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ФРЕЙМОВЕ В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ
ПЕТРАНКА ИВАНОВА
FRAMES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING
PETRANKA T. IVANOVA
Abstract: The paper touches the topic of Charles Fillmore’s
Frame semantics. Frame is considered in a rather narrow sense here,
i.e. the groups concerned are quite limited in terms of their members.
The use or harm of teaching words in groups is searched in the results
from a test designed for the specific purpose. Although the target
students are mostly false beginners, it could be claimed that the
results have ascertained the positive impact of teaching words in
semantic groups eloquently.
Keywords: frame, English language, teaching.

I.

Въведение
Понятието „фрейм” е използвано за първи път от
Чарлз Филмор. През 1977 г. той нарича семантичното поле
„фрейм”, а през 80-те години терминът навлиза все пошироко в лингвистиката и когнитивната наука [2]. Филмор
разглежда фрейма като „коя да е система от концепти,
свързани по такъв начин, че, за да се разбере кой да е от
тях, трябва да се разбере цялата структура, в която се
намира; когато едно от нещата в такава структура е
въведено в текст или разговор, всички други са
автоматично на разположение” [3]. В настоящата работа
терминът е използван в значително по-тесен смисъл, като
броят на думи в групите е съществено ограничен. Това се
прави с цел да се опрости изготвянето на отворен тест,
адаптиран към нивото на участниците, към които се
прилага. По този начин фреймът е сведен до минимум, но
все пак е достатъчно голям, за да може да се установи
доколко приложима е идеята в обучението по чужд език.
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Редица автори споделят мнението, че подходът
Семантика на фреймовете може да бъде изключително
полезен при усвояването на чужд език. Така например
Петрук [6] посочва изучаването и преподаването на чужд
език наред с още няколко области, като усвояване на първи
език и диахронни изследвания.
II. Примери за фрейм при въвеждане на някои понятия
в обучението по английски език
Според Филмор [4] е неправдоподобно учебниците по чужд
език да въвеждат един ден от седмицата в един урок, а
следващ ден от седмицата в съвсем друг различен урок и
т.н. за останалите дни. Той смята за естествено и
препоръчва тези думи да бъдат изучавани заедно като
група, тъй като „те са лексикални представители на единна
кохерентна схематизация на опит или знание” [4]. В
методиката в България също се приема този подход, напр.
Пехливанова, в своя труд „Когнитивно развитие в чуждия
език”, обръща внимание на усвояването на лексиката
заедно по групи [1].
Основната идея на Семантиката на фреймовете по
отношение на значението на думите е, че „не само думите
от техническата сфера, но по същество всички самостойни
думи, за да бъдат разбрани, изискват позоваване на
обкръжаващите фреймове, в които значението, което
изразяват се мотивира и интерпретира” [5]. В тази връзка за
един от примерите, които Филмор и Бейкър посочват, а
именно ‘Thank God it’s Friday!’, те твърдят, че може да се
разбере, ако се знае за естественото предпочитание на
неработното време пред работното. Това разбира се е в
допълнение към знанието за седемдневния цикъл. Именно
наименованията на дните, както и още два фрейма
(посоките на света и сезоните) са предмет на настоящата
работа.
Дните от седмицата са група, която, за да се разбере
значението на понеделник, например, е необходимо да се
знае, че има вторник, сряда, четвъртък, петък, събота и
неделя. Тъй като, както твърди Филмор [4], за да се
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разбере какво представлява всеки един член на групата,
всъщност означава, в известен смисъл, че трябва да се
разбере за какво се отнасят всички те. Първите пет дни се
различават по отношение на поредността си, но са сходни
по това, че всички те са обикновено работни дни (weekdays)
за разлика от последните два дни от седмицата, които
обикновено се приемат за почивни (weekend). Филмор
представя нещата по-задълбочено като твърди, че „ако
трябва да изразим нашето разбиране за наименованията
на дните от седмицата и други близки думи, трябва да се
обърнем към един интерпретивен фрейм, съставен от
разбиране за 1) естествения цикъл, създаден чрез
ежедневно наблюдаваното движение на слънцето, 2)
стандартните средства за изчисление кога свършва
цикълът на деня и започва следващият ден, 3) по-големия
календарен цикъл от седем дни и 4) практиката в нашата
култура да се определят различни части от седмичния
цикъл за работни и неработни” [4].
Филмор твърди, че „едно от най-често използваните
евристични средства за откриване и демонстриране на
съществуването на семантични характеристики в лексиката
на езика е пропорционално организиране, включващо
четири думи, като се търси интуитивно съгласие относно
идентичността на различията между тях по двойки” [3].
Един от примерите, които посочва е отношението man
спрямо woman, както boy спрямо girl (man : woman : : boy :
girl). Смятам, че по същия начин можем да организираме
двойките north : south :: east : west, тъй като north се
противопоставя на south, сходно на east спрямо west, но
нито east, нито west се отнасят към north по същия начин.
По аналогичен модел могат да се представят и сезоните.
Те, също както и дните от седмицата, са цикли с ясно
очертани
начало
и
край.
Техните
семантични
характеристики могат да се изразят с пропорциите
summer : winter : : spring : autumn.
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III. Резултати от писмена проверка на усвояването
на въпросните фреймове
Разгледаният подход може да се приеме без
възражения, но все пак възниква въпросът, дали
групирането е достатъчно условие за успешното усвояване
на думите и дали понякога въвеждането на лексиката във
фрейм не вреди. Именно с такава цел беше проведена
писмена проверка сред обучаеми на ниво начинаещи.
Общият брой на участниците е 45 души, от които 4 мъже и
41 жени. Зададеното условие е да се преведат на
български език думи от три различни групи, представени
във фрейм при въвеждането им като нова лексика.
Умишлено лексикалните единици не са обособени в групи,
а и самите групи са непълни: south, north, winter,
Wednesday,Thursday, Tuesday, summer, east, west.
Дългогодишните наблюдения при преподаване на чужд
език показват, че понякога усвояването се затруднява, а
нерядко се обърква значението на дума с друга от същата
група. Това личи и в резултатите от проведената проверка,
които могат да бъдат групирани в следните точки:
1) Относно вторник, сряда и четвъртък
Преобладаващият
процент
е
на
правилно
отговорилите. Интерес представляват останалите 40%,
които са обект на изследването. От тях 33,3%
интерпретират погрешно значението на Tuesday и Thursday.
Тези грешките поставят в известен смисъл под въпрос
извода на Филмор, че е добре думите от един фрейм да се
изучават заедно, но в конкретния случай допускам, че
размененият превод на двете думи най-вероятно се дължи
на техния сходен фонетичен състав. Съществената част от
55,6% правят грешки от друг тип, а двама души (11,1% ) не
са отговорили адекватно, което навежда на мисълта, че
причината трябва да се търси по-скоро в недостатъчно
добра подготовка от страна на студентите, било то и по
причина, че проверката беше поднесена изненадващо.
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2) Относно посоките на света
Може би по-убедителен е примерът с посоките на
света, където 69% са отговорили правилно, но 19.4%
правят грешки между север и юг.
В свое изследване Пехливанова твърди, че „Найсилната и затова най-честа връзка, която се осъществява
(при асоциативния експеримент), е връзката по контраст”
[1]. Ако това е приложимо за изток и запад, би могло да
обясни факта, че преобладаващата част от участниците в
проведената проверка не допускат никакви грешки. При
север и юг обаче 45,5 % правят различни грешки, а при
останалите 54,6% има смесване на двете посоки. Тук
невалидността на принципа на контраста, може да се
обясни с уточнението, което Пехливанова внася относно
термина. Тя отбелязва, че „контрастът е присъщ на
антонимните значения” [1]. За посоките на света по-скоро
бихме могли да приложим това, което тя нарича
„противопоставеност”, тъй като на споменатото понятие се
слага равенство с „непълна противоположност”.
Друго предположение за допуснатите грешки при
превода е, че в български език север започва с буквата „с”,
което води до асоциацията, че south е съответната посока.
3) Относно сезоните
При сезоните само 6,7% допускат грешки, което всъщност
съответства на 3 души и потвърждава неоснователността
да се поставя под съмнение идеята на Филмор. Макар и
твърде малка, дотолкова, че можем да я определим като
такава, която е далеч от пълнотата на „асоциативно поле, в
своя семантичен контекст … и със своите най-типични и
най-често употребявани изрази” [1], казано с думите на
Пехливанова, групата от четирите сезона, изучавани
заедно, подпомага асоциативното усвояване на тези думи
на чужд език.
IV. Заключение
Фактът, че по-голямата част от обучаваните вече са
били запознати на по-ранен етап в училище с материала,
чието усвояване се разглежда тук, пречи да се подходи и
9

по-друг начин при представяне на лексиката, т.е.
въвеждане на думите извън фрейм. По тази причина за
настоящото изследване е невъзможно да се установи кой
от двата подхода е по-успешен. Все пак достатъчно
големият процент на посочилите правилен превод, говори,
че изучаването във фрейм дава положителен резултат.
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СУГЕСТОПЕДИЯТА – МЕТОД В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО
ОБУЧЕНИЕ
МАРИЯ Й. ИВАНОВА, МАРИЯ И. КАНЕВА
SUGGESTOPEDIA – METHOD IN FOREIGN
LANGUAGE EDUCATION
MARIYA Y. IVANOVA, MARIA I. KANEVA
Abstract: The aricle discusses suggestopedia, a method
created by prof. Georgi Lozanov. Suggestopedia is widely applied in
foreign language teaching (FLT). This method creates an environment
for happy and creative learning using a variety of stimuli and
information. Suggestopedia works on the level of personal reserves,
the resources of both conscience and subconscience are used. We
suggest an exemplar lesson plan for a situation at the kindergarten
based on this method.
Keywords: suggestology, suggestopedia, FLT, children,
kindergarten, happy and creative learning
Публикацията е осъществена с подкрепата Проект №
РД-08-114/04.02.2019 г. на ШУ „Епископ К. Преславски” .

Сугестопедията е част от науката Сугестология и е с
голямо значение за педагогиката. Тя е създадена от
проф.д-р. Георги Лозанов за ефикасно предаване на знания
по позитивен и радостен начин с помощта на изкуствата,
чрез неманипулирано внушение. Чрез нея обучаемите
подобряват духовното си здраве и възприемат огромен
обем информация.
От средата на 60-те години на XX век започва
експериментирането, разработването и предлагането на
тази педагогическа система. Според сугестопедичната
теория съществуват ограничаващи норми за нивото на
човешката памет, бързината на автоматизиране и
трудностите в ученето. Една от най-важните задачи на
11

Сугестопедията да освободи обучаващите се от
обществените сугестивни норми. [2]
Сугестопедията освобождава и стимулира цялата
личност, а не само паметта- интересите, мотивацията,
възприятията, креативността и интелектуалната активност.
[4]
Ученето е радостен и естествен процес на
откривателство. Затова Сугестопедията създава среда за
щастливо и креативно учене, подавайки многообразие от
стимули
и
информация,
едновременно
с
това
удовлетворявайки естествената нужда на човека от
междуличностно общуване и красота. „Учебната среда
трябва да бъде комфортна, със слабо осветление и нежна,
бавна музика за фон“. [5]
Според Банкрофт американската адаптация на
Сугестопедията
включва
физически
упражнения,
релаксиращи съзнанието упражнения, в допълнение с йогадишане, за да се помогне на обучаемите да се достигне
желаното ниво на „концентрирано спокойствие“. Музиката
също се използва за намаляване на безпокойството и
напрежението и предизвиква нивото на „концентрирано
спокойствие“, необходимо за усвояването на чужд език.
Поведението на учителя трябва да изгради увереност в
обучаемите, както за изучаването на чужд език, така и
увереност в самите тях. [6]
Сугестопедията като метод в Педагогиката има за
образователен и здравословен ефект. Тя работи на нивото
на резервите на личността, допринася не само за
свръхзапаметяване без натоварване, а също и за обучение
максимално близо до естествения начин за учене на
индивида, неизолиращ мозъка и неговите функции от
останалата част на тялото, от емоционалната страна, от
духовната страна на всяка личност. Методът използва
възможностите
едновременно
на
съзнанието
и
парасъзнанието, на логиката и емоцията, на здравия
разсъдък и интуицията. Ученето е не само без умора,
напрежение и тревожност, а води и до психохигиенен
12

