речници, седем отбори. 
Независимо от причините за отклоненията формата за 
бройно множествено число се препоръчва от нормативната 
граматика за имената за нелица, в позиция след 
числителни бройни и наречия за количество. В научната 
литература се приема за установено, че: “В книжовната 
норма се прокарва разлика при употребата на бройната 
форма за лица и нелица…Прието е при съществителните 
от м.р. за лица /хора/ да не се употребява бройна форма“ 
(Пашов 1980). Напр.: Колко студенти има на лекции?; 
Няколко ученици не се явиха на матурата; много.  

Мъжколичната форма на числителните бройни имена, 
завършващи на -ма, -има, изисква употреба на обикновена, 
а не на бройна форма на определеното чрез нея 
съществително име: двама ученици, трима асистенти, 
петима работници; трима синове, четирима фенове, 
петима кметове. Макар и разпространена в съвременната 
разговорна реч, употребата на бройна форма в изразите: 
двама ученика, трима кмета, четирима войника и др.п. 
вече се смята за остаряла и неправилна, като се 
препоръчва да се избягва в речевата изява. 
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 След прегледа на работата и правилата за 
членуването на съществителното име от мъжки род 
единствено число с пълен и с кратък член, както и на 
езиковата норма за бройната форма на съществителното 
име след числителни бройни имена, може да се направят 
изводите: 

  1. Изразяването на морфологичната категория 
определеност в българския език ни задължава да спазваме 
правилата за членуване с пълен и с кратък член, като това 
доста критикувано правило трябва да се осмисли, да се 
овладее и да се спазва в правописа и правоговора на всеки 
българин. 

2. При изучаване на фонемната система и 
фонетичната транскрипция да се дадат знания за 
категорията определеност на имената и чрез подходящи 
задачи се овладеят книжовните норми за изговор и 
правопис на членната морфема. 

3. Граматическото значение ’бройност’ е живо и 
кодификацията на нормата за бройната форма при 
съществителните имена в единствено число за не-лица е 
твърдо установена и задължително трябва да се спазва, 
докато за същeствителните имена за лица формата е 
остаряла и се препоръчва обикновената за множествено 
число.  

Доброто овладяване на книжовните норми за 
членуване и употребата на бройната форма на 
съществителното име от мъжки род в обучението по 
български език ще подпомогне усъвършенстването на 
езиковата компетентност на студентите. 
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ГРУПОВАТА ДИСКУСИЯ КАТО МЕТОД ЗА 
ОЦЕНЯВАНЕ В СЕМИНАРИТЕ, СВЪРЗАНИ С 

ПОДГОТОВКАТА ЗА ТЕКУЩА И ПРЕДДИПЛОМНА 
ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИТЕ 

Петранка Русева 
 

GROUP DISCUSSION AS A METHOD OF 
ASSESSMENT IN THE SEMINARS RELATED TO THE 
PREPARATION FOR THE PEDAGOGICAL PRACTICE 

OF THE STUDENTS 
Petranka Ruseva 

 
Abstract:  Tests seem to be the most common way of 

assessment in the English language seminars. Using one and the 
same method all the time may lead to a humdrum effect. In order to 
variegate the course of the seminars, it is suggested to introduce 
group discussion as a method of assessment. As applied to the 
subject of Topical Issues in English Language Teaching, it is useful 
not only for solving difficult problem situations at school/in 
kindergarten. It could be an interesting and helpful means of English 
language revision, practice, and consolidation. 
 

Key words:  group discussion, assessment, variety 
 

Необходимостта от оценяване на усвоените знания е 
продиктувана от стремежа за ефективно обучение и 
откриване на все по-удачни начини за постигане на по-
добри резултати в тази област. Съществуват различни 
методи, но като че ли най-разпространеният метод за 
оценяване по чужд език е тестът. Той, безспорно, е 
подходящ начин да проверим степента на усвояване на 
знания от студентите, но ако се възприеме като единствен 
вариант за оценка, това би могло да доведе до 
еднообразие в семинарите, а от там донякъде и на 
занижаване на интереса към дисциплината. Без да 
отричаме ползата от прилагането му, смятаме, че 
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разнообразяването с други методи би могло да повиши 
както интереса на студентите към дисциплината, така и 
качеството на обучението.  

В предходните две години за работата в семинaрите, 
свързани с подготовката на студентите за педагогическите 
практики, използвахме анкетата. На база адекватността на 
отговорите по предварително подготвените въпроси, които 
представляваха решаване на проблемни ситуации в 
началното училище и детската градина, се формира 
крайната оценка за упражненията за семестъра. 

Понеже груповата дискусия се разглежда като една 
от формите на анкетата [1,  стр. 84], възникна идеята да 
проверим доколко това е удачен метод за поставяне на 
оценка за семинарите по дисциплината Актуални проблеми 
на чуждоезиковото обучение. 

Според Бижков, методът се използва за пръв път в 
САЩ през 1936г. Психологът Курт Левин, е изследователят, 
който той посочва за родоначалник на груповата дискусия, 
като метод на изследване в социалните науки. По-късно 
методът се прилага и в областта на образованието. 

От гледна точка на това, че груповата дискусия 
внася разнообразие, може да се твърди, че вписването й 
като метод за оценяване в семинарите, може да изиграе 
положителна роля в обучението.  

Настоящият доклад отбелязва етапите и начина на 
прилагане на груповата дискусия като метод за оценяване 
на студентите по споменатата по-горе дисциплина. 
Оценката е текуща, което предполага оценяване по време 
на семинарите и това до голяма степен съответства на 
формата на прилагане на метода, към който в случая 
прявяваме интерес. 

Етапи на груповата дискусия 
Бихме могли да отбележим няколко етапа: 

- подготвителен 
- същинска част 
- обобщение 
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По време на подготвителния етап се определя кога 
ще се реализира дискусията, правилата, по които тя ще 
протича, избира се заглавие на темата, по която ще се 
провежда обсъждане. Също така преподавателят предлага 
и литература, която да насочи студентите в съответната 
област, както и да им даде по-задълбочена представа по 
въпроса, да предизвика размисъл и да ги доведе до 
самостоятелни изводи. 

Подготовката за дискусията, въпреки предварително 
дадените насоки, позволява свобода на студентите в 
избора на свой индивидуален подход за решаването на 
посочения проблем. Те могат да прегледат предложената 
литература по темата, а могат и да направят свое 
собствено проучване в библиотеките или с помощтта на 
интернет.  

В по-голямата си част препоръчаната литература е 
на английски език, което дава възможност за запознаване с 
нужната за дискусията лексика и/или затвърждаване на 
старите знания. 

Същинската част е провеждането на самата 
дискусия по предварително определения ред. Водещият 
подава въпроси, дава възможност за изказване от страна 
на всеки студент, води бележки или изразява видимо за 
всички резултатите от обсъждането в подходяща таблица. 

След като се изведат полезни изводи, водещият 
насочва към закриване на дискусията. 

Практическо приложение на метода 
Провеждането на груповата дискусия става в реда, 

предложен от Бижков [1, стр. 89], а именно: 
А) съобщаване и обосновка на целта на дискусията 

т.е. Какви трудности очаквате да срещнете по време на 
педагогическата си практика? 

Б) Взаимно договаряне на начина на провеждане на 
груповата дискусия. 
В този момент се обсъжда и решава кой да води 

дискусията (преподавателят или избран студент), как точно 
да се изказват и записват мненията по въпроса, кога има 
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възможност да се изразява съгласие или несъгласие по 
въпроса, т.е в каква последователност ще протече 
дискусията и т.н. 
В конкретния случай преподавателят предложи три 

заглавия, от които студентите да изберат темата на своята 
дискусия. Problems and solutions се оказа безспорен 
фаворит и за двете групи студенти, тези от специалност 
Начална училищна педагогика и чужд език (НУПЧЕ), както и 
другите, от специалност Предучилищна педагогика и чужд 
език (ПУПЧЕ). 
С мнозинство беше избран и водещият на всяка от 

групите - студент от съответната специалност. 
Предоставянето на пълна свобода относно хода на 
дискусията, предлага изграждането на лидерски качества, 
провокира към по-голяма отговорност и самостоятелност, а 
също така е в синхрон с тенденцията в езиковото обучение, 
която дава място за по-голяма изява на обучаемите, като 
оставя на заден план водещата роля на предподавателя. 
За протичането на дискусията като достатъчно се прие 

време от порядъка на 30 минути. 
Списъкът с препоръчителна литература е: 
1. Prodromou, L., L. Clandfield, Dealing with Difficulties: 

Solutions, strategies and suggestions for successful teaching, 
Delta publishing, 2007 

2. Ioannou-Georgiou, S., P. Pavlou, Assessing Young 
Learners, Resource books for teachers series editor Alan 
Maley, OUP, 2003 

3. Riddell, D., Teaching English As A Foreign Language, 
Teach yourself, 2003 

4. Sharma, P., B. Barrett, Blended Learning: Using 
Technology In and Beyond The Language Classroom, 
Macmillan Books for Teachers, 2007 

5. сп. “Чуждоезиково обучение” 
Студентите се запознават с правилата за 

провеждане на дискусията: 
1. Задължителна е предварителна подготовка. 
2. Говори се само на английски език. 
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3. На всеки от групата се дава възможност да говори. 
4. Всеки от групата изказва мнение по дадения въпрос. 
5. При съществени разлики в мненията, които 
затрудняват формулирането на обобщение по даден 
въпрос, може да се гласува. 

6. Дискусията приключва с оформено/и заключение/я. 
Предвид една от основните цели на дискусията, а 

именно упражняването на английския език, посочените по-
горе правила също са предварително предоставени на 
студентите на английски език.  

Рамка на дискусията: 
1. Изказват се предположения относно различни 
вероятности за трудности по време на изнасянето на 
урок по английски език в детската градина/началното 
училище. Изказват се мнения на отделните участници, а 
след това се установява и мнението на групата като 
цяло. 

2. Изказват се мнения коя от споменатите ситуации е най-
сериозна и трудно разрешима. 

3. Предлагат се решения на всеки от посочените 
проблеми. При необходимост се чертаят таблици и т.н. 

4. Мненията се обобщават и се правят изводи. 
Груповата дискусия се записва с камера и след това се 

наблюдава от всички с помощта на мултимедия. По време 
на видеото студентите имат възможност да коригират 
собствените си грешки, като се ползва паузата във всеки 
момент при необходимост. 
Накрая всеки студент получава на хартия таблица 

(Приложение 1), в която да напише безпристрастно своята 
преценка за протеклата дискусия. Посочва се броят на 
точките във всяка графа от 0 до 10. Сумата от точките, 
които всеки студент получава по определените критерии, 
дава представа доколко всеки се е справил, както и коя от 
двете групи е изпълнила задачата по-успешно. 

Ползи, свързани с прилагането на метода 
Положителният ефект от прилагането на този метод 

може да се сведе до това, че студентите имат възможност: 
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- да обсъдят актуален за тях проблем; 
- да използват знанията си по английски език, 
придобити и затвърдени в предходните две години 
от обучението си в колежа, за да изкажат мнение по 
въпроси, свързани с педагогическата практика (В 
трети курс нямат дисциплина Чужд език); 

- да развият комуникативните си умения на чуждия 
език; 

- да си припомнят и/или научат термини, свързани с 
методиката на ЧЕО, което е полезно за успешното 
им професионално развитие (ще се справят по-
лесно с литература на англисйки език по темата); 

- да затвърдят произношението и интонацията, които 
са от изключителна важност за преподаването на 
чужд език, което касае бъдещата им работа като 
учители; 

- да обменят идеи за разрешаване на проблемни 
ситуации в началното училище/ детската градина; 

- да стигнат до ползени изводи, които могат да 
приложат в бъдещата си работа; 

- да бъдат оценени под формата на непринуден 
разговор, без напрежение и стрес; 

- да направят анализ на собствените си грешки, било 
то лексикални или граматически, както и на 
грешките,  които успеят да забележат по време на 
изказванията на останалите участници; 

- да изградят умения за излагане и защитаване на 
своето мнение, да изслушват и преценяват 
мнението на другите; 

- да наблюдават себе си чрез записа и да си направят 
самооценка с нужните изводи. 
От своя страна преподавателят има възможност: 

- да създаде по-пълно мнение за протеклата дискусия 
в ролята на наблюдател; 

- да прецени степента на постигнатата от всеки 
студент компентентност по актуалния въпрос; 
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- да прецени по-обективно езиковите умения на 
студентите; 

- да направи изводи по дискутирания въпрос и дори 
да получи нова инфромация, свързана с 
проучванията на студентите; 

- да направи изводи относно често допускани 
лексикални и граматически грешки, върху 
изглаждането на които да се работи в следващ 
подходящ момент. 

 
Литература: 
 

1. Бижков, Г. Педагого-психологическа диагностика, II част  
Методи, СУ, 2003 

2. Списание Чуждоезиково обучение, 2011 
3. http://www2.unescobkk.org/elib/publications/nonformal/M6.pdf 

 
Приложение 1 
Напишете своята преценка за протеклата дискусия, като 
поставите във всяка графа от 0 (минимален брой) до 10 
(максимален брой) точки срещу името на всеки участник в 
дискусията. Направете и самооценка, изразена в точки. 
 

Име на 
студента 

Дълбочина 
на проуч-
ване на 
въпроса 

Добри 
идеи / 
Полезни 
съвети 

Постигна
та кому-
никатив-
на цел 

Разнообраз
ие на изпол-
званата 
лексика 

Грамати-
чески 
правилен 
изказ 

1.       
2.       
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РЕЛАЦИЯТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ - ИНДИВИДУАЛЕН 
СВЯТ КАТО ОСНОВА ЗА ДЕФИНИРАНЕ 

ЛИЧНОСТНАТА ПАРАДИГМА НАРАЗВИТИЕ 
Свилен Марков 

 
РЕЛАЦИЯТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ – ИНДИВИДУАЛЕН 

СВЯТ КАТО ОСНОВА ЗА ДЕФИНИРАНЕ 
ЛИЧНОСТНАТА ПАРАДИГМА НА РАЗВИТИЕ 

Svilen Markov 
 

Abstract : On the basis of the Pre-school education tasks, 
different theories as well as a number of practical mistakes there are 
defined some basic parameters of difference but also unity and 
conditioning between a personal world and reality, a social individual 
and a person, community and personal paradigm. Defined as a basic 
one, the paradigm of interaction is considered in the context of the 
developmental process as unity of pedagogical situations and 
individual activity in collaboration. 