ефект. Работата с метода е неизчерпаем извор на идеи и
творческа енергия, развитие и споделяне и не съществуват
ограничения за разкриването на паметовите и личностните
резерви на обучаемите. Сред тези резерви се отличават:
паметови резерви; когнитивни и интелектуални резерви;
творчески резерви; социо-комуникативни резерви; учене
без умора. [2]
Паметовите резерви представляват усвояването на
материала чрез създаване на връзки между съзнанието и
подсъзнанието, чрез активиране на възможно най-много
видове памет (визуална, слухова, двигателна, тактилна и
др.), което води до съхраняване на поднесената
информация в дълготрайната памет. [7]
Когнитивните и интелектуалните резерви се разкриват
само в условие на обучение в пълна подкрепа от
преподавателя, който приема допускането на грешки без
обсъждане и стимулира индивидуалния начин на учене на
всеки обучаем. Това води до липса на умора и като цяло
подобрява ефективността на мозъка.
Творческите резерви се проявяват чрез използването
на изразните средства на различните изкуства (музика,
театър, изобразително изкуство и др.) под формата на игри,
което води до спонтанно желание за творчество в
обучаемите и развиване на креативните им заложби. Този
процес до голяма степен е повлиян от естетиката на
класическото изкуство, чрез което се въвежда материалът
под формата на картини, поезия, проза и музика.
Социо-комуникативните резерви се разкриват чрез
психологическата атмосфера и тонът на комуникация,
базирани
на
вежливост,
изслушване,
търпение,
взаимопомощ, взаимно уважение и приемане на
особеностите на всяка една личност, което води до позадълбочено
опознаване
между
обучаемите,
до
подобряване на уменията им за самооценка, екипна работа
и най-вече ефективна комуникация. [3]
Проф. д-р. Георги Лозанов и неговият екип, чрез
експериментална работа, са установили по безспорен
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начин, че особеностите на сугестопедичното обучение
водят до цялостно подобряване на психичното здраве и
общото състояние на обучаемите, до повишаване на
жизнения им тонус и работоспособност, без умора при
ученето. [2]
Сугестопедията се основава на описаните от проф.д-р
Георги Лозанов [3] седем основни принципа, които се
прилагат едновременно във всеки един етап от обучението
по чужд език.
Любов- за любовта към човешкото същество. В
създадена среда на доверие и спокойствие лесно се
насърчава себеизявата и общуването.
Свобода-свободата на обучаващия се да избира как
сам да възприема знанията.Той избира дали да се включи
или не във всяко едно занимание. Свободата не се диктува
от преподавателя, тя е спонтанно чувство в обучаемите.
Убедеността
на
преподавателя,
че
нещо
необикновено се случва-когато учителят е с нагласата, че
нещо необикновено се случва, вярвайки в изключителните
способности на обучаемите да възприемат на нивото на
резервите, това автоматично резонира в тях и резервите се
разкриват.
Многократно увеличен учебен материал-материалът
при
работа
чрез
Сугестопедия
е
задължително
няколкократно увеличен, спрямо този, използван в
традиционните методики. Професорът е убеден, че колкото
повече се натоварва паметта, толкова резултатите са подобри.
Принципът: Цяло-Част, Част-Цяло; Частта през
Цялото- частта е неделима от цялото и затова частите се
преподават чрез цялото, в общия контекст. Елементите не
бива да се преподават и изучават изолирано. Например,
думите, граматиката не съществува отделно от езика, а са
част от речта. Тази идея по-късно влиза в основата на
лексикалния подход.
Златната пропорция-в Сугестопедията златната
пропорция е на първо място при определяне на
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времетраенето и съотношението на отделните компоненти,
което допълнително подпомага процеса на разкриване на
резервите на обучаемите като им позволява да учат без
умора.
Приложение на Класическото Изкуство и Естетикатасугестопедичното изкуство, въведено чрез специално
подбрани произведения на класическата музика, песни,
арии,
литературни произведения,
репродукции на
шедьоври на изобразителното изкуство и т.н. създава
условия за психорелаксация и хармония, които помагат за
по-добра възприемчивост и стимулират разкриването на
психичните резерви в приятна атмосфера. То помага да се
достигне до състояние да вдъхновение и да се отклони
вниманието от страха, свързан с ученето, а също така и
обогатява културата на участниците в процеса. [1]
В сугестопедията има ясно изразени четири етапа за
провеждане учебния процес: въведение, активен и пасивен
концертен сеанс, разработка и представяне. Във всеки етап
от обучението се използват основните за сугестопедията
принципи, които помагат за бързото и ефективно усвояване
и дълготрайно запаметяване на новите знания. [8]
Първият
етап
на
обучението
представлява
въведението. По артистичен и художествен начин се
представя материалът, който е заложен за съответния
урок. Създава се непринудена ситуация, наподобяваща
случка от ежедневието, в която съвсем целенасочено са
вплетени граматически и лексикални структури, както и
атмосферата и тематиката на съответния нов урок.
Вторият етап се състои в провеждането на т.нар.
концертни сеанси, които спомагат за запаметяване на
материала. Те представляват изразително изчитане на
учебния материал от преподавателя на фона на специално
подбрана класическа музика, което в първия сеанс е
интонирано, с цел да се наблегне на отделните единици от
езика, а след това е с нормална скорост, и по-скоро
предава основния смисъл на текста. В първата част
обучаемите могат да следят текста и превода, докато във
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втората, просто слушат и се наслаждават на музиката,
която звучи.
Третият
етап
представлява
разработка
на
представени вече материали под формата на весело
изчитане, игри, театър и танц. Чрез приятната непринудена
обстановка и спонтанната изява на участниците в
комуникацията се премахват езиковите бариери, стимулира
се творчеството и се повишава емоционалният тонус на
обучаемите. В същото време се активира голяма част от
поднесения вече на пасивно ниво материал.
Четвъртият етап, или представяне на обучаемите, е
едновременно затвърждаващ знанията и даващ повод за
индивидуална изява. На този етап се стимулират
допълнително и се развиват уменията за говорене. Това е и
моментът, в който всеки участник може да оцени за себе си
своите постижения, което действа положително за
мотивацията. [8]
Сугестопедията е българска методика, създадена от
проф.д-р Георги Лозанов, разработена за нуждите на
чуждоезиковото обучение. Тя е призната от цял свят и
заема място в най-популярната и издавана книга в света,
посветена на методите на чуждоезиково обучение, със
заглавие „Approaches and Methods in Language Teaching”, J.
Richards and T. Rodgers. [9] Прилага се както в
чуждоезиковото обучение, така и във всички останали
дисциплини. Сугестопедията спомага за отключването на
резервите в човешкия мозък чрез средствата на
класическото изкуство- танц, театър, игра, музика и
положителни емоции. По този начин бързо се натрупват
знания, които остават в дълготрайната памет и се
възпроизвеждат бързо и естествено. Познатите ни
традиционни методи на обучение натоварват и стресират
излишно, докато сугестопедията намалява безпокойството
и
напрежението.Чрез
сугестопедията
се
засилва
многократно нивото на възприемане на нови знания,
правейки ученето на чужд език леко, приятно и желано
занимание.
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Преподавателите,
използващи
метода
на
сугестопедията се подлагат на специално психологическо,
музикално и гласово обучение, за да съгласуват езиковата
програма с темпото, динамиката, ритъма и тона на
музиката. Предлагаме примерна педагогическа ситуация,
базирана на сугестопедичния подход, подходяща за деца в
предучилищна възраст.
План – конспект
За нерегламентирана ситуация по английски език
Заглавие: Цветове
Възраст: 6-7 год.
Цел: Научаване на цветовете на английски език;
Задачи:
- Лексика: Обогатяване на лексикалния запас
- Активен речник – yellow, orange, blue, green, red,
purple, brown
- Пасивен речник - star, parrot, blueberries, branches,
rose, plums, toast
- Граматика:
Определителен
член
–
the
;
Неопределителен член – a, an
- Умения: слушане, говорене, разбиране, играене на
роли
Материали:
картинки
на
предметите
от
стихотворението- звезда, слънце, луна, портокал, морков,
папагал, океан, небе, боровинки, трева, грах, елхови
клонки, ябълка, череша, роза, грозде, синя слива,
теменужка, шоколад, кал, препечена филийка
Интегративни връзки: Околен свят, Изобразително
изкуство, Музика, Физическо възпитание, Български език
Ход на ситуацията:
I.

Встъпителна част. Емоционална нагласа
Влизаме при децата в ролята на Есента. Облечени
сме в есенни цветове.
У: Good afternoon, children! I’m miss Maria.
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Д: Good afternoon, miss Maria!
У: Аз съм Есента и съм дошла при вас, за да ви
запозная с есенните цветове на английски език.
Прочитаме стихотворението изразително, като през
това време слушаме Моцарт. [12]
Colours
Yellow is a star (показваме картинка на звезда)
Yellow is the sun (показваме картинка на слънце)
Yellow is the moon (показваме картинка на луна)
When the day is done
Orange is an orange (показваме картинка на портокал)
Orange is a carrot (показваме картинка на морков)
Orange is the colour
Of the beak of a parrot (показваме картинка на папагал)
Blue is the ocean (показваме картинка на океан)
Blue is the sky (показваме картинка на небе)
Blue are the blueberries (показваме картинка на
боровинка)
I put into the pie
Green is grass (показваме картинка на трева)
String beans and peas (показваме картинка на грах)
Green are the branches (показваме картинка на елхови
клони)
On Christmas trees
Red is an apple (показваме картинка на ябълка)
Red is a cherry (показваме картинка на череша)
Red is a rose (показваме картинка на роза)
And a ripe strawberry
Purple are grapes (показваме картинка на грозде)
Purple are plums (показваме картинка на синя слива)
Purple is a violet (показваме картинка на теменужка)
And the bruise on my thumb
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Brown is mud (показваме картинка на кал)
Brown is toast (показваме картинка на препечена
филийка)
Brown is chocolate (показваме картинка на шоколад)
And a Sunday roast
II. Основна част
У: (Показваме звездата) Yellow is a star. Repeat.
Д: Yellow is a star.
У: (Показваме моркова) Orange is a carrot.
Д: Orange is a carrot.
Показваме и останалите картинки: океан, трева,
ябълка, грозде, кал, слънце, портокал, небе, грах, череша,
теменужка, шоколад. По време на заучаването на новите
знания, звучи Хайдн. [11]
У: Деца, ще ви пусна едно произведение и нашата
задача е да произнесем изречението в тон с музиката.
Целта е изразително произношение с чувство –
весело, тъжно, ядосано. Музикалната творба е на Дмитрий
Кабалевски – Три приятелки . [10]
Изреченията, които използваме са:
Yellow is the moon when the day is done.
Orange is the colour of the beak of a parrot.
Blue are the blueberries I put into the pie.
Green are the branches on Christmas trees.
Red is a rose and a ripe strawberry.
Purple is a violet and the bruise on my thumb.
Brown is chocolate and a Sunday roast.
Показваме съответните снимки на предметите с всяко
изречение.
У: Деца, ще изиграем една игра. Тя се казва „Цвета,
който виждам“. Ще назова цвят и детето, което го има
върху себе си трябва да извърши оказаните действия.
Готови ли сте?
Red, red is the colour I see
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If you’re wearing red then show it to me
Stand up, turn around, touch the ground
Show me your red then sit back down.
Учителката показва всяко действие, което децата
трябва да извършат. Играта се повтаря с всички изучени
цветове – червен, зелен, син, жълт, оранжев, лилав, кафяв.
Всеки цвят се изиграва на различна музика.
У: Ще си направим театър. Всеки от вас ще има роля
на цвят – жълто, оранжево, синьо, зелено, червено, лилаво,
кафяво. Помагайте си с картинките. Вашата задача е да се
характеризирате. Например: Аз съм жълто. Жълто е
слънцето. Жълта е звездата. Жълта е луната.
Разпределяме ролите на децата и те започват едно
по едно да казват своите роли: I’m yellow. Yellow is a star.
(Посочва звездата) Yellow is the sun. (Посочва слънцето).
Yellow is the moon. (Посочва луната)
III. Заключителна част
У: You were great, children! Well done! Да повторим
какво научихме днес.
Yellow is a star.
Orange is a carrot.
Blue is the ocean.
Green is grass.
Red is an apple.
Purple are grapes.
Brown is chocolate.
У: Чудесно се справихте, деца! Много добре се
справихте днес и съм много доволна от вас. Goodbye,
children!
Д: Goodbye, miss Maria!
Заключение: Важно е чуждоезиковото обучение да се
започне от ранна възраст. Децата усвояват бързо и лесно
чуждия език, играейки. Когато ученето е свързано с музика,
театър, поезия, проза, изобразително изкуство, се
стимулира подсъзнанието и изученият материал се
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запаметява в дълготрайната памет. Сугестопедията и
описаните от проф. д-р Георги Лозанов принципи се
прилагат във всеки един етап от обучението по чужд език.
Целта на този метод е да освободи съзнанието и то да
достигне
нивото
на
„концентрирано
спокойствие“,
необходимо за усвояването на чужд език.
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БАЗИРАНО НА ИГРИ” В РАННОТО ЧУЖДОЕЗИКОВО
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МАГДАЛЕНА ИВАНОВА, ВАСКА ИВАНОВА
GAMIFICATION AND GAME-BASED LEARNING IN
FOREIGN LANGUAGE EDUCATION FOR YOUNG
LEARNERS
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Abstract: The article views innovative language teaching
methods based on games and game elements, practical game
activities. These two methods aim at reaching the learning aims in fun
and positive ways. Game aids realizing these aims. It is part of
learners’ cognitive experience and they accept it as fun. The methods
we view include information about how to gamify the classroom and
ways of including games in the educational process.
Keywords: Primary school, foreign language education,
gamification, game-based learning, positive emotions, game,
classroom.
Публикацията е осъществена с подкрепата Проект №
РД-08-114/04.02.2019 г. на ШУ „Епископ К. Преславски” .