 
Key words: social formation and development, person, reality, 

socium, pedagogical situation, activity in collaboration. 
 

Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни 
изследвания” на ШУ „Епископ К. Преславски” – РД-08-
244/13.03.2013. 

 
Според нас, актуалността на този въпрос се определя 

от гледна точка на : 
1. Основни тези в предучилищната теория и 

практика. Те се градят  основно на разбирането на 
образованието като изграждане на картина на света  - 
включваща не  само външния свят, но и вътрешния, 
субективен свят, изразен чрез единство на вътрешните 
преживявания и отношения към общността и 
действителността. В този смисъл предучилищното 
образование има за задача „…осигуряване на уникално 



 

230 
 

игрово – образователно пространство”, предоставящо 
„единен модел на ценностни ориентации и ключови 
компетенции в тяхното единство” като целевото в тях е 
„развитие на социално ориентирано поведение и 
готовност за поемане на отговорност в изграждането на 
адекватна картина на света” на основа на 
„ компетенциите за засилване на потенциалните 
ресурси, ключовите ядра на субективния опит, които 
мотивират детето и го подготвят за живота” [2] Основно 
съдържание e „образователни направления и 
междупредметни връзки осигуряват достъпна 
ценностна система за откриване на сигурност в света, 
опосредствано от социални еталони за норми и 
ценности,….и проектирани ситуации във 
взаимодействието като универсално задаващи 
активността на детето и връзката му със света.” [11] 
”При сътворяването и преобразуването на 
световете…се влияе върху насочеността на 
взаимодействието и неговия ефект при единството на 
възпитание и обучение” [2] се гарантира превес на 
специфичното за възрастта индивидуално - свободното над 
социално - нормативно ограничение на поведението и 
единството на индивидуално - личностно и социално - 
ролево взаимодействие. 

2. Различни теоретични виждания: 
Ситуативна теория за развитието [Морис 

Мерло-Понти] – Психологическото развитие се състои в 
психологически  феномени, зададени като преживяване, 
разгърнати в общ формат - ситуации, при което 
взаимодействието между тези психически феномени е 
детерминирано чрез ситуативни редове, определящи 
ситуативен репертоар като част от образа на света. 
Сферата от психологическите феномени - универсум - като 
част от наблюдавания физически свят, в който има 
носители на преживявания. Три свята - материален,№ 1, 
субективен №2 и нематериален №3 - индуцират различни 
качества на преживяването, имат вътрешна логика, която 
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обуславя познанието. Основното - принос към Свят 3 чрез 
преработка на опита от Светове 1 и 2. Преживяванията 
са съчетания на вътрешния живот с евентуални последици 
за външния свят. Зад видимостта на дейностите стоят 
различни вътрешни и външни светове. Светът на 
човешките преживявания в преобладаващата си част е 
ситуативно структуриран, тоест, ситуацията е сблъсък и 
взаимодействие на субективни /субектност/ и обективни 
/образ на света/ тенденции на опита. Дейността - 
вътрешният свят придобива външни форми на 
съществуване, „Аз”-а намира себе си като става друг и е 
израз на смисловото отношение на „Аз” към света и 
присъединяването към него. Дейността е основно 
пространство и време, в което единство на духовно и 
вещно при наличието на способности и умения за 
постигане на цели и смислово - мотивациона насоченост. 

Екзистенциализъм - Сартр и Камю - строго 
организираният свят противостои на човешкото същество, 
той е абсурден, той е свят на оттатъшното. Субективният 
свят не познава порядъка. Онова, което е настояще за 
него, е тук и сега - като разберем това, ставаме 
трансцедентни спрямо отчуждението, след като сме 
преминали през отчаянието.[4]  

Субективно-идеалистическа теория на Я. фон 
Юкскюл за средата и значенията. Средата - емоционално 
полусъзнавано отражение на отношението „личност - 
среда”,така както се преживява субективно от личността - 
настроение, мислене и действие, представа за себе си, 
отношение към групата, обществено-историческата 
ситуация, опит и очаквания.- прилагателни. Така средата е 
единство от възприемания свят /чрез сетивата/ и свят на 
действията /въздействие чрез моторика/ като собствени 
светове. 

Социоцентрична (холистична) парадигма. 
Основна идея е, че изначалната природа на човека е 
социоцентрична и колективистична .Основна нейна цел е 
формирането на социални качества на личността, умения 
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за колективистични действия и социално дисциплинирано 
поведение. Основно е разбирането, че личността не се 
развива спонтанно - от вътре навън, а се формира под 
въздействието на преки и косвени въздействия на 
колектива, който е естествено място за общуване взаимно 
разбиране, обсъждане, свободно споделяне на мисли и 
преживявания т.е. демократичното му предназначение в 
колективния свят. /Дюи, Роджърс/ 

Опасност: неограничена власт на колектива, 
пренебрегване на индивидуалността, колективен егоизъм, 
авторитарен свят на въздействието. 

Егоцентрична (индивидуалистична) парадигма. 
/Платон, Ж. Ж. Русо, Кант, Кей, Монтесори и др./ Природата 
на човека се определя от всеобщата борба за по-добро 
съществуване. Философският индивидуализъм е основа за 
появата на индивидуалистичната педагогика, която смята 
отделното дете само по себе си за цел /самоцел/. Оттук, 
целта на образованието и възпитанието е единствено 
развитието на индивидуалните качества на личността. 
Личността се развива спонтанно, водещи мотиви за 
саморазвитието са светът на потребностите и 
интересите. Индивидуалното съзнание е автономно, 
независимо от колективното, изразено в личен свят. 

В науката са установени два типа познание - 
две дефинирани парадигми: 

Първа парадигма - следва Платон - универсални 
мисловни процеси са атемпорални в принципите си и в 
природата си на действие – идеален свят. 

Втора парадигма - Херодот – за да разберем 
истините за миналите събития е нужно да възникнат в 
организацията на настоящето, оформящо нашето мислене, 
а оттам и убежденията за миналото - настоящ свят 

В психологията, Вунд определя - два реда /свята/ 
на реалността – две съответни  психологии : 

- Физиологична психология - експерименталното 
изследване на непосредствения опит - основни психически 
функции. 
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- Фолк психология - висшите функции - 
надиндивидуалното съзнание - общност на хора - 
реципрочност на мнозинството. Генетична психология – 
изследване на онтогенезиса. 

Лесли Уайт. Всеки културен елемент има 
субективен и обективен аспект [5, c. 152] В културното 
опосредстване и психологическите му последствия, чрез 
„думите човек създава нов свят: свят на идеи и 
философии. В него той живее точно толкова истински, 
колкото и във физическия свят на сетивата си. Този свят 
има континуитет и постоянство, каквито външният свят на 
сетивата никога не може да има. Той не е изграден само от 
сегашното, но и от минало и бъдеще”. Според Лурия – 
„думата добавя това ново измерение към света на хората. 
Животните имат само един свят – на обектите и 
ситуациите. Хората имат два свята.” [5, c. 152]  

3. Често допускани слабости в практиката. 
Педагогическата теория и практика е наводнена с априорни 
положения. Използват се многобройни определения 
/прилагателни/ на детски светове – фантазни, креативни, 
хуманни, игрови, естетически и др, като най-често в тях се 
описва детското външно  поведение, но не и детските 
чувства, потребности и отношения. Това най-често е израз 
на интереса на педагозите към това, какво чувстват самите 
те към децата и в същото време не виждат детето, а само 
отношенията, които съществуват между детето и самите 
тях. Обикновено това се определя като свят на 
възрастните. В този свят детето е включено ситуативно и ги 
интересува само в аспекта на преобразуванието, тоест, 
какво трябва да направят с него и какво да постигнат 
./Бернфоелд/  

4. Основно разбиране за същността на това 
отношение.  

Съзнанието - обществено образование, но което 
принадлежи на индивида и затова неговата обществена 
същност се разкрива чрез диалектиката на индивидуалното 
и общественото. Но то не е само от общественото, тоест, 
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детерминирано от общественото битие, от обществените 
отношения, в който е включен. Съзнанието е регулатор на 
цялостната дейност на субекта, в силата на своята 
особеност като идеално, но и в своята специфика на 
субективно /преживявано/. Основно преживяването, но не 
толкова съпровождащата отражението субективно 
емоционална окраска, а онтологическото изразяване на 
потребностите - това е личностната насоченост- като 
основен израз на способността на съзнанието да 
регулира дейността. Съзнанието, като регулатор на 
дейността открива тази способност само в бъдеще, 
разбирана като висше личностно образование. 
Отношението на субекта към света, разбирано като 
регулатор на дейността в своята психологическа и 
собствено обективна обществена структура - разглеждани 
като особености на психическото като процес и свойство на 
личността в нейното съзнателно и дейностно отношение 
към света. 

Въведено е понятието „личностни изисквания на 
социалната функция” – съдържаща комплекс от 
способности и свойства на личността, като предпоставка за 
успешно реализиране на определени социални функции, 
които в своето единство определят поведението като 
вътрешни планове на действие, формирани и реализирани 
в дейността. 

5. Основно значение на това отношение. 
Разграниченията между личен свят /като познатата вече 
част от действителността/ и действителност /като 
съвкупността от позната и непозната част от нея/ има 
голямо и основно методическо значение в следните 
насоки : 

1. методология на изследване на процесите на 
познанието 

2. обект и предмет на познание и дейност в 
индивидуален план 
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3. обект, предмет и съдържание в педагогически, 
организационен и процесуален план. /като цели на 
образование, задачи, съдържание, технология./ 

6. Човекът и неговият свят. В началото вече 
посочихме, че средата на човек е социално организирана, 
подредена от живелите преди него по определен начин. 
Така той се ражда и формира не просто  в една материална 
среда, а в човешка среда, в някаква общност. Психиката 
възниква в еволюцията и съществува, за да направи 
възможен материалния живот на организма в сложна, 
предметно организирана среда, т.е., тя е необходимият 
посредник в материалното взаимодействие на организма и 
средата.”Социалният свят, в който човек се ражда и в който 
търси своите ориентири, се преживява от него като здраво 
сплетена тъкан от социални отношения, от знакови и 
символни системи. Смисълът на всички тези елементи на 
социалния свят в цялото му разнообразие и при сложната 
му стратификация,* както и самият модел на неговата 
структура, просто се приемат на доверие от живеещите в 
него. Човек се формира в „приет – на – доверие - свят” 
[12]  

Психическото развитие е чрез психическите 
функции и е изразено в изменение на междуфункционални 
връзки и структури при водещото място на функцията 
мислене, преустройваща и изменяща всички други 
психически процеси. Вече посочихме и анализирахме 
развитието като единство на артефакти, опосредстване и 
историческа дейност. 

Според това разбиране, образуващите съзнанието 
са значението, личностният смисъл и сетивната тъкан [7,8] 
а еволюцията е изразена в прехода знак – символ, чрез 
опосредстване в понятие [1], при което формирането на 
понятия е процес на зависимо от ученето класификация на 
обекти в съотвествие с техните признаци. Основно 
съдържание, усвоява правила за идентификация, 
релевантност, изразено в понятийно съдържание, общо и 
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прието, поставено в основата на определено поведение, 
във формата на правило или модел. 

Според Томас Кун /неопозитивист/ - Парадигмата 
е единството на знанието /единен начин на виждане на 
света/, осигуряващо единството на мненията на членовете 
на научната общност .Или парадигмата е „общопризната 
съвкупност от понятия и теории, методи на изследване , 
която дава на дадена общност модел на постановка на 
проблеми и техните решения”. [6] Така парадигмата  

- в пространството на когнитивните процеси е 
производство на знания и филтрация на базата на сходство 
и различия;  

- в сферата на социалните отношения и 
взаимодействия е интеграция, създаваща общност на 
сходствата, дефинираща различия между общности. И. Кон 
в “Большая советская енциклопедия” я определя като 
усвояване на определени групови норми, привички и 
ценности, необходим аспект на социализацията на 
личността и предпоставка за нормалното функциониране 
на всяка социална система, защото в територията на 
системите - „дисциплинарната матрица” на Т. Кун и 
„идеалната теория” на Фр. Бейкън, включени със 
сравнението и различието в когнитивния план. 

Това насочва към аналогия между парадигма в 
науката и личностното съзнание, разглеждано като 
определена система от значения /понятия/. 

Човек е член на определена общност - фолк – 
етност – общество – социум, с различие в парадигмите, но 
в случая, важно е начинът на задаване и приемане като 
условие за различие и конфликт. Съзнанието на общността, 
значенията, на които е носител общността, са организирани 
в общностни парадигми. Всеки човек принадлежи на 
доверие, принудително или доброволно, на определени 
общности - така той става носител на съответните 
общностни парадигми, респективно - общностни системи от 
значения. Следствие на това, за хората като представители 
на различни общности, светът е различен, тоест, те живеят 
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в различни светове, поради наличието на различни 
значения и отношения в тях. 

Така всеки човек има две основни определености: 
Като елемент от по-голяма социална система - социален 
индивид и относително самостоятелна индивидуална 
система - личност. 

Поради този факт, човек е носител на две основни 
парадигми -общностна и личностна, тоест, на базата на 
приетата по-горе теза, че различните парадигми са в 
същност различни картини на света, стигаме до извода, че 
в човека съжителстват най-малко два свята: обществен, 
социален, външно зададен, в повечето случай приет на 
доверие и относително самостоятелен, уникален 
личностен вътрешен свят. 

Общата стратегическа цел е чрез социалните 
процеси на социализация и образование да се достигне до 
общност на световете – изравняване и уеднаквяване на 
общностната парадигма и личностната парадигма, като 
единство на социалния свят и личния свят. 

В обобщение и следствие на казаното по-горе, 
може да добавим, че парадигмата е и неосъзнат комплекс 
от базови, когнитивни личностни или общностни 
установки, поради което е самостоятелна и значима, но 
възниква и съществува в личностното и общественото 
съзнанието, тоест, е продукт на съзнанието в конкретна 
историческа социална среда. Това я превръща в 
парадигмален артефакт, културен обект, специфична 
форма на култура, определяща методологията и 
методите на дейност на човека във връзка със социалната 
природа на тази дейност, имаща конкретна форма на 
съществуване и характер на: 

- субектност - определяща граници, рамка, метод 
на познание и материални действия. В подкрепа на това, 
можем да перефразираме мисълта на Ф. Бейкън, „човек 
може това което знае; вярва в истината на това, което 
предпочита; но прави това, което приема или това, в което 
вярва”. 
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- функционалност - като установка, убеждения, 
предубеждения 

- инструменталност – средство, оръдие за 
създаване, тоест, обективация и реализация на цели, в 
които познанието е една форма на дейност. Така 
познавателната дейност е цялостен, относително 
самостоятелен акт, фрагмент от съществуването на 
субекта, започващ от мотивите и заключващ с 
реализацията на целите. [8, c. 109] 

Парадигмалният артефакт е продукт 
едновременно на психиката и съзнанието - 
разпространен и приет в социума и има значение за:  

- междуличностното сравнение – лични светове; 
- общуването; 
- отношения и взаимодействия между хората, но в 

рамките на общностния свят; 
- общността на световете - взаимодействие и 

разбирателство между хората, с еднакви общностни, но 
различни личностни парадигми. 

В обобщение на казаното по-горе и като изводи за 
основното и определящото системата и процеса на 
формиране на парадигмите /световете/ на човека: 

1. В основата на формулирането на парадигмите / 
обществена – лична/ стои  социокултурния опит и зависи 
от начина и технологията на неговото усвояване и 
осмисляне. 

2. Парадигмата функционира на всички равнища на 
действия на субекта от чисто личностното до 
професионалната общност, класа, етност, съсловие като 
особеностите варират в съотвествие с особеностите на 
основната дейност на субекта и от параметрите на 
приемане, разпределение и формиране, тоест, човекът е 
съвкупност от различни личностни и групови конкретни 
парадигми, определени от спецификата на общността, 
характера на съвместната дейност и от начина на 
усвояване и формиране. 
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3. Парадигма на взаимодействието - съвкупност 
от основания, определящи формата, стратегията, 
тактиката на взаимодействието и фактори и механизми, 
определящи: 

- нормативни ориентири на отношенията един към 
друг; 

- общи намерения към целта на взаимодействието; 
- очаквания на един към друг - по отношение на 

процеса но и резултата; 
- особеност в организацията на обмен на 

информацията.[10]  
7. В отношението лично пространство /лична 

парадигма/ – действително пространство- /обществена 
парадигма/- пресечна точка е ситуацията, в която: 

- част от личния и обществения свят, чрез 
опознаване и дейност, взаимно се проникват и са 
конструирани като условие на развитие. 

- точка, в която чрез социалните роли, се представя 
част от действителността, в която си взаимодействат не 
толкова субектът с обекта, а предимно субекти със субекти; 

- част от пространството и времето, тоест рамката, 
част от контекста и социума; 

- среда и условие за проява на социална 
причинност. 

Така чрез ситуацията се стимулира процес, в който 
в началото, целта като съдържание от значения се 
задава и формира чрез  Социалната роля, като 
специфична форма на социална дейност и като основно 
средство за мотивация и връзка с действителността, и чрез 
своята значимост и привлекателност /значим друг/ насочва 
към  

Ситуацията: 
- като пространство на разгръщане и редуциране 

на социални роли, но не само като субект – субективност, а 
като отношения на обекти, процеси, тоест, отношения на 
специфични действия и операции в конкретна среда и 
целева определеност, задаващи проблем за решаване; 
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- поради което тя е средство за конкретизиране на 
целта в определени условия; 

- и като носител на задачата, тоест, форма на 
конкретика, на съдържателна и практическа 
характеристика, включваща обхвата и характера на 
операциите /конкретни знания/ и ни насочва към . 

Условията /психологически компоненти, процес, 
средства, етапи, технология/, представени и приемани от 
субекта като обект за усвояване чрез определена 

Дейност.- така чрез посочената зависимост, 
структурата на човека като субект на познание и дейност се 
образува от определени свойства, отговарящи на 
зададения и приет обект, предмета, условията и средствата 
на дейност, или същността на тази структура е социално 
културния опит на човечеството. 

8. В обобщение на казаното по-горе може да 
кажем, че пространството /обхвата на съдържанието/ и 
времето /продължителност и място в структурата/ се 
определят от социалната ситуация, но главно са 
разгърнати и реализирани в ДЕЙНОСТТА тъй като: 

А.- Структурата и развитието на психическите 
процеси се проявява чрез и в културно опосредствана, 
исторически развиваща се практическа дейност, място, 
където човек преживява идеалните и материални остатъци 
от дейността на предните поколения  и създава нови 
артефакти. 

Б.- Но ситуационно структурирана, защото: 
1. Актуално се осъзнава само онова съдържание, 

което е  предмет на целенасочената активност на 
субекта, тоест, заема структурно място на непосредствена 
цел на вътрешното или външно действие в системата на 
една дейност, към която непосредствено е насочено 
действието. [8, c 228]. 

2. Ситуацията, със своето съдържание като 
носител на задачата, е нужно да заеме структурно място 
в дейността като непосредствена цел, с което встъпва в 



 

241 
 

отношение към нейния мотив, тоест, става условие за 
осъзнаване на същото това съдържание. [8, c. 214] 

3. Съдържанието на ситуацията се пренася в 
дейността като система на съзнателни операции, 
отговарящи на условията на дадената цел, тоест, задачата. 
Тъй като операциите се изработват обществено и се 
представят като оръдия на действие или артефакти, са 
форма на социален опит /съдържание на ситуацията/ и в 
резултат на включването им в структурата на дейността 
стават обект на усвояване, като носители на значения 
/социален опит, изработен исторически от човечеството и 
фиксиран в думи, понятия ,знание/ и в процеса на 
извършване придобиват смисъл /индивидуално и 
субективно преживяно съдържанието, основа на 
психологическото превръщане на съдържанието чрез 
мисленето в идея. .[8, c. 245] 

4. Така осъзнаването на дадено съдържание 
зависи от неговото структурно място в дейността, а не 
обратното. Основното средство е действието по 
отношение на това съдържание. 

В.- Дейността като израз на съответно ниво на 
познание и общуване, структурирана ситуационно като 
преживяване, като конвергенция на определено достигнато 
ниво на познание и общуване, поради което индивидът се 
представя като активен субект на своето познание и 
действие. 

Така, дейността като форма на присъствие и изява, 
изразена като усвояване, изразяване, пресъздаване, но и в 
създаване на личен опит чрез превръщане на 
определената част от действителността в част от 
личния свят и личната парадигма. 

Дейността като: 
- носител и изразител потенциала на личността да 

създава, да променя; 
- проява на отношение – превръщането на 

значенията в смисъл, формиране и изразяване на 
отношение към обществената система; 
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- потребности – зараждане и ерархия. 
Като обобщение, основа на дейността са знанията, 

по-точно тяхното осмисляне като в основата стой 
мисленето /тя е негов резултат/; социалния опит – в 
нейната структура /ситуации/; съдържанието /артефакти/ и 
организацията /институция/, но и чрез психологическите 
функции и компоненти, които чрез познавателната сфера 
на дейността, зададена като обхват и съдържание чрез 
социалната ситуация, се превръщат в елемент в 
структурата на специфичния вътрешен свят /парадигма/, 
изразени в система от отношения към него. 

9. Ето защо, дейността не е цел, външно 
зададена или самоцел на личността, а средство и 
условие за : 

- усвояване /интериоризация/ на социален опит, но 
и на самата себе си като процес и организация, като 
генезис; 

- промяна - форми на екстериоризация, но и 
промяна на  себе си чрез психологическа промяна;  

- не на последно място на създаване на артефакти, 
култура и самия  себе си. 

10. От анализа можем да направим извода, че 
дейността не е ситуация, а обратното, ситуацията е 
част, структура и рамка на дейността. 

- така ситуацията е средство за коопродуциране 
на знанието, но не директно, а чрез дейността – в която се 
разгръщат трите нива и форми на взаимодействие 
/физиологично, социално, психическо/, насочвани чрез 
педагогическото; 

- включването на ситуацията със своето 
съдържание в структурата на дейността – условие и 
средство за осъществяване на социалната причинност на 
психическото развитие; 

- ситуацията в дейността – чрез превръщането на 
социалната роля в „социално значим друг”, става 
определящо условие за възникване и приемане на 
индивидуални и груповите ситуации, като връзка и 
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определяне на актуалност, и като образец за индивида, 
имащо значение на средство за стимулиране и 
осъществяване на субект - субективни отношения; 

- ситуацията в дейността- идентификация на 
индивида в собствената и груповата дейност, защото 
ситуацията не е зададена външно, не е декларирана, нито 
нарисувана, а се определя и създава от индивида и се 
включва и реализира в собствената им дейност по начин 
отговарящ на лични или споделени в групата отношения, 
ценности и възможности на познание, общуване и 
действия; 

11. Ситуацията е място за среща и е времева и 
пространствена рамка на част от външния свят  - социален 
свят и средство за насочване и ориентиране в него, който е 
даденост, приет на доверие, но главно, обект на 
усвояване. 

Затова ситуацията е:  
А.- Средство за насочване и ръководство - като 

пространство и време, определящо частта от 
действителността, с определени съдържание и значения, 
имащо значение за структуриране на опита, чрез 
проектиране на интереси, насоченост, мотиви, и 
осъществяване  връзката на познавателна сфера на 
дейност със социалния свят. 

Б.- Условие за: усвояване, като носител на цел, 
задача, условия и насочване и стимулиране на мисленето, 
чрез проблемност, креативност, маркираща пространство 
за създаване. 

12. Основната връзка между ситуацията и 
дейността не се обяснява само със взаимодействието с: 

- с природата- чрез оръдия и труд, 
- не само и толкова с обществото - съвкупност и 

система от всички взаимодействия и отношения във форми 
на обединения на хора, формирани исторически /само 
структура, ансамбъл, система на обществени отношения/ 
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- не само и с културата - разумът като процес на 
опосредстване на поведението чрез артефакти в даден 
контекст 

А чрез единство и диалектика, в основата на 
което стои разбирането:  

А.  На социокултурното развитието като: 
- процес на културно опосредстване чрез 

артефакти - усвояване на артефакти, моделиращи 
материални обекти като средство за регулиране на 
взаимодействията на човека със света и другите в 
конкретен момент /ситуация/; 

- процес на усвояване и осъществяване на 
исторически развиваща се практическа дейност, в която 
човек преживява идеални и материални остатъци от 
дейността на предишните поколения, на използване на 
артефакти, чрез тяхното вливане в дейността, 
подчертаващо и обуславящо социалния произход на 
човешкото мислене, но и създаване на нови артефакти и 
създаване и променя на себе си; 

- израз на обединяване в процеса на енкултурация 
- да станеш културно същество означава да полагаш грижа 
и другите да станат културни същества, като единство на 
две части на единния процес на културно развитие. Така, в 
целостта си натрупаната култура чрез опосредстването и 
дейността, като условия се превръща във видово 
специфично средство и основа /medium/ за човешкото 
развитие. [5, c. 141] 

Б. Обединени в основата си като средства и 
условия на знания за човека и неговата дейност в 
социума* - разбиран като конкретно - историческа общност 
на хора, обединени от социални връзки, включващи самите 
хора като носители на култура  и действащ в определен 
контекст- като това, което ни заобикаля и това, което ни 
вплита.  

Извод 1. Ситуацията и дейността са различни по 
характер, същност ,структура, но общи по функция и 
предназначение- средство за ръководство 
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/съдържание/ и формиране /психически компоненти, 
процеси и функции/ в процеса на развитие на човека. 

2. Дейността не се свежда до ситуация, 
ситуацията не заменя дейността, но и обратно, 
дейността не е механичен сбор на ситуации и средства 
на обучение. 

Ситуацията - носител на дейността на другите, 
знания за нея, но самата тя не е знание, това са знаците, 
символите и др., а е средство за насочване и структуриране 
чрез среща на личното знание с общественото и като част 
от действителността на другите и среща на това, което 
знаем с това, което не знаем. 

Дейността, собствената дейност, основа, знанията 
за дейността на другите да се превърнат в собствени 
знания, определяна като средство за личностно формиране 

Ситуацията инициира връзката между дейността на 
другите и собствената дейност, тоест, провокира контакта 
на външния с вътрешния свят, но се реализира в и чрез 
дейността. 

13. Ето защо, въпросът не е в отъждествяването, 
разделянето, елиминирането, абсолютизирането, 
обезличаването или в подчиняването, а главно в Как да се 
осъществи тяхното единство и диалектика, като израз 
на Ново парадигмално образование, единство, явяващо 
се, според нас, условие и технология на специфично 
педагогическото взаимодействие. Ние разглеждаме 
парадигмите, но не в аспекта на определяне на целите на 
образованието, а от гледна точка на подхода на 
реализация – процесуалност, модалност и 
алгоритмичност,  определящи съответна технология. 

У нас съществува убеждението, че единството и 
диалектиката на ситуация и дейност, като единство на 
социално и психическо, осъществено в педагогическия 
процес, като негови компоненти, средства и условия на 
ръководство и формиране, постигано чрез педагогическото 
взаимодействие, ще гарантира не само единството и 
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целостта в „съдържателен и организационен план на 
възпитателните и обучаващи проекции” [2] но и:  

А - Единството на водещите аспекти на 
педагогическия процес: 

1. Социално –педагогически аспект – ситуациите, 
конкретизиращи целите на педагогическата технология и 
отношенията в процеса на взаимодействие. 

2. Психолого – педагогически аспект – видове 
дейност, единство и йерархия, отношение, обект – 
отражение – субект. 

Б - Същността и конструктът на педагогическото 
явление, главно чрез 

1. Осигуряване на преднамереността на 
педагогическото процес и взаимодействие. /Дюркейм/; 

2. Единство на двете страни на педагогическия 
процес: личностната парадигма - вътрешния свят 
/психологическа страна / и компетентностната парадигма –
външен свят, обществена /социална страна / съдържателна 
страна; 

3. Осигуряване на целевата определеност на 
педагогическото взаимодействие, а и определяне 
характера и дизайна на педагогическия процес като  баланс 
между обществено и лично, принуда и свобода, конфекция 
и мярка, от манипулация към комуникация; 

4. Единство и цялостност на педагогическия процес 
чрез единство на съдържание /ситуация/ и форма 
/дейност/; 

5. Но и не на последно място по значение, 
запазване и реализиране, а не елиминиране или 
обезличаване или свеждане на педагогическото явление, 
процес и дейност, специфика, компоненти, закономерности 
и етапност само до взаимодействието и ситуациите, а и 
против често допускания психологизъм и социологизъм, 
водещи до експониране на педагогическия процес като 
социални драматургии, архитектурни течения, медийни 
пространства и изяви, психологически техники и 
психиатрични методики. 
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Това според нас, е съвременно разбиране в 
основата за подхода /единството/ и технологията 
/етапността и алгоритъма на постигане на това единство/ 
на разгръщане и осъществяване на педагогическото 
взаимодействие, в частност и перспектива на игровото 
взаимодействие като негова специфика. Основното тук е 
изразеното разбиране на стратегическите цели като 
единството на личностно /дейностно/ и /компетентностно 
/съдържателно, социално/ формиране и развитие, 
определени като основни цели на образованието чрез 
единна педагогическа технология на взаимодействие, в 
която основни средства, условия и форми са социалните 
/педагогически/ ситуации и видовете съвместни и 
самостоятелни дейности, определящи съвременния дизайн 
на образованието.  