Постъпването на учениците в началното училище е
вълнуващ момент за семейството. Родителите се гордеят,
че децата им са пораснали, малките ученици се радват, че
им предстои нещо ново и различно от познатата детска
градина. За първокласниците училището е символ на
израстването, защото го свързват с мястото, където ходят
големите.
Често обаче след първата вълна на въодушевление
идва моментът на истината – училището не е място за
забавление, а е обвързано с куп нови дейности и
задължения. Понякога това води до разочарование и
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потиснатост. Учениците, които в началото са отивали с
желание и са ставали преди алармата, скоро започват да
се излежават сутрин и да измислят причини, за да не ходят
на училище.
Формирането на положителна нагласа към училището
(като институция) и ученето като процес е необходимо на
стане възможно най-рано.
Мохамед Саад, Амир Малик и др. [6] от центъра за
изследвания (CISIR – Centre for Intelligent Signal and Imaging
Research) към Технологичния университет в Малайзия,
установяват, че емоциите въздействат върху процеса на
обучение. В някои от проучванията си те доказват, че
положителните емоции улесняват ученето и допринасят за
постигането на по-добри резултати, като засилват
самомотивацията на учениците. Когато детето се чувства
щастливо, то изпълнява с удоволствие поставените задачи,
не се страхува, че може да сгреши и работи по-ефективно.
Настроението се отразява върху всички етапи на работата
му, прави целта по-постижима и улеснява нейното
реализиране. Отрицателните емоции от своя страна
демотивират. Ако ученикът е равнодушен или потиснат,
мотивацията се занижава и той не може да се устреми към
постигане на целта.
Емоциите са тясно свързани и със запаметяването и
забравянето на информация [14].
Ако определен материал носи неутрална емоция на
ученика, той го забравя бързо. Емоционалната памет има
свойството да изтласква тази информация, която носи
негативно
усещане.
Положителната
нагласа
към
дисциплината кара учениците да запомнят по-лесно дадена
информация [6].
Необходимо е в процеса на обучение да се получи
баланс между положителните и отрицателните усещания.
Това може да се постигне като се увеличат дейностите,
които носят положителна нагласа по време на учебния
процес. Те ще помогнат на обучаемите да стимулират
своята воля. Необходимо е да убедим учениците да не се
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страхуват от отрицателните емоции и да ги научим да не се
демотивират при възникване на трудности. Стресовите
състояния при тях възникват, когато са притиснати от
времето, когато нямат достатъчно информация или
увереност. Отрицателните чувства могат да се преодолеят
като се създаде приятна атмосфера и положително
настроение по време на учебната дейност. Това може
лесно да се постигне ако учителят влиза с настроение в
час, ако обстановката в класната стая предизвиква
положителна нагласа или ако се използват алтернативни
методи на обучение, които превръщат ученето в
удоволствие [7].
Ако ученето бъде възприето като вътрешна
потребност, като нещо необходимо за самия ученик, то
тогава емоциите стават мотиви за действия. Но за малките
ученици, които за пръв път се сблъскват с училищната
среда, мотивацията трудно се постига. Те не винаги могат
да разберат защо им трябва да знаят друг език освен
родния. Затова е необходимо да се опитаме да направим
процеса на чуждоезиково обучение в началния етап поблизък до разбиранията и усещанията на децата.
За да направим ученето по-ефективно, можем да се
опитаме да обединим всички части на психиката – чрез
създаване на положителни емоции у децата да
стимулираме волята им за учене и да насърчим мисленето
и запаметяването.
Ученето на чужди езици в начална степен създава
затруднения, когато съдържанието на урока се предава
„сухо“ или казано по-точно липсва интересен метод, с който
учениците да бъдат завладени от изучаването на чуждия
език. Преди да започнат да учат английски, ще е от полза
за малките ученици да се запознаят с езика чрез песни,
стихотворения или приказки. Представянето по интересен
начин би грабнало вниманието и интереса на обучаемите.
Много е важно всеки час по английски език да започва с
приятна емоция и тази емоция да се поддържа през цялото
време. Учителят не бива да допуска в ученика да се
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прокрадват неприятни емоции, свързани с изучавания
предмет. Всеки успех може да бъде поощряван, като се
наблегне на добре свършената работа и се стимулира
ученикът сам да търси грешките си и да ги поправя. При
изречението „Тук си сгрешил“, „Това не е вярно“, „Не го
правиш правилно“ учителят демотивира ученика в неговата
работа и той започва да се чувства не на място, а учебния
предмет английски вече не е сред любимите му. При
създаване на негативна емоция рязко спада интересът и
желанието за учене. По време на учебния процес емоцията
е водеща при малките ученици.
Вниманието, ученето и запомнянето, уменията за
разсъждаване (обосновка), умението за решаване на
проблеми са факторите, от които зависи успешното
обучение [6]. Те могат да бъдат стимулирани лесно със
занятия, които карат учениците дори в училище да
забравят, че учат, а вместо това просто да се забавляват,
докато играят и неусетно да трупат знания.
Идеята за използването на играта в обучението, и в
частност в чуждоезиковото обучение, съвсем не е нова.
Брустър и др. [8] я препоръчват при работа с деца, защото
внася разнообразие в клас, променя хода на урока,
поддържа мотивацията на обучаемите, възобновява
енергията на участниците, създава забавна атмосфера,
докато предлага скрити езикови упражнения, упражнения за
развитие на паметта, вниманието и творчеството. Луис и
Бедсън [13] твърдят, че играта може да бъде основният
мотиватор в ранното чуждоезиково обучение, защото
приближава езиковото обучение до света на детето –
децата изучават средата и взаимодействат помежду си и с
останалия свят чрез игри. Илиева [4] я разглежда като
подходящ контекст в ранното чуждоезиково обучение и в
частност като контекст за реализиране на лексикалния
подход в предучилищна и в начална училищна степен [3].
Бирова [1] я вижда като образователен феномен за
реализиране на комуникативно-дейностния и личностноориентирания подход, като форма на организация на
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учебния процес по чужд език, необходима учебна дейност,
задължителен компонент от чуждоезиковото обучение на
всички нива и във всяка възраст. Примери със стандартни
игри за чуждоезиково обучение откриваме в: Брустър и др.
[8], Илиева и Атанасова [5], Илиева [3], Луис и Бедсън [13],
Райт и др. [17].
Модернизирането на методите на обучение трябва да
се насочи към включване на такива подходи, които
едновременно да държат учениците ангажирани в учебния
процес и заедно с това да ги научат на критичност,
увереност и изобретателност – способности, които ще им
бъдат необходими в бъдеще [9].
Това може лесно да се постигне с методите
„геймификация (игровизация)” и „обучение, базирано на
игри“. Двата метода често се бъркат, защото включват
различни елементи на игрите.
Обучението, базирано на игри използва игрови
елементи, за да създаде конкретно умение или да постигне
конкретен резултат от обучението. Този метод представя
основното съдържание по забавен начин. При този метод
играта е самото обучение. Методът „игровизация“ е
използване на игрови механики в не игрови контекст за
насърчаване на желаното поведение и постигане на
резултатите от обучението. Игровизацията използва игрови
елементи като награда за завършване на обучението. [10]
Методът „геймификация (игровизация)“
Обучението по английски език е съпътствано от много
учене и запомняне на думи, фрази, фразеологизми. Когато
ученикът е с положителна нагласа към езика и
преподаването е съпътствано с интересни, иновативни,
забавни, интригуващи методи, обучаваният лесно и бързо
запомня новите знания. Учителят провокира тази
мотивация в учениците още в началното обучение. Добър
метод да се мотивират учениците е чрез игровия подход
или новия термин въведен от Ник Пелинг (2002
г.)”Gamification” в превод игровизация (геймификация) [2].
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Според него това е „грозна дума“, която означава:
„прилагане на подобен на игра потребителски интерфейс,
който прави електронните транзакции приятни и бързи“. Той
използва термина, за да опише идеята за превръщане на
електронните устройства в развлекателни и ефективни
платформи. Дефиницията и идеята за игровизация
(gamification) на Пелинг се променя във времето. Много
изследователи дават определение за новото явление и
изменят смисъла от първоначалния му замисъл. Едно от
най-често срещаните и най-пълни определения в
литературата е дефиницията, дадена от Карл Кап:
„Игровизация (gamification) е използване на игрови
механики, естетика и игрово мислене за ангажиране на
хората, мотивиране на действия, насърчаване на ученето и
решаване на проблеми [11].
Всеки обича игрите. Играта спомага за т.нар.
ситуационно учене, което възниква чрез опит или някакво
преживяване. Често играта е първият метод, който ползват
обучаемите, за да изследват по-висши мисловни умения
свързани със създаване, оценяване, анализиране и
прилагане на новото знание.
Игрите притежават множество елементи, които ги
правят мощно средство за учене. Обикновено са
структурирани така, че играчът трябва да реши някакъв
проблем – а това е основното умение, което е нужно в
днешно време. Много игри изискват комуникация,
съвместна
работа
и
дори
конкуренция
между
състезателите. Някои от най-заинтригуващите игри
предизвикват изобретателността и въображението на
играчите. А според това как са създадени могат
едновременно да учат и да изпитват играчите. Те по
невероятен начин съчетават преподаването, ученето и
оценяването [15].
Геймификацията вниква в механизма на играта. Има
основни елементи, които се използват при игрите като
например:
• Предизвикателство;
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• Късмет;
• Състезание или работа в екип;
• Обратна връзка;
• Награда;
• Победа;
• Прогрес.
Тези елементи могат лесно да бъдат взети от
съдържанието на играта и да бъдат приложени почти във
всяка област. Идеята е да използваме обвързващите
елементи на играенето и да ги приложим в процеса на
обучение.
Ето някои от елементите, които Rambo Levin
използвал, за да геймифицира преподаването и да
мотивира учениците си:
1.
Нова система
Вместо оценяване (в САЩ процентно оценяване с
максимален резултат 100%, в България – шестобална
система с максимален резултат – 6), учениците получават
точки (eXperience Points – XP). Когато един ученик получи
оценка 60 % (приблизително Добър 4), той се чувства
разочарован, защото резултатът показва, че не е успял да
стигне върха. В началния етап на обучение оценките на
учениците са премахнати и са заменени с изображения
(емотикони). За децата обаче не е проблем да надникнат в
тетрадката на съученика си и да видят, че той има
различна от неговата картинка. В игрите играчът печели
точки според своето представяне и постижения.
Следователно единственият път е нагоре. Вместо оценки
учениците получават точки: 500 XP за това, че са си
написали домашното, до 1000 XP за правилно решаване на
тест (кратък изпит), 300 XP за участие в часовете и т.н.
Тези точки обучаващият може да ги използва във всяко
ниво. Това му дава добра изходна преднина пред
останалите, следователно състезание + награди =
мотивация. Учениците могат само да трупат точки, без да
ги губят, както се случва в игрите.
2. Съревнование.
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За да се повиши желанието на учениците за
конкуренция помежду им, резултатите могат да бъдат
представени като визуално табло (класация) – примери за
това те са виждали в телевизионни игри, в любимите им
спортни състезания. Учениците, които са получили повече
точки от необходимия резултат за завършване на даденото
ниво, имат правото да прехвърлят допълнителните точки
като бонус в следващото ниво [2].
Общото между играта и ученето е, че и двете имат
цел. В играта – да си първи, а в училище – е да се усвоят
определени знания и умения. Във всяка игра има правила и
тематика. Например темата в „Candyland“ привлича
вниманието на учениците и ги кара да се забавляват,
въпреки че в нея не са включени никакви бонбони. Уроците
са интересни, когато има в тях забавни теми и истории.
Сюжетът на играта привлича вниманието на учениците.
Предоставяне на забавен сюжет – когато учителят постави
темата на урока и задачите в интересна сюжетна линия от
игра или разказ, те бързо усвояват знанието, което им
представяме и не задават въпроса „Защо се налага да го
учим това?“ [12].
Обучение, базирано на игри
Същността на обучението, базирано на игри е учене
чрез повторение, чрез допускане на грешки и чрез
постигане на цели. На този принцип са изградени видео
игрите - играчите започват първоначално без много опит и
постепенно трупат умения. А накрая вече умело се справят
и с най-трудните нива [9].
По същия начин децата трупат своя социален опит –
играят, опитват различни неща и достигат до извод сами,
без някой да им даде готовата информация. Когато тази
концепция се приложи в обучението, учениците сами
избират начина, по който да работят, вземат самостоятелни
решения и след това се сблъскват с последствията от
своите действия. По този начин те учат активно, а не
пасивно.
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Ребека
Статакис
(Rebekah
Stathakis)
[16],
преподавател в начално училище по испански език,
споделя опита си от въвеждането на учене, базирано на
игри в нейния клас. Според нея ученето чрез игра помага
на учениците да разбират нови концепции, да
експериментират. Тя често използва игри с карти. Разделя
учениците на групи от по 4-5 човека. Учениците сами
прочитат инструкциите на играта и я играят тихо. След
първия рунд по един ученик от всяка група се мести в друга
и играта се разиграва още веднъж. Тя нарочно не обяснява
още в началото, че различните групи ученици играят с
различни правила. Когато един ученик се премести в друга
група, първоначално се чувства объркан и несигурен,
защото не разбира защо другите играят по различни
правила. Ребека използва този метод, за да демонстрира
на своите възпитаници ситуация, в която могат да изпаднат
самите те ако например се преместят да живеят в друга
държава. Така те могат по-лесно да разберат как правила,
които важат на определено място, не са адекватни за
друго.
Чрез игри учениците могат да развият различни
умения, като например критично мислене, креативност,
работа в екип, спортсменство. А забавният аспект на игрите
помага за постигане на приятна атмосфера и положителни
емоции у тях. Възможно е някои ученици да нямат голям
успех в научаването на новата лексика в уроците, но игрите
предоставят различни начини за запознаване с думите –
чрез мимики и жестове, чрез обяснения, посредством
разиграване. Така се постига по-цялостно възприемане на
значението и думите се запечатват в съзнанието на
обучаемите.
Летателните симулатори са перфектният пример за
ефективността на обучението базирано на игри. Пилотите
често ги използват по време на своите тренировки.
Поставят им се специфични цели и те се упражняват,
докато не ги постигнат. Резултатите са много по-ефективни
отколкото да седят и да слушат лекции и теория [4].
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Безспорно е, че грешка допусната по време на симулация
(аналогично е при игрите в обучението) не е фатална и е
поправима. Тя би довела до допълнителни въпроси на
ученика: Къде сгреших?, Какво не бива да правя следващия
път? и т.н.
Обучение, базирано на игри има и редица предимства
пред
разпространеното
обучение
по
учебник.
Разработването на учебна програма, съставянето на
учебник и неговото отпечатване е дълъг процес.
Обучението, базирано на игри е приспособимо. Когато се
създава игра, пригодена за обучение, тя се изпитва и
настройва според целта на обучението. При евентуална
промяна в учебния план или изискванията, играта може
много по-лесно да бъде променена и пригодена. При
редактирането на учебник процесът се проточва доста подълго във времето. Игрите могат бързо и лесно да бъдат
осъвременявани и обновявани с нова информация.
Създаването на игри, които се включват в обучението
е сложен процес и изисква работата на много специалисти
от различни области – експерти по образованието,
компютърни специалисти, художници и т.н. Стриктно се
следва учебния план и базовите стандарти. Преди
проектирането се решава какъв ще бъде конкретният урок,
който ще се разработва посредством играта и какви ще
бъдат целите на обучението. Този процес е аналогичен на
разработването на план-конспект на съответния урок.
Целта на използването на компютърни игри в обучението е
да се промени нагласата на учениците към ученето, за да
бъдат привлечени от дейностите, които обичат да правят в
ежедневието си и да започнат да харесват самия процес на
учене.
Сузи Вилзински е основател и главен изпълнителен
директор на „Диг Ит Геймс“ – софтуерна компания от
Мериленд, САЩ, която от 2009 г. разработва
образователни игри. Те се използват редом с
традиционните методи на обучение в училищата в
Америка. Според Вилзински посредством обучение,
31