Ето защо, според нас, един от моделите на 
новата парадигма,  изразен като подход, начин на 
решаване, е единството на ситуация и дейност, чрез което: 

- познание /Лично/ и свят /социално/ се допълват и 
уточняват, а не спорят кой е пръв; 

- се създава условие за изчистване на системата 
на взаимодействие от елементите на чуждата воля и 
заместването им с насочвана и подпомагана собствена 
активност и творческа енергия; 

- условия за възприемане на човечеството като 
единен организъм, в който отделната култура принадлежи 
на всички; 

- изключване на отрицанието и допускане на 
приемането на другото и другия; 

- развитие и самоуправление във всички форми на 
познание и дейност и нива на самоизява и самостоятелност 
на индивида. 
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Abstract : The analysis of the relation with the aim of defining 

basic theoretical and purely practical mistakes of the nowadays 
understanding about the game. By means of formulating basic theses 
and laws of the mechanism of mental development, we draw the 
contemporary characteristics of the game as an activity. 
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Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни 
изследвания” на ШУ „Епископ К. Преславски” – РД-08-
244/13.03.2013. 
 
Проблемът за социалната детерминация, за разлика от 
общата причинна обусловеност на съзнанието, включва в 
себе си характеристики на човека като субект на дейност, в 
процеса, на което се изменя той и социалната среда. По 
същество, това е теза, с която се отхвърля обяснителната 
наука от типа причина – следствие и стимул – реакция в 
полза на наука, която подчертава появяващата се природа 
на разума в дейността и признава централната роля на 
интерпретацията в своята обяснителна рамка. [8.с. 134] 
Приема се, че разумът /съзнанието/ се появява в 
съответната опосредствана дейност на хората. 
Следователно той в едно важно отношение е ко-
конструиран и разпределен. Така психическите процеси са 
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културно опосредствани чрез исторически развиваща се 
практическа дейност, в която исторически натрупаните 
артефакти, чрез тяхното вливане в дейността, подсказва 
социалния произход на човешкото мислене и чрез което 
историята на човека, създател на оръдия, осигурява 
обяснение на това как човек изгражда себе си чрез 
превръщане на природното в култура. 

Историческата еволюция на човешкото познание е 
определена визия за света, като гледна точка през 
призмата на дейността и при отчитане на субективното 
начало, като предпоставка за по - пълното единство и 
взаимна обусловеност на субекта и обекта на познанието. 
Основно е разглеждането на познанието и дейността като 
творчески резултати от абстрахиращата и означаваща 
способност на човека. Налага се основният извод, че 
дейността е необходимо звено в сложната причинно - 
следствена зависимост на съзнанието от общественото 
битие, а психическото развитие е социално детерминирано 
с процесите на усвояване на обществен опит и натрупаните 
знания и способи на дейност. Основно направление е 
превръщането на общественото в индивидуално познание 
чрез диалектика на взаимоотношенията на субективното и 
обективното, в условията на взаимодействието между 
индивидуални и колективни субекти и в крайна сметка като 
основна форма на социална причинност. 

Приемането на това разбиране за човешкото 
познание ни задължава да направим важното 
разграничение между социалното и културното, което, както 
посочва Макфарлейн [8, с. 225], често се забравя и 
неправилно комбинира в различните теории за развитието, 
противопоставящи средата на организма и природното на 
възпитанието. В тези случаи, „културата” се свежда до 
запаметени „подходящи” форми на дейност, а „социалното” 
са предимно хората, подчинени в поведението си на 
прилагането на определени културни модели. Това 
определя акцента и изключителната важност на 
постановката за социалния произход на висшите 
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психически процеси. Хората са социални в смисъл, който е 
различен от социабилността *на другите видове.”Само 
използващото култура човешко същество може да 
„посегне” към културното минало, да го проектира в 
бъдещето и след това да „върне” това концептуално 
бъдеще в настоящето, за да създаде социокултурната 
среда на новодошлия.” [8, с. 225] Само така разбирано 
социалното и културното позволява на човека да проектира 
миналото в бъдещето и да създаде рамка на 
интерпретации, които на свой ред се връщат в сегашното 
като елемент на психологическия континуитет.[8,] 

Психиката се формира в дейността и е неин 
продукт, тоест, човек като обект на обществени 
въздействия в различна форма в даден момент става 
субект на тези въздействия в резултат на собствената си 
дейност. Вследствие на това, много често културата като 
определение включва в себе си два аспекта, 
съответстващи на двете взаимосвързани страни на 
дейността на човека: материалната култура - достижения 
показващи равнището на овладяване на природните закони 
и духовна култура - равнище на познания за природата и 
обществото, изразени в кръгозор, идеи, теории и др. В това 
определение не се посочва като фактор овладяването от 
хората на своята собствена природа, социалните 
отношения., което е подценяване на същите като регулатор 
на човешката дейност, а оттам и като своеобразни 
детерминатори на културата. Така се стига до първата 
теоретическа ГРЕШКА - от гледна точка на социалната 
детерминация на индивидуално – психическото развитие – 
понятието субект и дейност се сливат и взаимопроникват, 
тоест, налага се схващането, че човек от обект става 
субект само и единствено чрез дейността, в която се 
реализират социалните му функции. Това най-често се 
свързва и обяснява с основния принцип, формулиран още 
от Рубинщаин, че съзнанието не само се проявява, но и 
формира в дейността. [16] Това грешно разбиране води до 
отъждествяването на психичното със субективното, 
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където субективното е главно в предметната си отнесеност 
като идеално, а мисленето е чисто логическо, изключващо 
интимно - психологическото. 

Човешкото мислене е едновременно социално и 
публично, то не е „..случки и ситуации в главата”, а е 
трафик на значими символи /Дж.Х.Миид/- думи, жестове, 
действия и др. Така, първо - чрез мисленето – човешкият 
опит е опосредстван от когнитивни схеми, които 
канализират индивидуалното мислене чрез структуриране 
на подбора, съхранението и използването на 
информацията и в същото време, като второ,- 
контекстуалност на мисленето в границата между 
ситуацията /конкретика на задачата/ и контекста /цялото, 
което ни заобикаля и вплита заедно/, изразени чрез 
отношението дейност /субективно, единично/ и практика 
/общо, обществено/, като условие и среда за човешкото 
мислене и с резултат, създаване и използване на 
артефакти. Първа практическа грешка – акцент само на 
опосредстващата природа на мисленето, като се пропуска, 
че то се определя от обстоятелствата. Мисленето се 
опосредства от оръдията, които се определят от 
дейността, но се ограничава от контекста, тоест, 
мисленето не може да бъде отделено или 
противопоставяно на битието или по-конкретно, от 
ситуацията като част от средата, но и безспорно, от 
психологическите и физически характеристики на 
човека и главно от отношението на познаващия субект 
към познавания обект. Така основните определящи 
стратегията на развитие на мисленето са задачата и 
субектът. 

Доминирането на представата за психическото като 
конкретно води до втора практическа грешка - 
отъждествяването на психичното с дейността на 
човека. Предметните форми на културата трябва да се 
разглеждат не толкова като обекти но и в тяхната 
субективност, от гледна точка на способи на човешка 
дейност и практика. Практиката се разглежда в качеството 
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на субективен фактор, а от конкретния индивид - като 
обективен фактор. Човешката дейност влиза в определени 
отношения към своя предмет, но в контекста на общата 
преобразуваща дейност на човека, което се явява нейно 
съдържание. Действителният процес на развитие на 
познанието е на вероятността, а не на предварително 
определена епигенеза ***. [8, с.221] 

Общественото познание е резултат от продуктите 
на дейността на индивидите, но това богатство не 
представлява проста сума от тези резултати, а те 
придобиват нова функция, те стават условия и предмети на 
дейност на други индивиди. Тоест, в общественото 
познание, в случайността /дейността на отделния индивид/ 
се проявява необходимостта, определена не от законите на 
психическото или субективното, а от законите на 
общественото, социалното, в което индивидът е 
опосредстващо звено в социалните взаимодействия. По 
този начин, според Я. А. Пономарев [14, с.124-130], не може 
да има обществен субект и мислене, тъждествено с 
индивидуалното мислене. Общественото познание като 
конкретна форма на социално взаимодействие включва в 
себе си мисленето, но не пряко а косвено, опосредствано 
от познанието на индивида, включващо в себе си 
мисленето. Индивидуалното познание, разчленено, 
включва процеса на познание и неговия продукт знанието - 
продукт на социалния процес, мисленето - процес 
обезпечаващ движението на индивидуалното познание от 
знание към знание, като източник на движението е 
взаимодействието на субекта с обекта, включено в 
съответната познавателна дейност. Неправилно е и 
отъждествяването на познавателния проблем и мисловната 
задача, както и мисленето с познанието или логическото с 
психическото. В крайна сметка в психологически план, 
мисленето не е тъждествено само с общественото, но така 
също и с индивидуалното познание. Психологически, 
индивидуалното познание, според Я. А. Пономарев [14, с. 
146], е в две сфери – интимно - психологическа и реално - 
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логическа, с различно съдържание и функции. Осмислянето 
на предметните форми на културата изисква разглеждането 
им не само като обекти, а като съдържание, не само на 
субект – обективни, а и субект - субективни отношение и 
ефект. Следствие на това социалните отношения - не са 
нещо, което е част „от произведеното в дейността, не са 
само това, което опосредства дейността на индивида като 
степен и насоченост на приобщаване към културата, а 
преди всичко са всеобщи способи за преобразуване на 
света, доведени до равнището на възможностите за 
саморазвитие на човека, поради което съставят 
съдържанието на културообразуващата дейност и се 
реализират чрез нея.  

Дейността е средство и предварително условие за 
човешкото мислене. В територията на дейността чрез 
мисленето се създават артефактите. 

Подходяща единица за изучаване на връзка между 
онтогенезата и културната история е културната практика, 
или системата на дейността, като близка среда на 
промяна в развитието. 

Л. С. Виготски и А. Р. Лурия определят, че 
хетерогенността на равнищата на когнитивно 
функциониране е в зависимост от типа дейност, в която 
хората обикновено са включени. Оттук, развитието на 
познавателната дейност се характеризира с механизъм, в 
който основните форми на познавателната дейност 
започват да надскачат фиксирането и възпроизвеждането 
на индивидуалната практическа дейност и престават да са 
чисто конкретни и ситуативни.[2] Така човешката 
познавателна дейност става част от по – широката система 
от обществения човешки опит, които е бил установен в 
процеса на социалната история и е бил кодиран в езика.[9, 
с. 161] Преход от практическо, ситуативно мислене към 
абстрактно, теоритично, от сетивно към рационално.  

Поставяйки задачата и субекта в основата на 
определянето на стратегията на мисленето, 
детерминирайки културните различия в структурата на 
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ежедневната дейност на хората, трябва да посочим 
значението им не само за външната организация на 
различните дейности, но и историческите връзки и преходи 
между тях като части на социалния живот. 

С.Л. Рубинщайн прави опит да свърже 
психологическата структура на дейността и видовете 
дейност с етапите на формиране на съзнанието. [15] В 
резултат, предложената класификация на видовете 
дейност, изразена в класическата триада – игра, обучение и 
труд, придобива предимно генетически характер. [1, с. 
157] Така видовете дейност се определят като 
фундаментални форми на психическо развитие, като етапи 
на съзнанието и личността, от раждането до зрялост. Това 
води до втора теоретическа ГРЕШКА – налагането често 
като принцип, че една дейност възниква от друга 
дейност, вследствие само на вътрешни закони на 
индивидуалното развитие. Следствие на това, се наложи 
механично тълкуване на процесите и закономерностите на 
индивидуалното развитие и ролята и мястото на 
определени дейности в него.Тази грешка намери израз в 
следните твърдения : 

- Играта не само е доминираща, но и единствена за 
предучилищна възраст и, че само тя подготвя децата за 
училище, тоест, за следващата, учебната дейност./ В този 
контекст можем с положителност да оценим приноса на 
теориите за единството на дейностите и интегративните 
функции на играта/. 

- Играта – основна възрастова форма на 
предметна дейност, специфична за предучилищния период, 
насочена главно към нравственото формиране на децата, 
чрез упражнение в някакво поведение. 

- Вместо „диалектика” и „единство” на смяната на 
дейностите – метафизика в тълкуването им като периоди, 
етапи и определящи закономерности във възрастовото 
предписание, а не на индивидуалното психическо развитие. 

- Така се създаде грешното, практическо 
разбиране, че само ученето отразява процеса на сливане 
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на общественото с индивидуалното познание, и основно 
съдържанието и методите на обучение единствено 
гарантират превръщането на общественото в 
индивидуално познание. Трета практическа грешка –
абсолютизиране и доминиране на обема на знанията, 
уменията и навиците като цел на образованието - а като 
следствие, постепенното дидактизиране на 
Предучилищната педагогика и на самата игра /метод, 
форма, упражнение, автодидактична форма на обучение, 
като ситуации в образователни направления и др./. 

- Механичното разбиране, че външните действия в 
процеса на учене се превръщат във вътрешни умствени 
действия на субекта, доведе до утвърждаването на 
принципа, че съзнанието на човека е основно и 
единствено продукт на неговата собствена 
дейност..Вярно е, че мисленето е инструментално, 
типовете мислене зависят от формите на дейност. в които 
се проявяват. Така принципно вярната постановка за 
усвояването като интериоризация, губи своята връзка, 
откъсва се и даже противостои на екстериоризацията, а 
свързана и реализирана чрез поетапната метода на 
формиране на умствените действия, се превръща в 
механичен процес на формиране на еднаквост чрез 
зададени и регламентирани външни дейности, 
елиминиращи всякаква субективност и индивидуалност. 
Така постепенно се стигна до четвъртата практическа 
грешка - дейността се превърна в парадигма, в основна 
цел на усвояване в образователния процес. В 
практиката това породи много спорове и се изрази най-
често в два крайни варианта: Първи - има дейност, няма 
дете .Играта много често от свободна и доброволна се 
превръща в задължително колективно мероприятие, с 
предварително планирано съдържание и роли, с 
определени нравствени характеристики и присъствие в 
обучението, главно като метод на обучение. Втори вариант 
-има дете, но няма дейност.- акцент върху съзряване, 
свобода, самоизява, форма на лични светове и др. Сега – 
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след спора между Д. Димитров и Ел. Петрова [3, с.15-17], 
уж, поради формалния страх, да не ни обвинят в 
дидактизъм, утвърждавайки  личността като цел, но 
дефинирана като подход, съдържаща и знания, и умения, и 
ценности, и свободи, и доминирани преживявания 
,,въведохме – предмето - центриран и ориентиран 
образователен процес, чрез образователни направления /в 
които е включена дори и играта, макар като игрова култура/, 
има само зададено съдържание /образователни ядра/ и 
ДОИ /количество на „заучени” знания, умения и навици, 
като вариант на таксономия/, а преподаването и ученето, 
като педагогически дейности, заменихме с педагогическо 
/програмирано и обучаващо/ взаимодействие /,но обявено и 
реализирано предимно като свободно и междуличностно 
общуване/ в различни, зададени и програмирани, 
преобладаващо индивидуални и предимно регламентирани 
чрез правила игрови и игроподобни ситуации. Дейностите 
заменихме със ситуации, въведохме терминология и 
обяснения ,определящи доминиращо място на социално- 
педагогическия за сметка на психолого - педагогическия 
анализ, тоест, фаворизирахме социалното, а психическото 
остана общо пожелание в контекста на неопределеното 
индивидуално, дефинирано чрез общото и неразбирано 
преживяване, а в крайна сметка, истинска игрова дейност 
няма. 

Всичко това се дължи на механичното и посочено 
по-горе, неправилно разбиране на развитието и 
подценяване или абсолютизиране значението на дейността 
като фактор и условие на психическото развитие. 

Аргументи против тези твърдения : 
Запорожец и Елконин / 1964, 1965 /– социалната 

детерминация следствие на превръщането на 
обществените взаимодействия навътре, в детското 
съзнание и интериоризация на нравствени норми на 
отношения. Запорожец – детето в предметните игрови 
действия усвоява социални еталони /опосредстване/ като 
способи и еталони на функционално развитие. 
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Запорожец--теория за същността, етапността и 
условията на „процеса на овладяване на специфичните 
човешки действия,определя като условия 

- променящите се физиологични и психически 
възможности и съществуващите форми на 
взаимоотношения с обкръжаващите ги хора и форми на 
дейност, като причина за „кризиси” и скокове в 
психологическото развитие, които намират израз в нови 
видове взаимоотношения и видове дейност и 
новообразования, които за предучилищна възраст са 
включване на равнище на въображението, преобразуване 
на действителността в плана на нагледно-образното 
мислене, което променя характера и на 
взаимоотношенията и обогатява, развива дейността и води 
до промяна на тяхната доминанта.[7] 

Елконин – комуникативните свойства на 
поведението се основават на моделирането на социалните 
отношения, тоест, социална детерминация чрез 
превръщането на обществените връзки на детето във 
вътрешни елементи на съзнанието му чрез 
интериоризацията на нравствени норми и отношения. [4] 

Запорожец – играта е средство за развитие на 
познавателните сили – познание чрез активна дейност. [7] 

Очертава се основната зависимост,че познанието 
на човека е причинно обусловено от равнището на 
познанието като обществено – историческо културно 
достояние на човечеството и общуването, което е 
едновременно социално и индивидуално, като 
психологическо образование и притежание. Тоест, 
познанието още в самото си начало е основна форма на 
дейност на индивида именно следствие на това, че то е 
културно – исторически процес на целенасочено и 
обобщено отражение и отношение на човека към 
природата, обществото и самото си съзнание. Още 
Спенсер допуска, че основните умствени операции на 
хората, каквато и да е сложността на обществото са 
универсални, в смисъл, че са вградени според един 
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единствен набор от закони, което означава постепенното 
натрупване на знания, води до по – широки и валидни 
обобщения, определящи психологическото единство – 
идеал, че със сигурност на определено ниво на 
абстрактност всички сме еднакви, тоест, всички сме хора. 

Социо – културната психология приема появата на 
разума в дейността и признава централната роля на 
интерпретацията в своята обяснителна рамка.[8, с. 134] 
Опосредстването е резултат на  историческото развитие 
/предаване/ и практическата дейност/ опредметяване/. 

 Историческото натрупване на артефакти и тяхното 
вливане в дейността подсказва социалния произход на 
човешките мисловни процеси. Дейността е среда, 
резултат и предварително условие за човешкото 
мислене. На нейна територия се създават артефактите. 

Ч. Тейлър – основната човешка социална 
реалност, която се приема за даденост, се състои от 
социални практики, осигуряващи интерсубективна среда за 
разума. Ансамбълът от практики /дейности/ на обществото 
осигурява основа на общността и дискурса. Значенията и 
нормите са там, навън, в самите практики, които не могат 
да се схванат като набор от отделни действия, а по 
същество като модели на социални дейности и отношения. 
[22] 

Пиер Бурдийо - в желанието си да преодолее 
дуалистичните теории за познанието и социалния живот ни 
предупреждава срещу „третирането на практиката като 
механична реакция, директно определена от 
предшестващи условия” и срещу „приписването на 
свободна воля и субективност на практиките.” За 
балансиране на тези две крайности той предлага идеята за 
habitus, като „матрица от възприятия, оценки и действия, 
правещи възможно изпълнението на безкрайно 
разнообразни задачи”, „имплициден аспект на обичайните 
житейски преживявания”, „сътворена от историята природа” 
но като „форма на универсализиращото опосредстване, 
което причинява практиките на отделните субекти, без 
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експлицитни причини или обозначаващо намерение, но 
въпреки това като израз на  „разумно” и „смислено”начало и 
развитие. [17] 

Енгестрьом - чрез основната си теза за 
опосредстването като индивидуално действие, разработва 
общите принципи на дейностния подход. Според него 
дейностната система интегрира субекта, обекта и 
инструментите /материални оръдия, сигнали и символи/ в 
единно цяло. Различните компоненти на дейностната 
система не съществуват в изолация, а по – скоро 
непрекъснато се конструират, подновяват и трансформират 
чрез мисленето като резултат и причина на човешкия 
живот. [20] 

Мърлин Доналд – правдоподобната 
реконструкция на когнитивната еволюция въз основа на 
производството на оръдия и социалната организация 
свързва основните преходни точки със съответната поява 
на нови познавателни и комуникативни способности, които 
на свой ред са свързани с нови форми на културна 
организация. [19] 

Виготски и Лурия - Историческата промяна в 
човешкото мислене възниква по два начина. Първо - 
изместване от естествено, неопосредствано към 
социокултурно, опосредствано мислене и второ – 
осъществява се развитие в сложността и 
усъвършенстването на опосредстващите средства, което 
включва и се основава на съответното развитие на 
мисленето. [2,9] 

Оттук, като обобщение, основна теза – 
определяне на хетерогенността на равнищата на 
когнитивно функциониране в зависимост от типа 
дейност, в която хората обикновено са включени. 

Основен механизъм на развитие – както вече 
посочихме, основните форми на познавателна дейност 
започват да надскачат фиксирането и възпроизвеждането 
на индивидуалната практическа дейност и представят да са 
чисто конкретни и ситуативни. Човешката познавателна 
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дейност става част от по – широка система от общ човешки 
опит, който е бил установен в процеса на социалната 
история и е бил кодиран в езика. Така мисловните процеси, 
основани на „практическо, ситуационно” мислене, 
отстъпват място на по – абстрактни и ръководени от теории 
начини на мислене, които А. Р. Лурия определя като обща 
тенденция и дефинира като „преход от сетивно към 
рационално”. [9] 

Но веднага забележка, хетерогенността се 
ограничава от – първо от опосредстваната природа на 
психиката и инструменталния аспект на медиаторите, но 
широките културни различия в мисленето се дължат и на 
обстоятелствата, включващи ограниченията на ниво 
контекст, породени от дейността, която определени оръдия 
опосредстват и физическите и психически характеристики 
на използващите ги човешки същества, тоест, определящи 
са отново задачите и субекта. Второ - да се вземе предвид 
не само вътрешната организация на различните дейности, 
но и исторически обусловените връзки между тях като 
съставни части на социалния живот. Бихме добавили, 
хетерогенност на начините на мислене се определя от 
дейностите но и от тяхната историческа и културна 
ерархия, в аспект на генетична, онтогенетична, но и 
филогенетична еволюция 

Така утвърждаваме становището, че мисленето 
зависи от видовете дейност, които различните форми 
на мислене опосредстват. Връзка между форми на 
дейност – хетерогенност на мисленето, типове мислене – 
форми на дейност. [23] Така анализът се насочва към 
системата на културната практика или дейността, като 
близка среда на промяна и развитие. 

В началото всяко мислене е инструментално, 
тоест, типа мислене зависи от сферата на дейност, в която 
се появява..Децата интериоризират /Виготски/ или 
придобиват /Рогоф/ информация и начини на мислене чрез 
дейността с другите. Така технически и психологически 
оръдията, осигурени от културата, опосредстват 
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интелектуалното функциониране. Патриша Милър [21], 
дават отговор за начина на фундаменталната структурна 
промяна, изразена във възможността за опосредстване на 
действието чрез културата и превръщането и във „втора 
природа” на човека, като основни условията за това са : 

1. Социокултурните организирани дейности на 
хората [18]. 

2. Централно място и значение на артефактите 
като идеални /материални/ медиатори на човешки опит, 
роля на оръдия и ограничения на човешката дейност, [24, c. 
208] и особено третичните артефакти, като условие за 
създаване на нова практика. 

Качествените промени в мисленето са в резултат 
на сливането на културната история и филогенезата. 

Налага се основният извод -Децата не се раждат 
способни да опосредстват дейността си чрез артефакти, но 
се раждат в свят, в който грижещите се за тях възрастни 
имат тази способност. Така променящите се средства, чрез 
които те придобиват „културния инструментариум” на 
обществото, имат централно значение за онтогенетичната 
промяна. Генерална теза – Усвояването, но не усвояване 
на схема и модел на дейност, а усвояване на механизма 
на опосредстването в последователна зависимост и 
обусловеност на познание и общуване, в типове 
мислене чрез видове дейност.  

Основен тезис –формирането на мисленето 
чрез развитието на уменията или способността за 
активно – действено и проективно – конструиране на 
процеса на дейността, като опосредстване и 
преобразуване, моделиране и заместване, и израз на 
познавателно отношение на субекта към 
действителността. 

Основна закономерност - Развитието на 
познанието и общуването, тяхната връзка и интеграция 
води към нови синтетични форми на дейност, а не 
обратното. Втора генерална теза - В предучилищна 
възраст играта интегрира всички въздействия – 
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интеграция на елементи и нива на познание и общуване 
по посока на опосредстване, опредметяване и 
моделиране на социални процеси в нея, но чрез 
развитие на мисленето като предпоставка и условие, а 
след това на играта като следствие. 

Налагат се следните основни педагогически 
изводи за играта: 

1 - Играта не е самоцел, а средство и условие за 
развитие.  

2 - По произход, съдържание и структура се 
определя като- социо – културно явление. 

3 - Основно – форма и средство за усвояване в 
процеса на взаимодействието на индивида със социума. 
Доказателство, че разумът се проявява в съвместната 
опосредствана дейност, тоест, е „ко-констуируем” и 
разпределен. Основна цел – развитие и конструиране на 
мислене, приложено в дейността като форма и ниво на 
конвергенция на познание и отношение. 

4 - Тя е средство, но е и израз на развитието на 
познание и общуване и е резултат на усвояване чрез 
мисленето в условията, специфично управление, 
ръководство и формиране.  

5 - Определена педагогическа форма на 
взаимодействие. Усвоява се не нов свят или бягаство от 
него, а чрез опредметяването създаване на своя уникална, 
„нова” технология, като основа на моделиране на 
социалните отношения, процес чрез собствен творчески 
начин, включване в този привлекателен свят на 
възрастните. Защото той е свят на отношения между 
хората 

6 - Играта е съзнателно явление, а не продукт само 
на психиката. На границата между предметната и ролевата 
игра детето действа по посока на своите желания, поставя 
се обективно в положението на възрастния, като при това 
протича емоционално - действена ориентация спрямо 
отношенията на възрастния и спрямо смисъла на тяхната 
дейност. Тук интелектът върви след емоционално – 
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действеното преживяван. Според Д.Б.Елконин [4, с. 300], 
отначало доминира чисто емоционално разбиране на 
функциите на възрастния, като следствие, предизвикващо 
определено отношение, стимулирано от мотива да стане 
възрастен и потребността да действа като него. 
Осъществява се преход в мотивите от досъзнателни, 
афективно обагрени, непосредствени желания, като 
обобщени афекти, с основно съдържание -отношенията с 
възрастните към мотиви под формата на обобщени 
намерения, намиращи се на границата и прехода към 
съзнанието. Чрез създаването на „мнима ситуация” и 
приемането на роля, нейното осъществяване чрез 
създадената от въображението въображаема ситуация, в 
рамките на несъвпадението на видимото и смислово 
поле, реализирано във външното действие чрез 
самостоятелното конструиране на специфичното игрово 
действие, като изразител на заключения в мотива смисъл и 
общо предназначение на действието, чрез 
символизацията и заместването, като условие за 
моделиране на социални отношения в игрова ситуация, но 
и като форма на преход към нови умствени действия, 
като чрез това се вливат в онтогенетичното развитие и 
създават зоните на най- близкото им развитие.  

Така играта, става съвкупност, обединение на 
осмислени действия, обединени от мотивите, израз на 
многообразни преживявания, но и определено отношение 
към значимите за детето страни на действителността. 
Взаимодействието в играта се определя не от 
планирането на чуждите действия, а от 1 - изработеното 
и прието съвместно знаково обозначаване на смисъла 
на сюжетното събитие,/ социалния аспект/, като 
отношение на субекти към част от действителността 
като целенасоченост и интенция, но и като условие за 
необходима комуникация, /психологически аспект/ -2 - 
включва последователността от игрови 
взаимоотношения като социални представи и еманация 
на мисловни модели или схеми и сценарии, следствие 
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на активно – действения и проективно – конструктивен 
когнитивен процес  и 3 – реалното и ролевото 
разпределение като израз на оценъчното отношение, но 
и като форма на индивидуални действия и поведение, 
израз на метакомуникация и средство за метапознание. 