базирано на игри, учениците вникват в материали и
запомнят по приятен начин новата информация.
Постигането на образователните цели се припокрива с
постигането на целите на играта, които ученикът приема
като свои. Освен това игрите могат да комбинират няколко
учебни предмета, което ги прави много гъвкави и
функционални.
Образователните игри предоставят на учениците
среда, в която те могат да допускат грешки, без да се
чувстват неудобно. За един ученик може да е трудно да
допусне грешка пред класа. Играта дава възможност на
учениците да направят грешка и да опитат отново, като се
поучат от нея. Вместо обучение чрез запаметяване,
учениците учат чрез опита си на проба и грешка [12].
Спряхме се на тези два метода – „Игровизация“ и
„Обучение базирано на игри“, защото сме горещи
привърженици на преподаването чрез игри. Ние мислим, че
те са близки до опита на учениците и по този начин те ще
могат бързо и лесно да усвояват новата учебна
информация.
Ако преди много години думата игра е била табу в
класните стаи, то днес учителите масово я използват под
формата на обучение. Като бъдещи преподаватели ние
имаме желанието да прилагаме „Игровизация“ и „Обучение
базирано на игри“ в класната стая и да преподаваме на
обучаемите знания, като ги получават по забавени и
интересен начин. Изучаването на учебния материал чрез
игра позволява да се даде воля на тяхното въображение и
фантазия. Чрез игрите учениците успяват да изразят своята
креативност, освободени са от стреса и напрежението. Така
бихме постигнали по-сериозни резултати в обучението по
чужд език.
Игрите с номера 1, 3, 5 и 6 са изградени на метода на
"Обучение базирано на игри". Игрите лесно се внедряват в
различни части на урока и служат за постигане на
определени цели като разучаване, затвърдяване др.
Обучението базирано на игри използва игрови елементи, за
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да създаде конкретно умение или да постигне конкретна
цел.
Игрите с номера 2, 4 и 7 са базирани на метода
"Игровизация". Те могат да бъдат използвани във всяка
част в урока. Спадат към този метод, защото има
предизвикателство в тях, притежават състезателен
характер и всеки ученик се бори за победа.
Игри
1. Учителят изрязва цифрите от 1 до 9 и ги залепя на
различни места в класната стая. Посочва един ученик и му
казва: "Find number 1". Ученикът трябва да открие цифрата
и да я залепи на таблото, направено специално за тях. По
този начин се упражняват цифрите като лексика, реализира
се междупредметна връзка с математиката и учениците
усвояват пасивно изреченията.
2. Учениците се разделят на отбори, като всеки отбор
има по 2-ма участника. Учителят раздава на всеки отбор
тесте с карти като на тях са написани цифрите от 1 до 9.
Всяко тесте има по 36 карти. Всяка цифра я има 4 пъти.
Целта е ученикът да събере 4-те еднакви карти и да ги
отдели. Учениците се обръщат един срещу друг и единият
ученик пита другия: "Can you give me number four, please?"
Отговорът е: "Here you are number four" или "I don’t have this
number." Ако питаният участник няма съответната карта,
тогава питащият тегли от тестето с карти пред тях една
карта. При събрани 4 еднакви карти играчът казва "Plus
one!". Който събере най-много карти, той е победителят.
Упражнява се "Can you give me … please", "Here you are". С
тази игра отново се упражняват цифрите като лексика,
реализира се междупредметна връзка с учебния предмет
математика и учениците усвояват пасивно изреченията,
които повтарят.
3. Учителят раздава малки листи с описани животни.
Учениците трябва да познаят животните според тяхната
характеристика. Играта може да се играе обратно.
Написани са животните и те трябва да ги опишат. Тази игра
упражнява видове животни, цветове, размери, части на
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тялото като лексика. Може да се използва в уроци за
затвърдяване, обобщение, комбиниран урок. Пасивно се
усвоява изречението "It has… (e.g.: blue eyes)".
4. Класът се разделя на две групи. Едната група са
добрите агенти, а другата група – лошите агенти. Поставя
им се задача да попълнят думите и в оцветените
квадратчета ще открият букви, които образуват дума. Тази
дума ще им помогне да стигнат до целта и да извоюват
победа. Тази игра упражнява правописа на думите и е със
състезателен характер.
5. Кога съм роден(а)? – прави се преговор на вече
изучен материал. Преподавателят чете кратък текст (може
и изучаван) и задава въпроси по него. Учениците имат
право да избират между няколко отговора, които са
изобразени под формата на картини. Всяка картина има
свой номер. За всеки въпрос се показват различни
изображения. Учениците записват в тетрадките си нòмера,
който предполагат, че е верен. Когато се подредят всички
числа едно до друго се получава дата. Тези, които са
работили правилно, ще разберат датата на раждане на
преподавателя. След това преподавателят пита учениците
кога е роден всеки от тях и достигат до темата на урока –
„Рожден ден“. Тази игра упражнява езиковото умение
слушане с разбиране.
6. Частите на тялото - може да се изготви презентация
или да се използва готова картина, или картонен модел, по
който да се разучават новите думи – с показване и
произнасяне. Ако има възможност да се изготви модел с
помощта на информационни технологии, думите може да
се възпроизвеждат при посочване на съответната част.
На табло има изобразени няколко деца, които имат
различни външни белези (коси, очи, ръст). С посочване и
произнасяте се разучават различните думи – hair, eye(s),
arms, legs. След това задачата може да се усложни чрез
добавяне на прилагателни имена – long hair, short hair, blue
eyes, green eyes. След овладяване на тази лексика, може
да се добавят още прилагателни, за да се формира
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представа за правилното им подреждане – short black hair,
small blue eyes. Играта може да завърши с описание от
страна на учителя, по което учениците трябва да
разпознаят дадено дете (от таблото или от присъстващите
в класа). С тази задача се упражняват частите на тялото и
прилагателните, които ги описват.
7. Загадка - всеки ученик получава лист със задачи,
пликове с номера (според броя на задачите) и карта.
Задачите (упражненията) може да са лексикални или
граматически. При решаването на всяка от задачите,
ученикът записва буквата на верния отговор. Проверява в
плика с номера на въпроса какво пише срещу буквата,
която е определил за верен отговор. Срещу всяка буква
има изписана информация или указания (напр. указание от
1 задача – тръгни от книжарницата; от 2 задача – завий
наляво покрай полицията и т.н.). Следвайки тези указания,
ученикът маркира своя път (посока на движение) върху
картата. Това се прави след всеки отговор. Учениците,
които са работили правилно трябва да достигнат до
предварително определена от учителя цел върху картата
(неизвестна за учениците). Може правилният отговор да
води до място, което ще изучават в следващия час.
Оценява се всеки верен отговор, дори да не е достигната
правилната цел. Играта може да се разиграе и групово или
с друг сюжет. Играта упражнява посоките за движение и
добавя допълнителна емоция при изпълнение на задачи за
контрол и оценка.
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Abstract: Stories as texts are very important in teaching foreign
languages to young learners because they provide opportunities for
listening the same text many times and for multiple repetitions in a
pleasant context. Stories contribute to the development of listening
and speaking skills fostering children to react to what they hear. They
make foreign language education funny, interesting, emotional and
the illustrations exaggerate these features. Stories are a valuable
resource in teaching foreign languages to young learners.
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Увод
Владеенето на чужди езици e задължително
изискване за съвременния човек, а от качеството на
езиковата подготовка зависят перспективите на кариерното
развитие, възможностите за по-добра житейска реализация
и разширяване наличните контакти. В този смисъл
чуждоезиковото образование е натоварено с отговорната
мисия да осигури определено ниво на владеене на чуждия
език, което позволява участие в междукултурна
комуникация и постигане на необходима осъзнатост у
младите хора, за да навлязат уверено в динамичния
съвременен свят.
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Интелектуалните способности се развиват от
свръхранна мозъчна стимулация, което води до
създаването на невронни пътища, а най-добрият метод за
развитието на тези пътища е с изучаване на чужд език във
възможно най-ранна възраст.
Чуждоезиковото обучение в детската градина
Развитието на родния език започва със свободното,
спонтанно използване на речта и завършва с осъзнаването
на речевите форми, а развитието на чуждия език започва с
осъзнаването на езика и неговото произволно овладяване и
завършва със свободна, спонтанна реч.[6]
Според Brewster [8],Пехливанова [7] и други, децата в
ранна възраст усвояват съвършено произношението и
интонацията, както по отношение на родния език, така и
при чуждия език. Te помнят лесно думи и изрази в чуждия
език като клишета [10, 3].
Борисенко говори за редица съвременни изследвания,
от които се е изяснило, че умствените възможности на
детето са по-широки отколкото се е предполагало.
Явлението „впечатывание” (imprinting) позволява на децата
до осем години бързо да запомнят и оперират в речта с
единици на равнището на словосъчетания и цели
изречения [1].
Най-познатата за родителите форма на обучение по
английски в по- ранна възраст е допълнителната дейност
«английски език» в детските градини. Това е периодът, в
който чрез открити уроци или непосредственото
възпроизвеждане от детето на заучените думи и фрази
може най-добре да се види резултатът от учебния процес.
обучението се основава на песни, стихчета и игри, и
на много истории със забавни герои, които чрез различни
приключения увличат децата в изучаването на чуждия език.
През този период, освен отделни думи, се усвояват и
цели фрази и изрази, които са поставени в ситуации,
разпознаваеми за детето, за да може по-късно, попаднало
в подобна ситуация, то да възпроизведе наученото [17].
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Ползи от ранно чуждоезиково обучение
Детето свиква с чуждия език и с произношението му
Усвояват се характерни за чуждия език конструкции,
успоредно с конструкциите на родния език
Езикът се усвоява непосредствено, чрез игра, така,
както се учи родният език, а не чрез наизустяване, както се
налага да се прави в училище
Създава се база, която по-късно служи за по-лесното
разбиране на граматиката
Често изучаването в ранна възраст на чуждия език е
съпроводено с редица упражнения и дейности, свързани с
развиването на странични умения – ролеви игри,
двигателни
умения,
креативност
и
развитие
на
въображението [8].
Приказката в ранното чуждоезиково обучение
много ефективен способ за усвояване на чужд език е
използването на детските стихчета и приказки. Те са
изключително полезни и са незаменими като средство за
въвеждане на децата в света на чуждоезиковото обучение
по деликатен и увлекателен начин. Оформени в чуден микс
от благозвучие, рима и ритъм, детските произведения са от
изключителна полза по време на най-ранната фаза от
изграждането на говорните умения и произношението. На
този етап, по-важно от точно разбиране на смисъла, е
фактът, че децата се потапят в атмосферата на другия
език, което изгражда у тях естествен усет към неговото
звучене. За да помогне на децата в разбирането все
пак, учителят трябва да създаде жив език, чрез използване
на разнообразен репертоар от вербални средства, които
децата да слушат, както и различни визуални образи под
формата на жест, пантомима, илюстрации и снимки, които
да придадат по- ясен смисъл на съдържанието.
Аудиозаписите, които придружават някои от детските
произведения, са особено уместни в тази възраст, защото
участващите в тях професионални актьори представят
съдържанието изразително, с ясна дикция и подходящата
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интонация. Това е възрастта, в която децата буквално
попиват модела на произношение, на който са изложени.
Повторението и имитацията са необходими за
комуникативното развитие на чужд език, но в ранното
чуждоезиково обучение те трябва да са поставени в
подходящ, значим контекст, за да не омръзват. Приказката
е такъв контекст, тъй като е обичана от децата, предоставя
повторения и възможности за имитация и творчество по
време на драматизация [5].Изразите от приказките могат да
се използват в други ситуации като проява на учтивост,
толерантност
(те
развиват
т.нар.
социокултурна
компетентност) [15].
В резултат на упражненията за повторение, свързани
с
поздравите,
например,
децата
автоматизират
поздравяването на английски в началото на всеки разговор;
не винаги следват модела – допълват или съкращават,
внасят елемент на изненада (както в реална комуникация).
Чрез повторение и имитация, скрити в репликите на героите
в приказките, се усъвършенстват фонетичните особености
и интонационните модели, обучаемите започват да
прилагат усвоените модели творчески. [11]
Когато използваме детски книжки на чужд език, децата
се докосват до автентичен текст и продукт, изработен за
носители на езика, усвояват неусетно езикови феномени,
които са извън зоната на актуалното им развитие [вж. 2].
Когато слушат приказка на чужд език децата имат
определена цел: стремят се да я разберат. Това е
предизвикателство за тях, въпреки че са свикнали да
правят същото на български. Мотивацията им е
двустранна. Ако успеят да я разберат се чувстват
възнаградени за успеха си, ако ли не – мотивирани да
положат повече усилия, за да успеят следващия път. И в
двата случая са стимулирани със средствата на
любопитството и интереса, а мотивацията им е изцяло
положителна.
Разбирането
при
слушане
може
да
бъде
допълнително подпомогнато, чрез картинки и илюстрации в
41