Играта е специфично откъсване от 
действителността, но и проникване в същата тази 
действителност, нейното асимилиране [10].В нея няма 
бягство в мними, фиктивни, собствени  светове. Играта е 
излизане извън пределите на конкретната ситуация, 
отдалечаване от отделни нейни страни за да може още по-
дълбоко в действен план да се разкрият други. [16, с. 592] 
Играта не е копиране, а е творчество, детето я 
преобразува, използва артефакти от трети вид, създава 
нови артефакти, чрез опосредстване и моделиране, чрез 
заместване, създава своя технология на предметно 
действие, но не като бягство от реалността или като изява 
на отдавна забравения егоцентризъм [11], а като начин и 
стремеж за достигане на водещия мотив и цел чрез 
реализацията на определеното от ролята игрово действие, 
включване в социалните отношения на възрастните, макар 
и във въображаема ситуация, създадена като релация и 
отношение на социална и игрова ситуация, тоест, да е 
възрастен и да действа като възрастен. 

7- Основна същностна характеристика на игровата 
дейността е опосредстването и моделирането чрез 
мисленето. Основна стратегия на развитие - чрез 
специфични средства, форми и технологии развитието на 
когнитивното – изразено чрез способи на вземане на 
решения и план на бъдещите действия, чрез 
възможността за диференциране на условното и 
обозначаващото [13], но придружено и санкционирано 
от зараждащата се саморефлексия в интелектуален и 
праксиологически, но обобщена предимно чрез 
етичното в личностен план и реализирана чрез 
мисленото моделиране на дейността, основано на 
задачата и субекта, като субстанция на човешкото 
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идеално, на духовното изобщо и на познанието в 
частност, намиращо проекция в определени социални 
отношения в играта.  

8 - Основни психически процеси на опосредстване 
/знаци/ - създаване /артефакти и социални технологии/ 
моделиране /социални отношения/ 

9 - Развитието на играта е чрез социалните 
условия 

- познанието като процес на усвояване, формиране 
и развитие чрез опосредстване; 

- израз в ниво на използване и създаване на 
артефакти и технологии в процеса на заместване. 

10 - Основен механизъм – от развитието на 
познанието и механизмите на общуване към развитие на 
дейността, а оттам към индивидуално развитие. От 
дейностно към личностно развитие. 

11 - Основен процес УСВОЯВАНЕТО чрез  
интериоризация на активната познавателна дейност към 
нови форми на дейност в различни нива на структурно и 
функционално взаимодействие на физиологично, социално 
и психично взаимодействие. В игровата дейност се 
осъществява обективация и субективация на знанията, на 
наличния опит и знания, в и чрез разгърнатата 
познавателна дейност в играта се осъществява социално 
формиране на индивидуалното съзнание. Така, играта 
става собствена дейност, на индивида или групата, като 
условие за социална детерминация. Само така, познание и 
общуване, конвергенция в дейност, изграждат основите на 
индивидуалното в човека, формират и реализират 
отношението му, развиват неговата природа. Но връзката е 
двойно детерминирана – игровата дейност, като ефект на 
взаимовръзката на познание и общуване, но и познание и 
общуване като резултат от развитието на дейността. Но 
това само в условията на собствената дейност като 
необходимо условие за тази детерминация, даваща знание 
за предмети и процеси но главно за човека, тоест, 
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психическо познание, мислене и рефлексия, като основа на 
самопознание и същностна саморегулация. 
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ПОДХОДИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА  ОБУЧЕНИЕТО 
ПО ХАНДБАЛ 

Красимир Станков 
 

APPROACHES TO OPTIMIZING THE TRAINING IN 
HANDBALL 

Krasimir Stankov 
 
Abstract:  In this study are considered different approaches for 

optimizing the training Handball. We studied literature and analyzed 
some important approaches in the educational process of students 
from primary level of education. Were mainly considered two 
approaches - intermodal and stereotyped as the most - often used in 
practice. 

 
Keywords:  handball, approaches, training, intermodal, 

stereotyped. 
 
Съвременният хандбал се характеризира с 

непрекъсната интензификация,  динамика и зрелищност. 
Съобразяването с този факт е задължително условие при 
подбора на играчите и селекцията на отбора като цяло, има 
и решаващо значение при управлението на процеса на 
спортната тренировка [6]. Научният подход задължава 
спортния педагог да подбере правилната тренировъчна 
методика и системно да прилага принципа на 
индивидуализация. Комплексното въздействие на 
хандбалната игра върху развитието на основните 
двигателни качества изисква прецизна методика при 
избирателното им формиране.  

Поставихме си за цел на настоящето изследване да 
проучим различните подходи в процеса на обучението по 
хандбал на ученици от основна образователна степен. 
Целта изисква да решим следните задачи:  

� Проучване на литературни източници 
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� Анализ на различните подходи за обучение по 
хандбал 

           Изложение 
Съществуват много теоретични и експериментални 

изследвания за определяне на ефективни подходи за 
обучение в двигателни умения и навици в процеса на 
физическото възпитание. В литературата се очертават два 
основни подхода (стереотипен и вариативен), разглеждащи 
по различен начин проблема за формиране на двигателни 
умения и навици [11].  

   В. Зимкин разработва подход върху основата на 
условнорефлекторната теория и върху представите на така 
наречения двигателен (динамичен) стереотип. Основава 
се на принципа за многобройните повторения на 
изучаваните движения, насочено към формиране на 
двигателен навик. Използва се методът на разчленено 
разучаване, т. е. разделяне на изучаваното движение на 
няколко опростени части. Смисълът е всяка част да се 
изпълнява като отделно упражнение, докато се усвои, а по 
– късно се съединяват отделните упражнения [4]. 

Системата от средства и методи на обучение при 
този подход е построен върху принципа за еднообразно 
повторение на изучаваната техника – свързва се 
общодидактическите принципи за достъпност, нагледност, 
от лесното към трудното, трайност и др. Стереотипният 
подход в обучението има и някои слабости, като 
еднообразие и монотонност на учебния процес; по – бавно 
формиране на двигателното умение и респективно навика.  

В. Фарфел отбелязва като резултат от 
продължителното използване на еднообразни упражнения 
промяна в състоянието на децата, а именно задържане и 
понижаване на емоционалното равнище на знанията [12].  

И. Ратов също критикува наложения в масовата 
практика стереотипен подход на обучение [9]. 

Вариативният подход е алтернативен на 
стереотипния, предполага разнообразяване и вариране 
на изучаваното движение. Много автори доказват 
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необходимостта от разнообразяване, вариране при 
прилагане на средствата в процеса на обучение [2, 3, 5, 7 и 
др. ]. Например И. Йотов демонстрира подхода с прилагане 
на специализирано разнообразие в хандбала чрез 
използването на различни по тегло топки.  

По въпроса за вариране техниката на движението, В. 
Пелтеков  и други изследователи стигат до извода, че 
прилагането на упражнения за леви и десни крайници 
допринася за намаляване на асиметрията в развитие на 
тялото и по – бързо формиране на устойчиви двигателни 
навици в изучаваните движения [8]. 

От методична гледна точка са познати два подхода, 
свързани с вариативността при затвърдяване на 
двигателния навик: строго регламентиране на 
вариативността и условно регламентиране на 
условността [6]. При първия обучаемите изпълняват точно 
определени действия при наличието на предварително 
известни външни въздействия. Различаваме два варианта: 

- Изпълнението на действията не е свързано с 
изменение на външните условия. Спортният педагог 
има възможност за повишаване на изискванията по 
отношение на разстояние, скорост, посока, сила и 
т.н. Създават се у играчите умения за точно 
регулиране на своите движения и действия, 
възпитават се координационните способности. 

- Изпълнението на действията е свързано с 
въздействието на външните условия. Тази промяна 
на външните условия се използва както за 
облекчаване, така и за усложняване на задачите по 
управлението и действията на играчите. Може да се 
използват средства като трамплини; тежести; 
упражнения с активен и пасивен противник; 
последователна стрелба с няколко топки; 
упражнения с точно регламентиран начин на 
противодействие и др. 
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При вторият подход ( условно регламентиране на 
вариативността ) можем да разграничим: 

- Вариране, свързано с решаване на тактически 
задачи в игрови комбинации, без да са определени 
точно взаимодействията между партньорите. 
Стимулира се творчеството чрез прилагане на 
различни варианти на игровия метод.  

- Вариране, свързано с използване в тренировката на 
необичайни условия на естествена среда на открито, 
при лоши атмосферни условия, зали с различни 
настилки, топки с различен обем и тегло и др. [6]. 

Н. Аладжов анализира последователността при 
обучението по футбол, като същественото е овладяване на 
техниката с постепенно усложняване. Алгоритъмът на 
обучение е: демонстрация, статично изпълнение, 
диференцирани упражнения в движение, изпълнение на 
технически похвати в двустранна игра [1]. 

Нов подход при обучението на изпълнение на 
седемметрово хвърляне предлага Т. Симеонова. Тя 
установява зависимост между точността на стрелбата при 
наказателен удар и антиципацията. При повишена 
антиципация увереността в изхода от стрелбата увеличава 
времето за изпълнение, което съответно води до 
повишаване на точността [10]. 

Способността за антиципация е от особено значение 
за всички спортни игри и би следвало да се обърне голямо 
внимание на разнообразната тренировка за 
усъвършенстване на реакцията.  

 В процеса на обучение на подрастващи 
хандбалисти развитието на двигателни качества трябва да 
е диференцирано и съобразено с техните сензитивни 
периоди. Успехът зависи не само от правилния подбор на 
упражнения, но и от обема и интензивността, с които се 
изпълняват. Значителни разлики в дозировките се 
наблюдават по време на техническа, физическа и 
тактическа подготовка. 
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Заключение 
Хандбалната игра изисква решаване на различни по 

сложност игрови ситуации. Това налага нови теоретико – 
методически подходи към овладяване на специфични 
двигателни умения, съобразени с подходящия възрастов 
период за развитие на координационните способности, 
техническите умения, психическите и двигателните 
качества. Познаването на конкретни методически подходи 
за тяхното изграждане и усъвършенстване би улеснило 
възпитаването на специфичните качества да протече 
целенасочено и ефективно.  
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ПОЛИФУНКЦИОНАЛНОСТ НА ТЕКСТА ПРИ 
УСВОЯВАНЕ НА НАЧИНИТЕ И СРЕДСТВАТА ЗА 

СВЪРЗАНОСТ 
Снежанка Георгиева 

 
POLIFUNCTUALITY OF THE TEXT IN LEARNING 

WAYS AND OBJECTS OF ITS COHESION 
Snezhanka Georgieva 

 
Abstract:  The text is a unique space where every speech part 

gets semantic sense. In the context of targeting communicative 
competence in Bulgarian educational discourse ideas are being 
suggested in order to work on poly functional possibilities of the text. 
The work is related to obtaining skills and knowledge of text relating 
ways and methods. 

 
Key words:  text, polyfunctionality, communicative functioning, 

means of connectivity 
 

Извежданата като основна за езика комуникативна 
функция се реализира чрез текстове. Текстът е мястото, 
където всяка част на речта придобива комуникативен 
статус, реализира инвариантните и вариантните си 
признаци [2]. Затова и текстът е целта и средството на 
компетентностно ориентирания образователно-
възпитателен процес по БЕ, целенасочен към 
усъвършенстване на комуникативната компетентност. 
Безспорно текстът е един от маркерите на съвременната 
образователна парадигма, чието доминантно присъствие е 
изведено в учебните програми от 1984 до 2004 г. На 
отминал педагогически фенотип са характеристика 
дидактическите стереотипи, експлициращи текста като 
обект за изучаване на лингвистичните явления. С нови и 
разнообразни функции е натоварен текстът в съвременния 
образователен дискурс.  

Вниманието в настоящото изложение е 
концентрирано върху възможностите на текста (като 
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единица с най-висок ранг в езиковата йерархия и с 
многообразни функции в педагогическия дискурс) да 
реализира образователни и възпитателни цели в процеса 
на усвояване на комуникатвното предназначение на 
класовете думи; на усвояване на начини, средства и 
модели на свързване. Следващото изложение експлицира 
варианти на методически решения, които ще бъдат 
анализирани в контекста на образователния си потенциал 
по разглежданата тема. 

Упражнение № 1. 
1. Герои на кое произведение са участниците в 
следния текстов откъс? Кой е авторът му?  

 – Коя си ти? – каза малкият принц. – Ти си много 
хубава… 

–  Аз съм лисица – рече лисицата. 
– Ела да играеш с мене – предложи й малкият принц. – 

Толкова ми е тъжно… 
– Не мога да играя с тебе – каза лисицата. Аз не съм 

опитомена. 
– Ах, извинявай?! – рече малкият принц.  
Но след като помисли, добави: 
 – Какво значи „да опитомяваш”?  
– Ти не си тукашен – каза лисицата, – какво търсиш 

насам? 
– Търся хората – каза малкият принц. – Какво значи 

„да опитомяваш”? 
– Хората имат пушка – каза лисицата – и ходят на 
лов. Това е много неприятно! Те също тъй отглеждат 
кокошки. Те се интересуват само от това. Да не 
търсиш кокошки? 
– Не – каза малкият принц. – Аз търся приятели. 

Какво значи „да опитомяваш”?  
 – То е нещо отдавна забравено. То значи „да се 

свържеш с другите”. 
2. Припомнете кой момент от романа отразява 

епизодът. 
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3. Какви изречения по цел на общуване са 
предпочетени в откъса? Защо в края на осмото изречение 
са поставени два препинателни знака? 

4. Какво е речниковото значение на глагола 
опитомявам? Какъв смисъл е вложен в този глагол в 
откъса? Каква роля в текста има повтарящият се въпрос: 
Какво значи „да опитомяваш”? 

5. Кой е опитоменият герой в текста?  
6. С какво местоимение започва първото изречение 

в текстовия откъс? За кого пита това изречение? В каква 
посока осъществява връзка въпросителното местоимение в 
това изречение? 

7. Колко съставни сказуеми откривате в текста? 
Открийте съставното именно сказуемо, чиято именна част 
дава характеристика на лисицата. 

8. Кога и защо употребяваме членувани 
съществителни имена? Как ще обясните употребата на 
членувани имена в текста?  Кои от членуваните имена 
допринасят за свързването на изреченията в текста. 

9. Характеризирайте и съпоставете по граматически 
признаци двете подчертани местоимения. Съпоставете ги и 
според ролята им в текста. Имайте предвид какво 
заместват или обобщават тези местоимения в текста.  