книжките, ако се наблегне на определени езикови елементи
(например антоними) и се използват дейности, които
подкрепят разбирането чрез онагледяване. Илиева [4]
подчертава сходството на приказките с езика, насочен към
детето като предимство за използването им като лесно
разбираем материал за развитие на чуждия език.
Детските приказки предоставят богати възможности за
развиване на уменията за слушане и говорене, като
подбуждат към реакция към чутото. Те притежават
определени
повествователни
характеристики,
които
спомагат развитието на тези умения: повторение, рима,
ритъм, звукоподражание. Последните осигуряват на децата
допълнителна опора и ги въвличат в повествованието [16].
Поради начина на поднасяне пред детска аудитория
приказката е изключително подходяща като източник на
разбираем материал в ранното чуждоезиково обучение.
Слушането на приказка в детската градина се
различава от слушането на приказки за лека нощ. То е
съвместно изживяване и като такова то развива усет на
публика и чувство на съпреживяване, подтиква към
споделяне и съпричастност.
Съществуват различни причини за слушане –
подобряване на слушането, развива аспекти на езика,
затвърждаване на понятия, общуване. Слушането е поефективно, ако на децата се поставят конкретни цели на
слушането. Това им подсказва върху какво да се
съсредоточат, фокусират.
Приказките правят обучението по-живо, по-забавно,
интересно и вълнуващо за децата, превръщат ученето на
чуждия език в положително преживяване и осигуряват
контекст за повторение [5].
Червената шапчица (“The Little Red Riding Hood”) е
традиционна приказка съществуваща в различни версии на
почти всички езици. Най-известните измежду тях носят
подписа на Шарл Перо и братя Грим [16]. Има известни
разлики в изложението и края на приказката според това
дали момиченцето и баба му биват изядени или се скриват,
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а вълкът е съответно убит или се удавя. Приказката
затвърждава понятията за цвят, форма, размер и причинно
следствена връзка. Междупредметните връзки включват
математика, география, музика, драма, труд и творчество.
Приказка за ряпата (“The Turnip”) е широко известна
руска народна приказка [20]. Тя има и авторска версия
подписана от Алексей Толстой. С известни различия тя е
известна и на българските деца. Приказката преговаря
понятията за форма, размер, време, растеж и осъществява
връзка с биология, математика, музика, драма, труд и
творчество. Тя е повторяема по отношение на лексика,
диалог и граматични конструкции, с ефект на натрупващо
се
повторение
в
изложението.
Това
позволява
предвиждане и участие на децата в повествованието.
“Where’s Spot?” и “Spot’s Birthday Party” от Ерик Хил
принадлежат към поредица атрактивни книжки за деца [10].
Те имат големи цветни илюстрации, всяка от които заема
двойна страница, и едро напечатан прост кратък текст.
Главен герой на поредицата е кученцето Спот. Книгите са
оформени така, че не само да ангажират вниманието и
интереса на децата, но и физически да ги въвлекат в
действието. Оформлението използва повдигащи се
капачета и вратички, които физически ангажират децата в
повествованието. Понятията за преговор обхващат
пространствени
връзки
и
взаимоотношения,
а
междупредметните връзки – песни, игри и драма,
включваща рими и ролеви игри.
“Don’t Forget the Bacon”, от Пат Хъчинс, е
хумористична история за момче което отива на пазар, не
може да запомни нещата, които трябва да купи, и използва
римите като подсказка [14]. Приказката няма свързан текст
и е разказана с помощта на ‘речеви’ и ‘мисловни’
балончета. Като понятия тя затвърждава форма, размер,
количество и числа, с интергративни връзки – математика,
драма, труд и творчество.
“The Elephant and the Bad Baby” от Елфридa Випон, с
илюстрации от Реймънд Бригс, е поучителна история за
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слон, който среща невъзпитано бебе и му дава урок [21]. Тя
се характеризира с натрупване на повторението в
съдържанието и езика. Ритъмът и звукоподражанието
играят важна роля. Това позволява предсказване и участие
в повествованието. Приказката е подходяща за
затвърждаване на понятия като форма, големина, причинно
следствена връзка и осъществяване на междупредметни
връзки с музика, драма, труд и творчество.
“The Very Hungry Caterpillar”, от Ерик Карл, е модерна
класика. Това е забавна поучителна история за растеж и
промяна [9]. Тя разказва за приключенията на извънредно
гладна гъсеничка, която от яйце се превръща в красива
пеперуда. Оформлението е интересна комбинация от
илюстрации в ярки цветове и специално изрязани
страници, през които героят си ‘прогризва’ пътя. Приказката
изобилства от понятия като числа, цветове, форма,
големина, време, промяна и развитие. Тя затвърждава
междупредметните връзки с математиката, географията,
където се отделя специално място на храните, музика,
драма, труд и творчество.
“Meg and Mog” е написана от Хелън Никол.
Илюстрациите са дело на Йан Пйенковски [18]. Това е
първата от поредица книги, посветени на приключенията на
магьосница на име Мег, чиито магии непрестанно се
объркват. Илюстрациите в ярки тонове, комичното
представяне на историята и звуковите ефекти интегрирани
в текста правят приказката изключително привлекателна за
обучаващите
се.
Друга
забавна
повтаряща
се
характеристика на поредицата са магиите на Мег, които
всъщност са кратки контекстуализирани рими. Приказката
дава възможност за преговор на форма, големина, цветове
и време, както и знания математика, странознание и
традиционните за приказките музика, драма, труд и
творчество.
“The Snowman”, от Реймънд Бригс e съвременна
класика (произведение, което се счита за образец, пример
за подражание). Момче прави снежен човек, който оживява
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и
двамата
се
сприятеляват.
Благодарение
на
съдържанието си приказката пасва изключително добре на
теми свързани с времето, сезоните и Коледа. Няма текст,
историята е разказана в поредица от картини в меки
приглушени тонове. Понятията подлежащи на преговор са
форма, големина, време и цветове, а учебните предмети, с
които се прави връзка – математика, география, с ударение
върху времето и сезоните, труд и творчество.
“My Cat Likes to Hide in Boxes” е написана от Ив
Сътън, илюстрациите са дело на Линли Дод [15]. Това е
хумористична история в стил ‘nursery rhyme’ със
заразителен ритъм. Преговорът на понятия включва
пространствени взаимоотношения, а междупредметните
връзки – география и използване на карта. Ако слушането
се възприема като активен процес е нужно да се подготвят
различни дейности за слушане.
Повторението е основа за много игри трениращи
паметта („Развален телефон”). Подходящи приказки са
„Where’s Spot?”, “Spot’s Birthday Party”, “Don’t Forget the
Bacon”.Не бива да се забравя, че винаги трябва да има
начин за проверка на изходящата информация – чрез
произнасяне на думата, чрез показването на флаш карти на
магнитната дъската.
Разграничаването е дейност, която фокусира
вниманието върху свойства на произношението от типа
ритъм и рима – “Don’t Forget The Bacon”.
Диктовка за инструкции за рисуване или оцветяване
на картини - фокусът пада върху съществителните и
прилагателните им имена описващи форма,големина и
цвят – „Мeg and Mog”, “The Showman”, “The Elephant And
The Bad Baby”.
Обозначаването е дейност, при която децата слушат
описание на герой, предмет или сцена от приказката, а
после обозначават частите им - “The Little Red Riding Hood”.
Намиране
на
съответствието
предполага
съпоставяне и търсене на съответствие между картини и
изговорени или написани думи - “Spot’s Birthday Party”.
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Подреждането включва пренареждане на картини и
написани фрази докато се слуша някакво повествование “The Showman”.
Групиране е дейност, която се основава на сортиране
на картини в групи докато се слуша описание или част от
разказ - “The Showman”, “The Very Hungry Caterpillar”.
Отгатването предполага разпознаването на герой или
предмет докато се слуша приказката -„Мeg and Mog” .
Следване на упътването е дейност развиваща
слушането, която е залегнала на основата на играта „Кралю
честити, колко е часът?”. Играта е подходяща, защото
упражнява ключова за приказката лексика, както и
конструкции, с които питаме колко е часът и съответно
отговаряме – „The Little Red Riding Hood”.
Предаването на информация обикновено включва
дейности с работа по двойки или в малки групи, където
децата се интервюират взаимно, задавайки си въпроси и
изслушват отговорите си - “Don’t Forget The Bacon”, “The
Very Hungry Caterpillar”.
Изводи:
Разнообразните
дейности
–
повторение,
разграничаване, диктовка и други - свързани с приказките
могат да допринесат много за оптимизиране на слушането,
повишаване удоволствието от него и подпомагане на
разбирането. Докато разказваме приказки използваме
мимики, жестове, действия, за да предадем значението на
думите. Това прави приказката по-жива и интересна за
децата.
Нужно е децата да се стимулират да развиват
мотивация за учене и по-високи успехи, да им се дават
цели и да им се поставят конкретни задачи за слушане.
Това трябва да протича във визуално богата и
контекстуално ясна среда, която улеснява възприятието у
слушателите.
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Заключение
Детските приказки и книжки са ценен ресурс в ранното
чуждоезиково обучение, тъй като улесняват разбирането,
подпомагат възприятието. Те са близки до света обитаван
от децата и на езика ползван от тях. Приказките могат да се
използват ефективно за развиване на всички умения и
аспекти в езика. Те спомагат за изграждане на общи
стратегии за учене – сравняване, класифициране, поуки.
Историите за деца илюстрират комуникация между
героите, предоставя контекст за драматизация. Приказките
лесно могат да се драматизират и това доставя огромно
удоволствие на децата, независимо от възрастта им.
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ПОЗНАТИ И НЕПОЗНАТИ ПРИНЦИПИ НА
МУЛТИКУЛТУРНАТА КЛАСНА СТАЯ
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
KNOWN AND UNKNOWN PRINCIPLES OF THE
MUCTICULTURAL CLASSROOM
NIKOLAY NIKOLOV
Abstract: Today, the classroom at the Bulgarian school is
almost everywhere made up of students of different cultural
backgrounds, and the multicultural hypothesis is becoming the norm.
The ability to work with students of different ethnicities and to know
their cultural characteristics is a prerequisite for an effective
educational process. The principles that a multicultural classroom
must abide by are part of these prerequisites in order for it to exist and
operate in a quality manner. The requirement for a highly qualified
preparation of the pedagogical college to work in a multicultural
environment is crucial for the full and effective teaching and learning.
Key word: multiculturalism, classroom, education.

Днес класната стая в българското училище почти
навсякъде е съставена от ученици с различен културен
произход и хипотезата за мултикултурност се превръща в
норма. Презумпцията за усвояване на умения и
компетентности за работа с представители на различни
етноси, за обучение на деца-билингви или познаването на
културните особености на отделните групи не са
достатъчни условия за протичане на ефективен
образователен процес. Потребностите за качествено
образование на подрастващите предполага наличието и
реализацията на цялостна система за позитивен климат и
пълноценно общуване в училище. В този смисъл условието
за високо квалифицирана подготовка на педагогическата
колегия за работа в мултикултурна среда е от решаващо
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значение за пълноценното и резултатно преподаване и
учене.
Училището
пряко
отразява
реалностите
на
съвремието, което означава, че голяма част от социалните
процеси в обществото намират отражение и в училищната
среда. Следователно точно това е мястото, където трябва
да се възпитават и поощряват общочовешките ценности и
позитивните модели в отношенията и взаимоотношенията
между хората, за да станат еталони и да се практикуват в
обществото на бъдещето. След навлизането в епохата на
глобализма, където за комуникацията не съществуват
разстояния и граници, мултикултурната компетентност е
повече от задължителна. Тя трябва да присъства в
ежедневието на всеки човек и да се възпитава у децата от
семействата им. От друга страна трябва да присъства във
възпитателната
стратегия
на
училището
като
образователна социална институция.
За съжаление днес, дори да сме част от разбирането
за модерно общество, предразсъдъците, стереотипите и
стигмите по отношение на раси, полова диференциация,
етническо многообразие, културни различия и др.
продължават да са част от социалния опит, предаван
между поколенията в една обособена среда по отношение
на език, религия, етнос, раса и т.н. Точно те са в основата
на проблема за разбирането и приемането на различията,
затруднявайки изкуствено процесите на адаптация в
мултикултурната среда. В социологическата теория на Т.
Парсънз адаптацията е определена като „първата функция
в системата от социални дейности на индивида и
представлява „защита от средата и приспособяване на
отделни елементи на системата до нейната цялост“ като се
реализира на биологично равнище – чрез биологичен
контрол при водещата роля на организма. Адаптацията
предхожда, но и предопределя социализацията в
качеството на неин „механизъм“ [Парсънз, 1973].
Осъществяването на мултикултурния модел както на
ниво социум, така и на ниво класна стая изисква
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прилагането на стройна и гъвкава система, която от една
страна да регламентира единни правила за поведение на
всички, а от друга – да защитава културната идентичност и
разнообразие. Подобна система функционира единствено и
само, когато се основава на утвърдени принципи,
валидизирани и неотменими за цялата общност, т.е. те
трябва да станат част от индивидуалната ценностна
система.
Класната стая, като мини общество би следвало също
да се подчинява на споменатите принципи, за да
функционира качествено и ефективно да изпълнява
вменените й задължения и отговорности от обществото.
Съчетаването на образование и възпитание е огромна
отговорност на субектите на тези процеси в лицето на
педагози и родители. Те са най-важните фактори за
повлияване върху предразсъдъците и стереотипите, които
децата имат или са в процес на изграждане. Залагането и
утвърждаването на базови принципи за работа с деца от
различни етноси и култури би улеснило образователния
процес в междукултурна среда.
 "Единство в многообразието".
Този принцип не случайно е изведен като мото на
Европейския съюз. Той би следвало да бъде водещ в
работата с деца от различни етноси и култури. Прогресивно
и разумно е подрастващите да се научат, че различията
обогатяват, разнообразието разгръща нови сфери на
познание и социален опит и още повече – може да се
използва за сближаване с другата култура или етнос. В
основата на този принцип стои познанието. Невъзможно е
разбирането на културните различия, ако не се познава
чуждата култура, специфичните й елементи и философията
й за битието, изразена чрез традиционни ритуали, обичаи,
вярвания. Децата трябва да се учат, че всяко има различни
умения, знания и интереси, но обединявайки усилията си в
една посока могат да постигнат много повече, отколкото ако
дадат превес на различията да ги разделят.
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 „Всеки човек произлиза от културата”.
Не е тайна, че всеки носи в себе си траен отпечатък
на културната среда, от която произлиза. Този отпечатък
експлицира в модела на поведение, който демонстрира в
обществото, във взаимодействието с околните, в
разбирането си за света. Подобен принцип предполага, че
културните групи, представени в класната стая и техните
семейства имат своите особености. Прилагането му
предполага известни усилия от страна на учителя да се
запознае и изучи спецификите и особеностите на
определената култура. Като възможен минимум познания в
тази посока се включват:
- културата на тези групи;
- стереотипите и стигмите, които имат те;
- стереотипите и стигмите, които има по техен адрес;
- техните празници, обичаи и традиции.
Придобиването на подобна информация много
улеснява протичането на кохезионните процеси в самия
ученически клас. Освен това:
 се дава реална възможност на децата да запазят
собствената си културна идентичност;
 се придобиват нови знания и представи, необходими
за реализиране на равнопоставеността;
 се позволява на останалите деца, непринадлежащи
към малцинството да разберат културата на
съучениците си;
 да помогне на самия себе си в подбора на
подходящи техники и методи за преподаване.
Реализирането на подобна практика определено води
до намаляване на проблемните ситуации в часовете, плод
на културните различия. Респективно, намаляват и
аналогичните прояви в извънкласните дейности. Регресът
на
конфликтните
ситуации
на
база
културна
диференциация логично води и до намаляване на
професионалния стрес за учителя, който през последните
години повишава нивата си на обхват сред педагогическата
колегия. Наред с това се преследва и още една цел – да се
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даде възможност на децата да изградят индивидуално
разбиране, съзнание и уважение към отделните култури.
Това е от полза за всички деца.
 „Преподаване
чрез
интегрирано
учебно
съдържание“.
Този тип преподаване носи много дивиденти и за двете
страни, участващи в процеса на преподаване и учене. От
една страна, учителят предварително проучва нравите,
традициите, обичаите и вярванията на другата култура, за
да подбере подходящото съдържание и да го включи в
учебния процес. От друга страна, учениците се запознават
с елемент от другата култура, осмислят съдържанието и я
правят разпознаваема за себе си. Още повече, изучавания
културен факт се генерализира и по метода на индукцията
се прехвърля върху всички носители на конкретната
култура. Това е важен момент за възпитателния процес и
формирането на детския мироглед.
Материал за примери от различните култури може да
се вземе от целия спектър на познание и житейска
философия на съответната култура. За изходна база могат
да се ползват:
- примери от фолклора, вярванията, религията;
- елементи от битието и структурата на ежедневието;
- конкретни традиции, обичаи и ритуали;
- други източници за конкретната култура.
Така се гарантира чувството на равнопоставеност
между децата, всички са еднакво значими и функционират
на една плоскост в процеса на работа. Освен това самите
деца се опознават и разбират едно друго по-лесно, като
никое няма чувство за превъзходство, а напротив всяко има
усещането, че има принос и място в националната култура.
Според Ив. Иванов: „Вниманието към различията е
основен идеал на мултикултурализма – културните
различия трябва да се уважават и подкрепят с
образователни методи. Признаването на различията по
език, религия, етнос и пр. е признаване и на тяхната
даденост, т.е. тяхната необратимост. Това води до
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нарушаване на принципа за справедливост и равенство в
достъпа до образование. Изхождайки от отказа за
индивидуализация на идентичността, ние всъщност
„бетонираме различията” и отричаме възможността за
развитие и промяна“ [Иванов, 2008, с. 32–33].
 „Редуциране на предразсъдъците“.
Като цяло предразсъдъците са културен феномен,
който съпровожда човечеството от неговото зараждане.
Необоснованата предубеденост в повечето случаи е
ориентирана към формиране и утвърждаване на негативни
нагласи по отношение на конкретни прояви, модели на
поведение, култури, етноси, социални позиции. В случая
етническите и религиозните предразсъдъци неминуемо
водят до задълбочаване на междукултурния конфликт.
Прилагането на този принцип е доста трудна задача в
мултикултурната класна стая по много причини. Опитите с
информация да се опровергае конкретен предразсъдък
реализират пряк сблъсък с предишно знание, което се
споделя от определен кръг близки до детето. Обикновено
тези хора са с висок авторитет и разклащането устоите на
предразсъдъка са трудна работа. Още по-трудна става,
когато той се споделя от културната общност, от която
произхожда и учителя. Борбата с предубежденията на
децата е най-ефективна, когато самият преподавател е
вътрешно убеден в тяхната несъстоятелност и съумява
тази позиция да внуши и на тях.
Неоспорими са ползите от редуцирането на
предразсъдъците. Преди всичко у децата се възпитава
толерантност към другата култура, разбиране за генезиса
на различията и уважение към тях. Възприемането на
„другия” не като чужд или враг, а като индивид със
собствени характеристики и напълно равнопоставен с нас
самите, създава положителни взаимоотношение на децата
едно спрямо друго.
 „Безпристрастност в комуникацията“.
Органически важна предпоставка за успешната
интеграция на децата е отсъствието на всякакъв вид
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симпатия или антипатия в отношението на учителя към
конкретни ученици. Наивно е да се счита, че съществува
„абсолютна безпристрастност“. Всеки човек изпитва
симпатии или антипатии по отношение на различните
субекти съобразно ценностната си система, интереси,
впечатления и е подвластен на тях. Въпросът в процеса на
обучение се свежда до демонстриране на поведение,
където пристрастията отсъстват в показността. Принципът
трябва да се спазва по условие във всички видове
ученически класове, но особена валидност има в класовете
с различна културна идентичност, защото това може да се
изтълкува като белег за дискриминация на база етнос или
култура. Подобен процес би довел до излишно
задълбочаване на междуличностните или вътрешно
груповите процеси в класа. Безпристрастната комуникация
е важен педагогически принцип, но в междукултурна среда
неговото значение е ключово за създаване на доверие
между участниците в обучителния процес и ефективност
при работата с децата от различни етноси и култури.
 „Общодостъпност“.
Неотменен дидактически принцип, който в среда на
мултикултурност има особено важно значение. Значим до
такава степен, че да предоставя възможност за разбиране
и осмисляне на учебното съдържание. Академичното ниво
на интерпретация на учебното съдържание в съвременните
учебници и помагала не дават еднаква възможност на
всички
деца
да
разберат
пълноценно
учебното
съдържание, особено ако са представители на капсулирани
етнически малцинства. Неразбирането води до изоставане
в учебния материал, а оттам и до показването на
незадоволителни резултати в учебния процес. Ролята на
учителя е особено значима в конкретните случаи, тъй като
той е изправен пред предизвикателството да „сведе до
ниво на понятност“ отделни елементи на урока, а понякога
дори и цял урок. Едва тогава децата, представители на
различни етноси и култури, имат равния шанс за успех.
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 „Свободно изразяване на мнение“.
Този принцип е с функционалността на „закрепено
правило“ в правото. Присъства неслучайно във всички
нормативни документи, отнасящи се до закрилата на
детето на глобално, общностно и локално ниво. В
Конвенцията за правата на детето съществува специален
текст: „Детето има право на свобода на изразяване на
мнение. това право включва свободата да търси, получава
и предава информация и идеи от всякакъв вид независимо
от границите в устна, писмена, печатна форма или под
формата на изкуство, или чрез каквито и да са други
информационни средства по избор на детето“ [КПД
1989,Чл.13]. Аналогични текстове съществуват и в
Европейската социална харта (ревизирана) с валидизация
на територията на ЕС, и в Закона за закрила на детето, с
валидизация на територията на Р България.
В този принцип се включва т. нар. „овластяване“ –
система, която дава възможност на учениците да се
развиват и да вървят напред академично. Учителят с
властта, с която разполага в класната стая, гарантира, че
всяко дете има право и се чувства спокойно да изразява и
изказва свободно мнението си по всяка тема, която се
обсъжда в процеса на работа. Децата могат и трябва да
бъдат насърчавани да поемат инициативата и заедно да
организират дискусии, ателиета, представления по избрани
от тях теми, които представляват интерес за всички.
Усещането за свобода на изразяване на мнението е ключ
към успеха на мултикултурната класна стая и фундамент,
върху който се гради свободата на личността.
 „Зачитане човешките права на всички“.
Учителите, заедно със семейството имат задачата да
учат децата в зачитане и уважение на човешкото
достойнство и човешките права, уважение към личността и
свободата. Още в епохата на Класицизма великият
френски философ Рене Декарт казва: „Моята свобода
завършва там, където започва свободата на другия“ и
поставя началото на съвременната посока за осмисляне на
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категорията „свобода“. Важен за всяко дете и за всеки
възрастен е концептът за свобода да се интерпретира през
призмата на съзнание да изпълни своята воля, без да му
липсва пространство, признание или подкрепа за това. В
същото време ясно да разбира, че изпълнявайки волята си
не нарушава нечие чуждо пространство. Изграждането на
този принцип у децата предполага, че в перспектива те
сами могат да преценят кое поведение е подходящо.
Знанията и достъпа до повече информация им позволява
сами да изградят своя представа за толерантност.
 „Насърчаване на самочувствие, любознателност
и самодисциплина“.
В среда на мултикултурност съблюдаването на този
принцип е от особено важно значение. Прилагането му
предполага:
- развитието на социалното и емоционалното здраве
на детето;
- повишаване на интелектуалните процеси на детето;
- прогрес на концептуалните и комуникационните му
умения;
- засилване на чувството за достойнство при децата;
- изграждане на убеденост в собствената им стойност.
Изграждането на подобни качества у децата им дава
възможност да се развиват по-издръжливи и по-подготвени
за справяне в мултикултурна среда.
 „Насърчаване
на
съвместни
извънкласни
дейности“.
Общото участие в извънкласни дейности заедно със
семействата на децата и педагогическия колектив развива
мечтаното партньорство между учители и родители.
Увеличават се възможностите на учителите да разговарят и
да обменят идеи с родителите на децата, както и самите
родители да общуват помежду си. Извършването на общи
дейности ги поставя в естествена и непринудена среда, в
която се опознават и преодоляват на практика, през
призмата на личния опит предварително изградени
предразсъдъци.
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 „Импровизация и инициативност“.
Импровизацията винаги е била рисково начинание, но
успехите са повече от провалите. Добрите страни на
импровизацията са непринудеността и моментното
усещане. Ползването на адаптирани към конкретния
момент практики, пречупени през моментните усещания и
емоции могат да донесат позитиви в работата в
мултикултурна среда. Основният ангажимент и отговорност
е изцяло в учителя, защото той сам трябва да реши на база
опит и наблюдения какво е допустимо и какво не в
конкретната ситуация и среда.
Посочените принципи далеч не обхващат пълния
спектър от правила за работа в мултикултурна класна стая,
но упражняването им би допринесло за установяване на
позитивен климат в класната стая и повишаване на
учебните резултати. Учителят е този, който трябва да се
адаптира към чувствата, възприятията, а в определени
случаи и към езика на учениците, принадлежащи към
различни култури. В конкретика, не става въпрос учителят
да учи езика на децата, нито за методики за билингвиално
обучение. Проблемът е ориентиран по посока на проява на
разбиране към трудностите и препятствията за децата в
процеса на учене. В тази връзка, липсата на адекватен
диалог между учител и културно различни ученици найчесто води до тяхното игнориране. Обикновено тези
ученици се намират и в незавидно положение при
разпределението на ролите в груповата динамика, т.е. те
най-често са в позиция на аутсайдери или дисиденти,
защото са потенциални участници или жертви на
конфликти, породени от различността си. Конфликтът
между двата различни културни свята кара учениците да
развиват определени ценности, модели за комуникация,
когнитивните процеси и работните навици на база
собствени културни преживявания. Въпреки това, тези
различия в културните характеристики не са синоним на
културна малоценност. Затова учителят има ролята да
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създаде положителна връзка между дома, ученика и
живота в училище.
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Abstract: Each art has its own artistic language - these are
specific expressions to each art. Many of the expressive means, as
terms used in the two arts, coincide or have their own analogue. The
common features of the two expressive languages are enthralling and
one unconsciously begins to search more deeply for regularities
between the different aspects of their interconnectedness.
This article aims to show the similarities and differences in
some of the concepts used to indicate the means of expression in the
two arts
Keywords: fine arts, music, expressive arts, artistic culture
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ВЪВЕДЕНИЕ
От векове наред връзката между музика и
изобразително изкуство вълнува милиони хора по света.
Тези изкуства формират художествената и естетическата
култура на човека, стимулират творческото му развитие и
въображение. Взаимодействайки си те въздействат
комплексно върху поведение и психика на човека, развиват
творческото мислене, желанието за самоизява, формират
естетическо отношение към света. Огромното положително
въздействие, което оказва изкуството върху човека
отбелязва още Аристотел. Това явление той нарича
“катарзис” (пречистване).
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Всяко изкуство има свой собствен художествен език –
това са специфични за всяко изкуство средства за
изразяване. За изобразителното изкуство това са
цветовете, формите, хармонията, динамиката и т.н.
Музикалноизразните средства са мелодия, метрум, ритъм,
хармония, динамика и др. Много от изразните средства като
термини, използвани в двете изкуства съвпадат или имат
свой аналог. Общите черти на двата изразни езика увличат
и човек несъзнателно започва да търси по-задълбочено
закономерности между различните аспекти от тяхната
взаимосвързаност.
Настоящата статия има за цел да покаже сходствата и
разликите в някои от понятията, с които се обозначават
изразните средства в двете изкуства.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Изкуството притежава оная обаятелно сила да
предизвиква емоции, да заразява и внушава чувства. При
възприемане на произведенията на изкуството човек
съпреживява художественото съдържание, художествения
образ. За да се достигне до същността на всяко изкуство е
необходимо овладяването на „художествения език”,
специфичните изразни средства.
Музикалното изкуство е изкуство, разгръщащо се във
времето, което изразява в художествени образи
преживяванията и отношенията на човека към света и себе
си. Музикалното изкуството изразява идеи, мисли и чувства
чрез хармонично съчетаване на звуци. Изобразителното
изкуство изобразява своето съдържание чрез комбиниране
на цветни тонове в красиви, хармонични форми.
От средновековните и ранните ренесансови автори се
знае, че музиката е хармонизиращата сила на универсума
[9]. Хармонията е неразделна част от художественото
мислене. Тя е изразно средство, характерно и за двете
изкуства. Едно от най-значимите средства за изразяване в
музиката е хармонията. Тя е съчетанието от звуци в
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съзвучие и тяхното последователно следване по приятен за
ухото начин.
В изобразителното изкуство „хармонията” е
сполучливо съчетаване на цветните тонове, както и
оптимално съчетаване на всички елементи в творбата,
тясно свързана с красотата и съвършенството [6].
Художникът и композиторът създават своите
композиции (творби), отразявайки в тях своето виждане за
света, представяйки своето разбиране за красота и
хармония.
Композиция в общия смисъл е термин, с който се
означава структурното единство, последователността и
взаимовръзката между отделните компоненти на дадена
творба. В музиката, това е процесът на създаване и писане
на нова музикална творба (песен или инструментално
произведение). Музикална композиция означава също така
оригинално музикално произведение.
В изобразителното изкуство понятието композиция се
свързва с подреждането на обектите в дадено
пространство. Взаимодействайки помежду си обектите
изграждат картина [6].
При създаването на една художествена композиция
се използват изразни средства като ритъм, динамика,
фактура, щрих, цвят, тон и др.
Понятието, което има определено място, както в
музикалната композиция, така и в изобразителното
изкуство е ритъм. Ритъмът съществува както в природата
и човешките дейности, така и в различните изкуства. Той е
всяко отмерено, закономерно движение на еднакви
елементи.
Ритъмът,
метрумът
и
темпото
организират
протичането на мелодията във времето. Ритъмът е
подвижният,
променливият
елемент,
създаващ
впечатление за непрекъснато обновление и развитие [3, с.
94]. Ритъмът в музиката е организирано редуване на
нотни трайности. В изобразителното изкуство понятието
ритъм в общ вид е определено повторение на елемента
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във времето и пространството. Що се отнася до дизайна,
ритъмът има своя визуален израз и може да бъде
определен като повторение (редуване) на елементите с
еднаква форма в пространството, като големина на
елементите и интервалът на повторение се променят по
определена закономерност. Редуването може да бъде
линейно, равнинно, пространствено и радиално [6].
Динамиката е термин, присъщ и за двете изкуства.
Динамика като музикален термин означава силата на
звука, с който трябва да бъде изпълнено музикалното
произведение.
„Тя
се
проявява
в
музикалното
произведение или чрез внезапно съпоставяне на тиха със
силна
звучност
(subbito),
или
чрез
постепенно
усилване/утихване (crescendo/decrescendo). Динамиката
има много голямо значение за по-изразителното
пресъздаване на различни психологически състояния, на
драматични или лирични моменти, за придаване на
трагични акценти, героичен патос и др.“ [3, с. 94-95].
Динамика на формата в изобразителното изкуство
е непосредствено зрително внушение за движение,
постигнато чрез контрастни цветове или раздвижени форми
в композицията.
Всяко произведение на изкуството е единство на
съдържание и форма. Важно условие за неговата
художествената стойност е единството между тях.
Съдържанието на всяко произведение на изкуството
представлява художествено отражение на жизнените
явления, на разнообразните процеси в действителността и
в сложния вътрешен мир на човека. Формата като
съвкупност от художествени средства и като структура на
произведението е важна и съществена във всяко изкуство.
В изобразителното изкуство форма означава обемнопластичните особености на предмета [1, с.129].
Музикалната форма е строежът на музикалната реч
в едно музикално произведение. Тя е цялостният единен
процес, който протича във времето на дадено музикално
произведение. В по-тесен смисъл на думата под музикална
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форма се разбира съдържанието на частите и взаимното
им разположение в едно и също произведение. Тя е
художествената организация, необходима за въплъщение
на дадено съдържание [12].
Друг общ термин в музиката и изобразителното
изкуство, който може да бъде разглеждан като изразно
средство е фактурата. Фактура е термин в музикалното
изкуство, означаващ начин на изложение на звуковата
тъкан в музикалните произведения. Тя е свързана с
изразните възможности на музикалните инструменти, а
също така и с отделните жанрове в музиката [11].
Фактурата обединява всички изразни средства и
осъществява координация между тях във времето и
пространството. Разкрива музикално пространствените
измерения
на
звуковата
материя-хоризонтално,
вертикално, дълбочинно и диагонално. Тя се състои от
организирани по определен принцип гласове и в
зависимост от броя на тези гласове, може да бъде
едногласна, многогласна и смесена.
Като изразно средство на изобразителното
изкуство, фактурата има две значения. В единия случай
тя представлява характерните особености на повърхността
на материала, от който са изградени предметите в натура и
тяхното изображение в художественото произведение. Във
втория случай, фактурата представлява особеностите на
обработка на материала, от който е направено
произведението и характерните качества на този материал
[6, 1, с.127].
За една творба на изкуството, музикална или
графична, щрихът е почерка на автора и начин да покаже
своята индивидуалност. В първия случай щрихът е начина
на изпълнение на музикалната творба, а във втория - щрих
наричаме успоредни помежду си линии с еднаква сила,
следващи формата на предметите.
Понятията тон и полутон съществуват, както в
музиката, така и в изобразителното изкуство. В музиката
под музикален тон се разбира звук с определена, постоянна
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честота на трептене, оттам и с определена постоянна
височина, разпознаваема за слуха.
Най-малкото
разстояние между два тона се нарича полутон. Тон в
изобразителното изкуство е основна характеристика на
цвета, определяща специфичните му качества като:
- степен на нюансиране на основния цвят;
- наличие или липса на светлина в цвета и др.
Елемент на светлосянката е полутонът. Той
представлява слаба сянка, получаваща се когато
осветената повърхност е разположена под неголям ъгъл,
спрямо посоката на светлината.
Още от древността е известно въздействието, което
цветовете оказват върху настроението на човека. Цветът
като изразно средство в живописта се използва, за да
въздейства психологически и емоционално. Цветовете в
произведенията на изобразителното изкуство предизвикват
богата гама от емоционални преживявания. В зависимост
от тяхното емоционално въздействие върху психиката на
човека се делят на топли (оранжеви, жълти, червени,
кафяви) и студени (сини, виолетови, синьозелени).
В музиката цветът се свързва с тембъра. Тембърът е
качеството на звука, по което се различават тоновете с
еднаква височина, излъчени от различни източници. Всеки
звукоизточник има своя уникален тембър. Красивият
тембър е изключително въздействащ, затова авторите на
музика много внимателно подбират инструментите и
гласовете за своите произведения.
Днес все по-усилено се търси връзка между звук и
цвят, т.е. общото между двата изразни езика. Звукът и
цветът са езика, чрез който се общува с външния свят. Те
са средство за общуване между хората, адресирано към
удовлетворяването на редица потребности на човека,
пораждайки широк спектър от емоционални преживявания.
Емоциите са психически процеси и състояния, чрез
които се осъществява непосредствено отражение и
преживяване на действителността. Естетически емоции са
положителните
емоции
на
удовлетвореност,
на
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художествена наслада. Естетически чувства възникват при
възприемане на произведенията на изкуството и са израз
на емоционалните отношения на човека към прекрасното в
природата, хората, изкуството. [2, с. 61]
Изкуството е най-тясно свързано с емоциите на
хората. То влияе върху психиката на човека, неговите
чувства
и
емоционални
състояния.
Например
жизнерадостните мелодии, както и светлите, изчистени
картини повдигат настроението, а строгите и тържествени
звуци, както и мрачните картини карат човека да се чувства
тъжен, потиснат и т.н. Възприемането на музиката,
чувствата, които предизвиква у хората и асоциираните с
нея цветове са сравнително нова област в науката.
Според изследване на университета в Бъркли
човешкият мозък е програмиран да установява връзки
между възприятията за музика, цветове и чувства.
Музиката може да звучи не само в нюансите на човешките
емоции, но и в различните цветове. Много музиканти и
композитори описват музикалните си възприятия с
визуална цветова картина, с определени тоналности и в
определен цвят – Ал. Скрябин, Бетовен, Римски-Корсаков и
др. [10]. Други създават своите музикални творби,
вдъхновени
от
различни
картини.
Например
Мусоргски създава клавирния цикъл „Картини от една
изложба“, посветен на картини на художника Виктор
Хартман. Заглавието на един от шедьоврите на
американската джазова музика „Рапсодия в синьо“ на
Гершуин е вдъхновено от картината „Ноктюрно в синьо и
зелено“ на американския художник Джеймс Уистлър т.н.
Човек интуитивно е усещал наличието на родство
между музиката и цвета.
Още през на XVI век
живописецът-музикант Арчимбалдо изобретява „цветен
клавесин“, който е пример за оптимално съгласуване между
музиката и визуалните ефекти. Когато преподавал живопис
той свирел на своите ученици ноти, като за всяка от тях
подбирал картонче с определен цвят.
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Преди появата на цветомузиката, която през 90-те
години на миналия век получава голямо развитие в
представленията на Жан Мишел Жар, Скрябин конструирал
машина за „музика на цвета”, наричайки я светлинен клавир
[8].