10. Открийте повтарящите се местоимения. Кого 
заместват те?  

11. Уместно ли е повторението на тези повтарящи се 
местоимения в текста? Защо са предпочетени? 

12. Какво замества или обобщава наречието насам, 
употребено в една от репликите на лисицата? 

13. Открийте синонимните глаголи, с които в 
началото на текста са въведени репликите на лисицата и 
на Малкия принц. Каква е ролята на тези глаголи за 
свързване на изреченията в текста? 

 
Упражнение № 2. 
1. Кои са главните участници в случката и защо 

единият от тях се правел на ням в съда?  
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Хитър Петър носел дърва. За да предпази 
минувачите викал с цяло гърло: „Варда-а-а!”. Един 
горделивец не се пазил, закачил се о дървата и скъсал 
дрехата си. Той дал Хитър Петър под съд. Явили се пред 
кадията. На всички въпроси подсъдимият мълчал. Тогава 
съдията се обърнал към тъжителя: 

– Защо си ми довел този ням човек? 
 – Не е ням, кадия ефенди! Когато носеше дървата, 

викаше колкото му глас държи „Варда-а-а!”. 
– Щом като е викал, ти защо не си се пазил бре, 

магаре! – смъмрил го съдията и оправдал Хитър Петър. 
2. Какви качества притежават героите? Съответстват 

ли проявените от Хитър Петър качества в тази приказка на 
характеристиките, с които е известен в народните 
представи ? 

3. Предложете варианти на заглавия на приказката: 
с акцент върху проблемите в нея; с акцент върху героите. 

4. Кой е вършителят на действието в подчертаното 
изречение? Как разбирате кой върши действието? Дайте 
пример за други такива изречения от текста. 

5.  Извадете в таблицата думите, с които са 
назовани героите от приказката, посочени в таблицата. 
Обяснете речниковото значение на думата кадия. Ако се 
затруднявате, в кой речник можете да направите справка? 
 

Хитър Петър Жалващият се Съдията 
   

 
6. За кой от персонажите са използвани най-много 

названия? Защо? 
7. Колко пъти името на Хитър Петър изпълнява 

ролята на подлог в изречението, в което се намира? 
8. Какви синоними са използвани за назоваването на 

жалващия се от Хитър Петър? Кои от тези синоними ще 
откриете в Синонимния речник? Аргументирайте се. 

9. На кого е синоним думата магаре в приказката? 
Защо при назоваването на този герой са използвани 
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различни съществителни имена, които съдържат оценка? 
Каква е тази оценка? 

10. Как разбирате израза „този ням човек”? Каква 
роля в изречението изпълнява повторението на името 
Хитър Петър? 

11. Какъв тип грешка е допусната във второ 
изречение? Редактирайте го.  

12. Нуждае ли се от редактиране употребата на 
предлога о в третото изречение? Аргументирайте се. 

13. Каква е ролята на повтарящото се междуметие 
„варда-а-а”? Каква е синтактичната роля на това 
междуметие? 

 
Упражнение № 3. 
1. Припомнете как се наричат кратки художествени 

текстове, които съдържат поука. 
2. Кои са най-известните автори на басни? Кои техни 

басни познавате? 
3. Докато четете баснята на Лафонтен „Кокошката 

със златните яйца”, помислете кое човешко качество е 
осмяно. 

Имаше едно време една необикновена кокошка, която 
всеки ден снасяше в един ъгъл на кокошарника по едно 
златно яйце, което блестеше като малко слънце. 
Стопанинът на кокошката, един стар скъперник, всеки 
ден проверяваше теглото на яйцата. Той все се 
оплакваше, че не били по-големи, и въздишаше. 

– Ех, да имах смелостта да тегля ножа на кокошката 
си! В тялото й сигурно ще намеря някое голямо 
съкровище и ще стана най-богатият между хората. 

След като се колеба известно време, най-сетне се 
реши: закла я и можете да си представите колко поразен 
остана,  когато видя, че вътрешността на кокошката 
със златните яйца по нищо не се различава от тая на 
обикновените кокошки! Той започна да скубе косите си и 
да плаче. Ала всичко беше напразно. Скъперникът загуби 
изведнъж и яйцата, и кокошката...  
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Който много иска, остава с празни ръце. 
4. Кое изречение представя поуката от тази басня? 

Каква е тя? 
5. Какви проблеми са коментирани в баснята? 

Извадете всички думи, които се отнасят до темите: 
богатство, скъперничество. (Работа по групи) Какви са като 
части на речта тези думи? На едно място ли са 
концентрирани думите за всяка от темите, или се преплитат 
в текстовото пространство? 

6. Какво е по състав последното изречение? 
Преобразувайте го в просто изречение. 

7. С пряко или преносно значение е употребен 
изразът златно яйце? Защо блестенето на яйцето е 
сравнено със слънце? 

8. Открийте относителните местоимения в първото 
изречение от баснята. Кои думи заместват те? 

9. Предложете редакционен вариант на това 
изречение, за да избегнете повторението.  

10. Защо авторът е използвал повторение на глаголи 
в баснята? Доколко тези повторения допринасят за 
свързаността на текста? 

11. Как е въведена птицата, за която се говори в 
баснята? Какви са думите като части на речта в 
словосъчетанието, използвано за първоначалното й 
назоваване? 

12. Как е въведен човекът, чиито качества се 
осмиват в баснята? 

13. Каква част на речта се повтаря 4 пъти в първото 
изречение на баснята? Каква е ролята на числителните 
имена в текста? 

14. Открийте местоименията, които заместват човека 
и кокошката. Направете морфологичен разбор на тези 
местоимения. 

15. Напишете поредицата от думи и изрази, 
използвани за назоваване на кокошката. Кои от тези думи 
повтарят известното вече за кокошката и кои думи и изрази 
дават допълнителна информация за нея? 
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16. Защо, според вас, при въвеждането на кокошката 
е използван изразът „една необикновена кокошка”? 

17. С каква част на речта е започнато третото отзад 
напред изречение? Замества ли дума в предходното 
изречение, или изразява отношение? Какво е то? 

Предложените упражнения започват/свършват с 
работа върху текст; експлицират многообразието от 
функционални реализации на речевия продукт в 
педагогическия дискурс. Полифункционалността на текста 
може да се осмисли на няколко нива: като тематичен избор 
– средство за междупредметни връзки и мултикултурен 
обмен; като елемент на педагогическия дискурс; като избор 
на жанр, стил, формат и функционален тип – модел на 
комуникация; като обект на рецептивна, продуктивна и 
анализационна дейност. Проблемно-тематичната и 
жанровата текстова вариативност (съобразена с УС по 
литература, предлагат се откъс от роман, приказка, басня) 
допринасят за осъществяване на междупредметни връзки 
между БЕ и литература. Пълноценното използване на едни 
и същи текстове спомага да се преодолеят някои проблеми 
на вътрешнопредметния синтез [1]. Познатостта на текста е 
предпоставка за редуцирането на въпроси относно 
рецепцията му; актуализирането на въпроси само за 
припомняне на проблемно-тематични акценти (У1: 1, 2,5; 
У2/3: 1, 2, 3; У1/3: 5). 1 

Разнообразните въпроси насочват към извеждането 
на двуединната текстова характеристика свързаност (на 
кохерентно и кохезивно равнище). Упражненията предлагат 
вариант на минитекстолингвистичен анализ, който, 
съобразно с възрастовите особености на учениците, 
актуализира адекватността на текста (тема, структура) – 
социален контекст – речева ситуация (У3: 1, 4). 

                                                 
1 Условното обозначение трябва да се разчита така: Цифрата 

след У показва номера на упражнението, а следващите цифри – 
конкретните задачи от упражнението. 
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Предложените идеи за упражнения експлицират както 
многофункционалността на текста, така и 
полифункционалността на различни части на речта в него: 
изменяеми (У3: 8); неизменяеми (У1: 12; У2: 12; У3: 17). Във 
връзка с предмета на изследване е логично акцентуването 
в предложените упражнения върху субституиращата роля 
на проформите (У1: 9, У3: 14), пронумералите (У3: 13) и 
субстантивите (У3: 11, 12). Естествено се прави връзка 
между функционалността на различните имена и на 
изреченско, и на текстово равнище (У1: 7, У2: 10). 
Последователността от обозначения на предмет/субект в 
текста е осмислена в прагматичен план чрез 
задължителната референциална идентичност на 
субститутите (У2: 5); изведена е текстовата и стилистичната 
роля на повторенията (У1: 10, 11). 

Упражненията дават възможност да се осмислят 
особеностите на първото и последвалите обозначения на 
обектите с продължаваща валидност в един текст; на 
стилистичната роля на синонимите (включително и 
парафразата) като елементи на номинативната верига, 
даващи допълнителна информация за референта (У2: 8, 9; 
У3: 15, 16); предполагат осмислеността на избора на 
първия елемент от номинативна верига единствено от 
авторовата интенция. Изборът на следващите елементи, 
при спазване на референциална идентичност (наличие 
поне на един семантичен признак), се актуализира на 
прагматично ниво в обусловеността си и от стила и жанра 
на текста; и от авторовото умение (У1: 8, 10 У2: 8). 
Различната обемност на номинативните вериги в един 
текст е обвързана със значимостта на назовавания обект за 
текстовия свят (У1: 5). Изведена е функционалността в 
текста на лексикални, морфологични и синтактични 
единици (У1: 3, 4, 7, 9, 13; У2: 6, 7, 9; У3: 6, 7, 10). Някои 
задачи позволяват осмисляне на предимствата и 
недостатъците на нулевата субституция, представяна на 
учениците най-често като липсващ подлог при изразяване 
на анафорични отношения в текста. Отработена е 
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функционалността на различните по посока модели на 
препращане: анафорични (У3: 14); катафорични (У1: 6). 

Предложените упражнения са свидетелство, че 
текстът, в своята корехерентно-кохезивна свързаност, е 
функционално активен в различни сфери на употреба и 
комуникативни ситуации; че неговите диалогични и 
монологични реализации притежават специфика в 
текстоизграждането и текстосвързването си. 
Представените задачи насочват към методически варианти 
за попътно овладяване на лексикални и граматични 
категории и като средства за междуизреченска кохезия; 
илюстрират идеи за осъществяване на комплексност и 
комуникативност при изучаването на посочените класове 
думи. Упражненията позволяват и осмислянето на 
понятието езикови (текстови) грешки и отработването на 
модели за редактирането им (У2: 11, 12; У3: 9).  

Предложените синтетични упражнения показват как 
чрез обогатяване на педагогическите парадигми може да се 
достигне до знания и умения за текстосвързване в 
контекста на прагматично и интерактивно ориентиран 
образователен дискурс по БЕ, насочен към усвояване на 
разнообразни дискурсни техники. Упражнения, чрез които 
не само да се усвоява лингвистична информация за 
нормативна правилност и комуникативна уместност, а и 
знания и умения за начини, средства, модели на свързване 
в контекста на богат арсенал от комуникативни техники. 
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Abstract:  The present work views the topic of using Bulgarian 
music folklore as a means of educating primary school students. 
Attention is paid to the knowledge students receive in their music 
classes about Bulgarian folklore, national customs and holidays and 
their role in the students' intellectual and cultural development, 
developing love for Bulgarian tradition. 
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 Музикалното възпитание на учениците в началното 
училище е подчинено на общите цели и задачи на 
естетическото възпитание. Целта е оптимално разгръщане 
на музикално-художествените заложби и способности на 
детската личност чрез активно действащи форми на 
общуване с музиката. Цялостният художествен процес е 
насочен към пробуждането и изграждането у учениците на 
интерес и любов към музикалното и танцовото изкуство 
чрез поднасяне на високохудожествени, разнообразни и 
достъпни произведения от различни видове и жанрове 
музика, от различни музикални култури и най-вече от 
българския музикален фолклор. 
 Фолклорът е неизчерпаем източник на знания за 
бита, труда, очакванията и надеждите на народа, средство 
за оцеляване на нацията. Българският музикален фолклор 
е културен феномен, устоял на всички исторически, 
социални, етнодемографски и културни превратности на 
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времето. Според Арнаудов (1969) фолклорът е „елемент на 
културата, изучаван в системно структурните си 
взаимоотношения с нея...” [13]. Многообразно е 
българското народно творчество в жанрово и тематично 
отношение. Сътворено от народа, то засяга всички страни 
на живота, като вярно ги пресъздава. Със своята 
всеобхватност то третира въпроси за човешката природа с 
нейните добри и лоши страни, за семейството като един 
познат и непознат микросвят, за учениците като обект на 
възпитание, за природата и природните сили, за доброто, 
злото и тяхната вечна борба – все сложни философски 
въпроси, които народът разрешава с ум и сърце, с вяра и 
упоритост, с борба.  
 Пренесено през вековете и достигнало до нас, 
българското народно творчество ни обогатява с 
нравствено- естетическите си достойнства, с възпитателно-
познавателната широта на идеите си. Народното 
творчество е поддържало националното самосъзнание на 
народа, запазило го е от асимилаторските стремежи на 
поробителите. Това е важна предпоставка за включване на 
народните обичаи във възпитателната работа в началното 
училище. 
 „Ние не бихме разбрали нравствените и 
естетическите идеали на нашите предци, тяхната духовна 
същност, ако не познаваме обичаите, които са ги 
съпътствали през вековете.” [3]. 
 Българското народно творчество и в наше време учи 
и възпитава, дарява радост на учениците, прави ги добри и 
верни потомци на българските традиции. И днес народните 
празници и обичаи си остават извор на национална гордост. 
Неоспорвана е ролята на народното творчество за 
интелектуално и културно израстване на малките деца и 
ученици, за възпитаване на родолюбиви чувства.  
 Съвременното дете расте в сложна и разнообразна 
музикална среда, понякога със съмнителни достойнства. 
Благодарение на радиото, телевизията, компютрите и 
Интернет, българският пазар е залят с чужда музика, с най-
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различни музикални стилове. Това е причината учениците 
все по-малко да се докосват до българския фолклор. Една 
от задачите на музикалното възпитание в началното 
училище е да помогне на учениците да се ориентират в 
обкръжаваща ги звукова тъкан, като ги запознае с 
българските народни песни, танци и традиционните 
фолклорни празници, които са гордост на всеки народ. 
 Необходимостта от изграждане на социално-активна 
личност прави особено актуален проблема за съхраняване 
и обогатяване на народните традиции и обичаи. Детето в 
начална училищна възраст с лекота възприема 
фолклорните мотиви, образи, теми. Неговото художествено 
мислене е твърде близко до естетическите категории на 
фолклора. Детската любознателност, жадният ум и будните 
сетива го правят особено чувствително към всичко, което го 
заобикаля: пъстрата черга, менчето, пълно с дъхав 
здравец, писаното великденско яйце, вкусната питка, 
красивите лазарски премени, чудната пъстрота и прелест 
на българската национална шевица.  
 Учениците от началното училище осъществяват 
наблюдения върху българската народна музика – вокална и 
инструментална, за да почувстват ярката специфичност и 
оригиналност на националния ни музикален език (ладове, 
ритмика, богатството на тембри на народните музикални 
инструменти), на многообразието от певчески школи на 
различните фолклорни области и т.н. Такъв подход 
съдейства за народностното възпитание на учениците.  
 Включвайки фолклора в живота на подрастващите, 
се създават условия за богато междуличностно общуване и 
неповторими преживявания. Затова е много важна ролята 
на учителя при запознаване на учениците с народното 
творчество. Той трябва да разкрие пред тях по естествен 
начин красотата, багрите и богатството му, да ги накара да 
обикнат народните обичаи, за да им станат близки за цял 
живот. Необходимо е да се намери верният път, който 
приближава учениците в ранните години на детството към 
народните творения, към най-добрите образци от песни и 
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хораF, за да може възпитателното въздействие да се окаже 
по-силно, а добротата, честността и трудолюбието, по-
разбираеми и достъпни в поведението.  
  