Фиг. 1

Съответствие
Скрябин [13].

на

цветовете

и

тоналностите

по

Между музиката и седемте цвята на светлината
съществува тясна връзка. Всеки цвят има свой специфичен
тон: червен – до , зелен – фа, виолетов – си, оранжев – ре,
син – сол, жълт – ми, индигов – ла.
Връзката между цветовете и тоновете се използва в
педагогическата практика. А. Исаева и П. Марчева
използват проективна техника на цветните петна, която
освен че е интересна и забавна за учениците, служи и като
средство за диагностициране на емоционалното им
състояние. Анализирането на преобладаващите цветове в
рисунките е съобразно символиката на цветовете,
интерпретирана в „Речник на символите”. Например
(според интерпретацията на Игор Соломин) цветовете
черен, червен, кафяв, син и лилав могат да бъдат
асоциирани с мрачни чувства и настроения, а цветовете
жълт, зелен, оранжев и розов се използват като израз на
весело настроение [7, с. 48].
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Както художникът използва различни гами от цветове
(топли или студени) в съчетание с контрастни акценти при
създаването на една творба, така и композиторът определя
съчетанието на тоновете в минорна или мажорна тоналност
и тяхното звучене - тъжно или весело в неговото музикално
произведение.
В Калифорнийския университет в Бъркли са
проведени експерименти, при които участниците е
трябвало да чуят 18 пиеси в мажорни и минорни
тоналности, както и в различни темпа. Те трябвало да
свържат музиката, която чуват, с някой от 37-те цвята,
приложени към пиесите. Така светлите цветове са били
съчетани с оптимистичните теми, а тъмните – с помрачните композиции. Изследвана е също така връзката
между цвят, емоция и звук. Стига се до извода, че зад
музиката стои емоцията, която е отговорна за цветовата
асоциация. Асоциациите между една и съща музика и едни
и същи цветове, са сходни при различните хора, т.е. хората
споделят обща емоционална палитра. В резултат на
проведените изследвания се стига до извода, че емоциите
играят мощна роля в човешкия мозък за виждането на
цветове при слушането на музика [10] .
В България художникът Д. Христов изследва
хармонията между хроматичните цвят и звук. Според него
допирните точки между тях са толкова много, че те напълно
се припокриват. „Това, което примерно във визуалните
изкуства и познанието за цвета се нарича разделнодопълващ цвят, в музиката е блус. Както можем да
транспонираме
музикалните
тонове,
запазвайки
съотношенията помежду им, по същия начин можем да
транспонираме и визуално изображение, запазвайки
интервалите между цветовете.“ Според Д. Христов има 12
хроматични третични цвята и 12 музикални тона. Когато се
нанесат една върху друга двете скали, това позволява да
се транспонират една спрямо друга и всъщност да се
извлече звука от дадено визуално изображение и обратно –
да се извлекат цветовете от музиката. Д. Христов създава
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мобилно иновативно приложение Vivid Harmony за
конвертиране на изображения с хроматични цветове в
музика. С него всеки може да композира на своя мобилен
телефон, вдъхновен от снимки и картини [5].
Отразяването на музикалните образи чрез средствата
на изобразителното изкуство, както и визуализирането на
музикалните тонове е възможно благодарение на
синестезията. Това е състояние, при което възприятията се
свързват едни с други (осъществява се преливане на
усещанията едно в друго). Синестезията всъщност
означава смесено възприятие. Погледната като дарба, би
било добре синестезията да се развива като такава, тъй
като това дава много нови полета за творческа изява.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изкуствата, по своята същност са уникални посланици
на красивото и доброто. Техните послания са емоционално
наситени, насочени към аудиторията, която трябва да
владее художествения език, за да вникне по-задълбочено в
същността на творбата. Овладяването на художествената
изразност
осигурява
пълноценно
общуване
с
произведенията на изкуството и е възможно само при
активното взаимодействие на човека с това изкуството. В
процеса на взаимодействие личността трупа художествен
опит, формира ценностно отношение към изкуството,
оценъчни критерии и художествен мироглед.
Общуването с произведенията на музикалното и
изобразителното изкуство носи радост, удоволствие и
емоционално
благополучие.
Чрез
общуването
с
произведенията на тези изкуства човек задоволява своите
потребности и интереси, формира и обогатява своята
художествена култура.
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РОЛЯТА НА МУЗИКАТА В ОБУЧЕНИЕТО И
ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ
ОБАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
ЦАНИМИР БАЙЧЕВ, СОФИЯ ЙОРДАНОВА
THE ROLE OF MUSIC IN TRAINING AND EDUCATION
OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
TSANIMIR BAYCHEV, SOFIA YORDANOVA
Abstract: The article addresses the issue of integrating children
with special educational needs into pre-primary and primary
education. In order for them to be successful, it must be tailored to
their potential and health status.
A number of studies show how great and positive the effect of
music is on children, which is why, in contemporary music psychology,
more and more attention is paid to the educational role of music. The
purpose of this publication is to highlight the role of music as an
effective means of involving children with special educational needs in
the setting of a primary kindergarten.
Keywords: children, music, upbringing, inclusive education,
special educational needs
Публикацията е осъществена с подкрепата Проект №
РД-08-114/04.02.2019 г. на ШУ „Епископ К. Преславски” .