 В музикалната педагогика не е нова идеята за 
осъществяване на музикално възпитание със средствата на 
музикалния фолклор.  
 Програмата по музика предполага получаване на 
първоначални знания за:  

• разнообразието, спецификата и красотата на 
българския фолклор; 

• българската песен и танцов фолклор;  
• българските народни обичаи и традиции;  
• фолклорните традиции на другите етноси. 

  
 Основните цели при запознаване с българския 
музикален фолклор са:  

• възпитаване в дух на съпричастност и любов към 
българската традиция и култура;  

• даване на знания за българския музикален 
фолклор; 

• възпитаване на любов към българския музикален 
фолклор.  

  
 Учебните програми по музика са разработени 
съобразно изискванията на ДОИ за учебно съдържание в 
началното училище. Една от целите на това обучение е 
приобщаване на учениците към българския музикален 
фолклор и оттам създаване у тях на:  

• Изпълнителски умения  
- за двигателно отразяване на право хоро и 
ръченица; 

- за  участие в народните обичаи; 
-  за изпълнение на танцови стъпки и движения 
според метрума и характера на музиката; 

• Конкретни представи за равноделни, 
двувременни и тривременни метруми и размери 2/4; 
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3/4 и неравноделни, двуделни и триделни метруми и 
размери 5/8; 7/8; 

• Умения за отразяване на метрума с подходящи 
движения; 

• Умения за импровизиране на  танцови движения 
в споменатите метруми и размери; 

• Желание за участие в народни празници и 
обичаи; 

• Формиране и развитие на музикален слух; 
• Конкретни представи за фолклорни празници и 
обичаи с участие на деца (коледуване, сурвакане, 
лазаруване, кукери и др.); 

 
Те се конкретизират чрез образователните ядра в 

програмата по музика: 
1. Музикална практика: музициране, възприемане на 
музика; 

2. Елементи на музикална изразност; 
3. Музика и игри; 
4. Функциониране на музиката; Музика и общество; 
  
Така например в ядрата от 1-ви до 4-ти клас при 

изучаването на фолклора е заложено: 
1. Основни нови понятия – народна песен, народен 
оркестър, български народни инструменти - кавал, 
гайда, тъпан, коледари, сурвакари, лазарки, кукери, 
право хоро, ръченица, пайдушко, дайчово хоро и др. 

2. Очаквани резултати на ниво учебна програма:  
 
В края на учебната година учениците трябва да: 

• възпроизвеждат относително точно интонацията 
на народна песен, метро ритмиката и установеното 
темпо; 
• разпознават по тембър и външен вид българските 
народни музикални инструменти: гайда, кавал, тъпан и 
др.; 



 

288 
 

• знаят обредно-обичайната същност на най-
популярни фолклорни музикални примери – 
коледуване, лазаруване, сурвакари и др.; 
• свързват изучаваните образи и обичаи с 
конкретен календарен празник или народна традиция; 
• познават характерни елементи от обичаите и 
тяхната символика; 
• знаят най-общото предназначението и смисъла 
на изучаваните обичаи; 
• знаят народни песни, свързани с тези обичаи; 
• играят право хоро, ръченица, дайчово и др.; 
• импровизират танцови движения върху 
характерна танцова музика; 
• разпознават  типична музика – право хоро, 
ръченица, пайдушко хоро и др.; 
• разпознават различни метруми и размери в 
народната музика; 
 

3. Очакване на резултати по теми: Учениците 
трябва да: 
• разпознават по външен вид изучаваните 
инструменти; 
• разпознават тембъра на изучаваните 
инструменти в солово изпълнение; 
• разграничават българските народни инструменти 
от останалите; 
• познават същността, предназначението и 
символиката на обичая, характерно облекло и музика; 
• познават народни обичаи,  в които участват деца; 
• изразяват емоционално отношение към 
фолклора; 
• изпълняват точно, ритмично и синхронизирано с 
други изпълнители танцовите движения; 
• определят народните песни от репертоара, на 
които може да се играе право хоро, пайдушко хоро, 
ръченица, дайчово хоро и др.  
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• пресъздават характера на музиката чрез танц; 
• описват със свои думи най-типичните черти на 
жанра и да откриват позната и непозната музика; 
• отнасят характерни елементи от изучаваните 
народни обичаи към съответния празник; 
• знаят предназначението на специфичните за 
съответния обичай атрибути; 
• знаят наизуст народни песни, свързани с 
изучаваните обичаи, и ги отнасят към съответния 
празник. 
 

4. Контекст и дейности. На учениците трябва да се 
даде възможност: 
• да се запознаят визуално с музикалните 
инструменти; 
• да слушат посочените инструменти като 
солиращи в подходящо произведение; 
• да коментират някои форми на битуване на 
фолклора; 
• да слушат народна музика; 
• да почувстват спецификата на колективния танц; 
• да пресъздават в танца личното си, емоционално 
отношение; 
• да почувстват връзката между музика и танц; 
• да слушат примери за право хоро и ръченица в 
изпълнение на различни инструменти и оркестри; 
• да слушат обредни песни в оригинален и 
обработен вид; 
• да се запознаят с фолклорни примери на други 
етноси за съответния регион; 
• да коментират отразяването на народните 
традиции и обичаи от електронните медии. 
 

 Реализирането на учебно-възпитателните задачи 
при запознаване с българския музикален фолклор изисква 
интелектуална и емоционална активност от страна на 
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учениците в началното училище, за да могат да осъзнаят 
разнообразието, спецификата и красотата на българския 
фолклор, многообразието на музиката и мястото й в живота 
на хората. От съвременния педагог се изисква да помогне 
на учениците да се завърнат „към корена ни”. Именно това 
завръщане ще им помогне за формиране на умения и 
навици, чрез които ще ги направи съпричастни към 
българската традиция и култура, ще възпита у тях любов и 
уважение към българския фолклор. 

 За да не се работи стихийно и епизодично е 
важно да се набележат акцентите, които да носят 
ориентирането във всеки празник. Тези акценти 
представляват елементите на бъдещата социализация 
на детската личност във връзка с обичаите [4]. Те са: 
• Съдържателен – обичаите като информация; 
• Процедурен – обичаите като алгоритъм на 
протичане от към ритуална част; 

• Материален – обичаите като художествени и 
материални атрибути; 

• Структурен – обичаите като система от обичаи и 
традиции; 

• Личностен – обичаите като отношение, емпатия, 
собствена позиция на детето. 

 Съдържателен акцент - учениците се 
ориентират в наименованието на кого, на какво, а най-
важният елемент е идеята на обичая, която народът или 
религията е вкарала в съответния обичай. Например: 
Коледният и Великденският цикъл са свързани с Исус 
Христос, а именно с  неговото човеколюбие, 
всеотдайност, вяра в доброто, справедливостта и т.н. 
 Процедурен акцент – това е практическо участие 
в ритуала, т.е. какво се прави, какво не трябва да се 
прави, как протича обичаят, неговата последователност. 
Този акцент води подготовката на учениците за 
участието им.  
 Материален акцент – той носи материалната 
символика, типичните средства, които се използват или 



 

291 
 

какъв реквизит се употребява. Например: Баба Марта – 
белият и червеният конец за живот и здраве против 
уроки и т.н. Коледа – сурвакницата за здраве, сила и др. 
  Структурен акцент – ориентиране в структурата 
на обичаите в тяхната подредба, в тяхната логическа 
последователност и приемственост. 
 Личностен акцент – същността му се състои в 
това как детето оценява празника, как го преживява [4]. 
 При запознаването на учениците с народните 
празници трябва да се сведе до вниманието на 
ученическата аудитория най-характерното за всеки 
празник. Те трябва да разберат:  
1. По какво се различава от другите празници и обичаи;  
2. Всеки празник се свързва с определен сезон или 
религиозно вярване;  

3. Всеки празник носи определена ценност.  
 Например: коледните празници дават възможност 
за пряк допир с българския дух и традиции. 
Многообразието на коледните песни, пожелания и 
обреди са неповторими.  
 Формите, методите и средствата, чрез които се 
поднася информацията, трябва да са съобразени с 
възрастовите и индивидуалните особености на 
учениците. 
 „Народната песен, която носи най-характерното 
от чертите на фолклорната поетика, се отличава със 
своеобразието на композицията, с преливането на 
епичното и лиричното начало, със спецификата при 
подбора на изразните средства. Тя е неотменим 
спътник в битието на българина – присъства и в най-
радостните, и най-трудните мигове от живота му.”[3]. 
 Пеенето има ръководно място в часовете по 
музика. Чрез народните песни у учениците се създава 
любов към народното творчество. Важен момент е 
правилният подбор на народните песни. Учителят може 
да избира и други народни песни, които не са 
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предвидени в учебниците по музика, като се съобразява 
със следното:  

• песните се подбират според тематиката, 
мелодиката и текста;  

• по тематика те трябва да бъдат  разнообразни;  
• текстът трябва да бъде художествен, достъпен, а 
езикът –  ясен и разбираем за детето;  

• мелодиите на народните песни да са 
разнообразни по характер – весели, игриви, 
спокойни и др.  

• необходимо е да се вземе под внимание темпото 
и тоновият обемът на песните, които трябва да 
отговарят на гласовите възможности на 
учениците.  

 Програмата по музика включва както солово, така 
и колективно пеене, като учениците синхронизират 
изпълнението си със съпровод.  
 „Българските народни хора и танци са дял от 
богатата съкровищница на фолклора ни. В тях са 
изразени темперамента, прекрасните качества и 
стремежа на народа ни, любовта му към труда, 
свободата, красотата, мъдростта, тънкото му чувство за 
хумор и т.н. Танцовият фолклор на един народ е и 
мярка за неговия духовен живот, а нашият е извънредно 
богат и разнообразен. По отношение на ритми и 
динамика българските хора и танци са едни от най-
богатите в света, като се започне от размер 2/4 и се 
премине към сложните неравноделни размери 5/8, 7/8, 
9/8, 11/16 и т.н., и се стигне до смесените 
размери.”[7].Народният танц е достъпен за всеки – 
млади и стари влагат изкуство в играта си, стараят се тя 
да е по-хубава от тази на другите. 
 Завещани от миналото, като форма на общо 
развлечение и забава, народните танци са обичани и 
днес. Да се изпълняват движения и жестове в тези 
размери е трудно. Те изискват пъргав ум, развит 
музикален усет, голяма сръчност и навици, които се 
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изграждат още в детската градина и началното 
училище.  
 „Според Ст. Джуджев „танцът съвсем не е 
гимнастика, а изкуство”. По-късно М. Тодоров също 
предлага да се изучават народни хора от учениците, 
като се мотивира с това, че „движенията по такта на 
музиката имат огромно възпитателно значение”.”[7]. 
Поради това истинският възпитателен ефект трябва да 
се търси във въздействието на емоционално 
преживяване, събудено от танца, в синкретичния му 
характер, където стъпките, жестовете и движенията са 
безусловно подчинени на музикалния ритъм. „Детето 
усеща и преживява първо музиката и нейния ритъм, 
след което у него се събужда непосредствено желание 
да „поиграе” [7]. Знае се, че хората и танците, които са 
се изпълнявали на песен, са живата връзка с 
българската ни песенна традиция. Тяхната роля е 
именно да събудят интерес и желание за приобщаване, 
общуване на учениците с нашия фолклор. Народните 
хора и ръченицата доставят голяма радост на детето. 
Разучаването на народните хора започва твърде 
внимателно в първи клас и достига сравнително голямо 
разнообразие в четвърти клас. 
  Прегледът на педагогическата литература и 
практиката в началното училище показва, че в 
музикално-възпитателния процес достойно място са 
намерили народната песен и танцът в техния чист, 
неподправен и автентичен вид. За да подпомогне 
духовното развитие на подрастващите, учителят става 
посредник при общуването на учениците с народната 
култура, като гради мост между миналото и настоящето. 
Създаването на интерес към фолклора, от една страна, 
помага да се формират у учениците любов към дома и 
родината, а от друга страна - да се изградят качества 
като честност, хуманизъм, любов към труда. У 
учениците се създава не само интерес към фолклора, 
но и желание да го съхранят и предадат на идните 
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поколения. Учителите са тези, които заедно с 
родителите осъществяват приемственост между 
поколенията, обогатяват социалния опит, формират 
нравствени и естетически качества у детската личност.  
 
Изводите, които могат да се направят, са: 
• Фолклорът е необходимо и задължително средство, 
което въздейства комплексно върху учениците и 
трябва да намери по-широко място в режима на 
началното училище; 

• Възприемането и осмислянето на фолклорните 
произведения зависи от жизнения опит на учениците, 
от яснотата и точността на представите им; 

• Фолклорните произведения влияят положително 
върху поведението на учениците и съдействат за 
коригиране на постъпките им в съответствие с 
определи нравствени норми; 

• Използването на разнообразни организационни 
форми съдейства за създаване на интерес към 
историческото минало на народа и неговите традиции; 

• Системното и целенасочено участие на фолклора в 
часовете по музика допринася за развиване на 
творческите способности на учениците, за 
възпитаване в дух на родолюбие и любов към 
българската традиция и култура. 
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