Все по-често в детските градини постъпват деца с
нарушения, което поражда редица трудности пред
работещите в детските градини. Децата със специални
образователни потребности често пъти не се повлияват от
традиционните методи на обучение и възпитание. Затова
учителите са изправени пред предизвикателство да
работят с тези деца и да им помогнат да се включат в
общите дейности.
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Понятието
СОП
специални
образователни
потребности е регламентирано нормативно с Наредба N:1
от 23.01.2009 г. на МОН за обучението на деца и ученици
със специални образователни потребности и/или с
хронични заболявания.
С тази наредба се определя
държавното образователно изискване за обучението на
тези деца и ученици. Според нея деца и ученици със СОП
са „децата и учениците с образователни потребности, които
може да възникнат при:
различни видове увреждания - сензорни, физически,
умствени (умствена изостаналост), множество увреждания;
комуникативни нарушения;
специфични нарушения на способността за учене
(дислексия, дисграфия, дискалкулия);
разстройства от аутистичния спектър;
емоционални и поведенчески разстройства” [6].
Според Световната здравна организация децата със
специални образователни потребности са около 10% от
всички деца.
В Националния план за интегриране на децата със
СОП и/или с хронични заболявания в системата на
Народната просвета се посочва, че значителен брой деца с
увреждания в България не получават образование или се
обучават в домовете си чрез индивидуална форма на
обучение. По този начин те са лишени от възможността да
общуват със своите връстници, да бъдат самостоятелни и
равнопоставени с тях. В резултат на това голяма част от
техните възможности и социалните им умения остават
недостатъчно развити. Последиците от такъв подход са
трайна социална изолация, неконкурентноспособност на
пазара на труда, неумение за справяне с житейски
ситуации [8].
Основите на приобщаващото образование се
поставят в България в края на първото десетилетие на 21
век. Понастоящем приобщаващото образование е процес
целящ да осигури на всички деца, включително на тези със
СОП, равни възможности за качествено образование, с
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необходимите помощни средства, за да се подготвят за
един продуктивен живот, като пълноценни членове на
обществото.
Отношението на участниците в приобщаващото
образование
и
положителните
им
нагласи
към
интегрираните деца и тяхното обучение несъмнено биха
допринесли за приемането и утвърждаването на тази нова
образователна концепция. Приобщаващото образование и
интегрираното обучение на деца със СОП е тяхно човешко
право. Адаптирането им в масовата детска градина трябва
да бъде съобразено с техните потенциални възможности и
здравословно състояние, за да бъде успешно. Търсейки
иновативни методи и похвати се спираме върху ролята на
музиката в обучението и възпитанието на деца със СОП.
Целта на настоящата публикация е да се разкрие
ролята на музиката като ефективно средство за
приобщаване на децата със специални образователни
потребности в условията на масовата детска градина.
Днес все повече се поставя въпросът за значението
на изкуството в обучението и възпитанието на
подрастващите. Идеята за възпитателната роля на
изкуството присъства в творчеството и изследванията на
редица учени, музиканти, психолози и педагози - К. Орф, Д.
Кабалевски, С. Виготски, Е. Сеген, И. Голдман, Д.
Кирнарская, Е. Олесина, Л. Медведев., Л. Савенкова, А.
Маслоу, К. Роджерс, Дж. Гудлед, А. Атанасова, Л. Сталева
и др.
Изкуството създава възможност за развитие на
социалните умения на личността, защото „отделният човек
не е заобиколен от обществото, а самото общество не е
нищо друго, освен множество от хора, които по силата на
ориентацията си, на опованието си един на друг, на
независимостта си един от друг са свързани по различен
начин и заедно образуват мрежи от зависимости, в която
сме вплетени и ние като човешки индивиди” [3, с. 8-9].
Според Е. Тополска изкуството се явява посредник
между детето със специални образователни потребности и
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другите, чиято цел е интегрирането му в масовата група.
Ето защо изкуството играе важна роля в процеса на
възпитание. “От гледна точка на възпитанието е от
значение изкуството да съдейства от една страна детето
със специални образователни потребности да се почувства
включено в групата, а от друга страна групата от деца в
норма да приеме детето със специални образователни
потребности.” [9, с.11].
Още от древни времена е било добре известно
въздействието, което музикалното изкуство оказва върху
психиката и поведението на човека. То е адресирано към
цял ред потребности на човека, удовлетворяването на
които е в състояние да породи широк спектър от
емоционални преживявания.
Музиката е изкуство, което предава информация за
емоционалното отношение на човека към околния свят.
Според Т. Бурдева този вид информация е много
разнообразна, богато нюансирана и много динамична.
Според нея емоционалните преживявания, породени от
произведенията на музикалното изкуство, развиват
емоционалната сфера на личността. Затова музикалното
изкуство създава предпоставки все по-често да се използва
като високоефективно средство за приобщаване [2, с. 92 ].
Редица проучвания показват колко голям и
положителен ефект има музиката върху децата, затова в
съвременната музикална психология все повече се поставя
въпросът за възпитателната роля на музикалното
изкуството. Влиянието на музиката като интелектуален
активатор е най-силно в детска възраст. „Като
възпитателно средство музиката се явява посредник между
детето със специални образователни потребности, учителя
и другите деца в групата; посредник, който улеснява
общуването и създава контакт. Музиката е особено ценно
средство за интеграция на деца с емоционални и езиковоговорни нарушения.” [9, с. 13-14].
Обучението се разглежда като процес, в който децата
натрупват представи за заобикалящия ги свят, изграждат
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умения и отношения. То се реализира чрез учебното
съдържание, регламентирано в държавните образователни
стандарти.
Трудности в овладяването на регламентираното
учебно съдържание срещат деца с нарушения или
заболявания, защото е предвидено за деца в норма. За да
направи достъпно учебното съдържание е необходимо,
дори наложително, педагогът да създаде подкрепяща
среда съобразно нуждите на децата със СОП, като
използва подходящи педагогически средства.
В
държавния
образователен
стандарт
за
предучилищно
образование,
образователното
направление “Музика” е структурирано в четири основни
ядра: “Възприемане”, “Възпроизвеждане”, “Музика и игра” и
“Елементи
на
музикалната
изразителност”.
Чрез
реализиране на съдържанието им се постига развитие на
музикално-изпълнителски
и
слушателски
умения,
насърчаване на
детската
артистичност,
както
и
стимулиране на интереса и желанието на децата да пеят,
да слушат музика, да я преживяват. Дейностите по
образователното направление „Музика“ са подчинени на
целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете и
формиране на лично отношение към музиката като
изкуство, както и за изграждане на мотивация и увереност в
собствените му възможности. В основата на този широк
кръг дейности е емоционалната активност на децата. [7].
Още в началото на обучението е необходимо да се
установят възможностите на децата със СОП – гласови,
двигателни, слухови и др. Ако детето има някакво
увреждане, педагогът е длъжен да се съобрази с него и да
потърси други възможности за компенсиране. Например
децата с увреден слух (фрО“ мп отем оп -Шулверк”) могат
да разпознават различните музикални инструменти,
усещайки вибрациите, произведени от тях. Ако имат
установени двигателни нарушения е необходимо тези деца
да бъдат включени в друг вид музикална дейност –
певческа, слушателска и др.
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Основната дейност в детската градина е пеенето. При
изпълнение на песни децата си взаимодействат, изразяват
себе си, своите мисли и чувства. Песента въздейства
комплексно върху личността на детето – чрез музика и
поезия. Поетичният текст прави песента близка,
разбираема, достъпна и улеснява осъзнаването на
музикалния образ. Пеенето е преди всичко умение да се
предаде емоция. Изпята искрено и непринудено, тя оказва
магическо въздействие и на слушателите и на самия
изпълнител. [1, с. 452 ]. Много често пеенето е придружено
с движения, които подпомагат запаметяването на
определени думи или словосъчетания. Децата често
свързват тези движения в танц, което го прави още поемоционално преживяване.
На децата със СОП не бива да се поставят непосилни
задачи и изисквания, свързани с певческата дейност.
Важното е да участват в нея, да пеят с желание и радост.
Ако децата имат проблеми със звукопроизвеждането –
поставят им се задачи да слушат музика, да свирят на
детски музикални инструменти, да танцуват, да участват в
игрова дейност и т.н. Важно е да се провокира интереса на
децата към музиката и музикалните занимания. За да бъде
музикалното обучение ефективно и да помогне за
приобщаването на децата със специални образователни
потребности, учебното съдържание трябва да бъде
съобразено с възможностите им.
„Отношението между музикалното изкуство и
приобщаващото образование се базира на възможността,
която музикално-художествените образи дават на
личността за свободно изразяване и себеизразяване, за
формиране на социални емоции, като емпатия и
съчувствие.“ [2, с. 92 ]. Затова и една от задачите на
педагога е да стимулира интереса и желанието на всяко
дете да участва активно в музикалните дейности - да пее,
да слуша музика, да съпреживява и усеща по свой начин
посланието на музикалните творби.
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„Музикалните дейности подчертават невербалните
форми на комуникация и често надминават физическите,
културните, интелектуалните и емоционални ограничения.”
[13, с. 272].) М. Золър описва още специфични музикални
стратегии, в които могат да бъдат включени: упражнения за
релаксация, дишане и вокализация, опит за артикулация и
песни, ритмизиране на думи и фрази, речник и концепция
за развитие на пеенето.
От характера на музикалното произведение, което се
слуша зависи силата
и богатството на преживените
емоции. Музиката с маршов характер може да направи
детето да се чувства по-жизнено, жизнерадостната - да го
развесели, а приспивната песен да го успокои. Когато
децата слушат или изпълняват музика те преживяват
чувствата на героите от музикалното произведение,
“пренасят” се в света на художествения образ, изразяват
свободно своите емоции – обичта към мама, куклата,
Зайко, кученцето Шаро, радостта от предстоящия празник и
др. В повечето случаи децата реагират емоционално чрез
лице, израз, движения, жестове, танц и т.н. Особено
полезни за децата със специални образователни
потребности са музикалните игри и танци, защото чрез тях
усвояват основните движения (положение на тялото,
ходене, тичане). Затова педагогът често им поставя задача
да имитират различни предмети и явления - падащите
снежинки, цъфтящите цветя, пролетния капчук, есенния
вятър, клоните на дърветата и др., като движенията трябва
да са съобразени с характера и настроението на песента.
Съчетаването на музиката с ритмичните движения им
помага да усетят ритъма и динамиката на музиката. При
смяна на бърза и бавна музика задачата на децата е да се
движат бавно при бавната музика и да тичат или движат
бързо при бързата музика. Счита се, че тези задачи
подобряват координацията и развитието на моториката при
децата [5].
Музикално-стимулиращите речеви изследвания са
установили, че музикалните техники насърчават засилен
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контрол
на
дишането
и
мускулите,
стимулират
вокализацията, развиват рецептивни и изразителни езикови
умения и подобряват артикулационните движения [12].
Например пеенето може да бъде полезно при деца, които
имат нарушена плавност на речта. Деца със заекване
слушат музика с особен интерес. Свиренето на духов
музикален инструмент също благоприятства говорния
апарат за адекватна артикулация на звуковете. Езикът
играе ролята на клапа, която пропуска или възпрепятства
въздушната струя да навлезе в инструмента, като по този
начин е в непрекъснато движение, което е от
първостепенно значение в логопедичната работа.
С. Еджъртън изследва ефектите на импровизационна
музикална терапия върху комуникативното поведение на 11
деца с аутизъм, всички от които представени със
значителни комуникационни дефицити. Децата, на възраст
от 6 до 9 г., са участвали в индивидуална импровизационна
музикална терапия за 10 седмици. Записани са различни
комуникативни актове (например: реч, вокализации,
жестове). По време на изследването всички деца проявили
повишена комуникативна отзивчивост, подсказвайки, че
импровизационната музикална терапия може да бъде
ефектна за увеличаване комуникативно поведение при
деца с аутизъм и тежко увреждане на комуникацията.
Имайки предвид получените резултати се предполага, че
музиката и свързаните с музика дейности могат да доведат
до засилена комуникация между деца с различни
специфични нужди [11].
Според К. Орф „ранното музикално възпитание влияе
благотворно дори в развитието на умствено изостанали и
трудно възпитаващи се деца” [4, с. 225 ]. Методът “ОрфШулверк” е особено полезен в работата с деца със СОП Синдром на Даун, Синдром на Аспергер, Детска
церебрална парализа и др., тъй като предлага
разнообразни форми на социална адаптация, развитие за
сензитивност, развитие на грубата и фина моторика,
развитие на усета за ритъм, движение и пространство.
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Психологичните заболявания и детските неврози, дори да
не се излекувани напълно, то забележимо облекчават
състоянието на децата, ако постоянно се прилагат основни
принципи на музициране по Шулверк. [4, с. 225]. Задачите
по този метод са съобразени с нуждите на децата, като
общата цел е всеки участник, развивайки своята
креативност да изрази себе си, желанието си за игра и
спонтанност. Техниките за музициране са опростени и това
позволява на участниците с умствени увреждания лесно да
изпълняват поставените задачи без да се страхуват, че
няма да се справят добре. Например „атмосфера на
музициране създава в съзнанието на такива деца точни
понятия като "ти" и "ние". Включване в "общия ред" при
музициране дава голям ефект в лекуване на патологично
превъзбудени деца, агресии, моторно-импулсивни, с
нарушена способност към концентрацията.” [4, с. 226]. От
голямо значение е учителите да предвиждат и предлагат
плавни преходи, за да помогнат на децата със СОП да се
научат какво и как да правят, за да постигнат успех.
Музиката има положителен ефект върху децата със
специални образователни потребности и играе важна роля
в обучението и възпитанието им, защото:
 при взаимодействието с музикалното изкуство
децата изпитват емоции и чувства, които са мощен
стимул за активното им участие в музикалните
дейности;
 използването на музикално-ритмични движения
помага на децата със СОП да усетят ритъма и
динамиката на музиката, подобрява координацията
им;
 при изпълнение на песни децата си взаимодействат,
изразяват своите мисли и чувства, развиват своите
говорни и езикови умения;
 чрез участието на децата в игровата дейност се
стимулира
детската
емоционалност
и
инициативност;
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подобрява комуникативните им умения, дава им
свобода за себеизразяване и увереност за справяне
с поставените задачи.
Музиката не само влияе благотворно върху децата
със СОП, но и помага по-лесно да се адаптират и приобщят
в условията на масовата детска градина.
В процеса на интегриране на деца със специални
образователни
потребности
няма
универсално
педагогическо средство. Търсенето на педагогически
техники съобразени с възможностите на децата за
възприемане, възпроизвеждане и игра са само един от
начините, по който децата със специални образователни
потребности могат да бъдат включени в образователния
процес. Грижите и възпитанието на деца със СОП е
актуален проблем, а социализирането на такива деца е в
ръцете на педагозите и обществото като цяло.
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CHICKPEA ASCOCHYTA BLIGHT IN BULGARIA
MAGDALENA KOLEVA, YORDANKA STANOEVA
Abstract: Ascochyta blight is the most important disease in
chickpea (Cicer arietinum L.). The disease is distributed in North,
Northeast and Southern regions in Bulgaria. It is caused by the fungus
Ascochyta rabiei (Pass.) Lab. The pathogen overwintered in plant
debris as pseudothecia or pycnidia and in infected seeds as pycnidia.
Bulgarian population of A. rabiei have high virulence diversity and
seven pathotypes distributed in Northeast Bulgaria are identified.
Cultural practices and foliar spray are recommended for disease
control but in Bulgaria only pyraclostrobin is registrated. Bulgarian
cultivars Progres and Balkan are reported to be resistant in the past
but now Bulgarian population of A. rabiei have virulent forms which
overcome this resistance. Recently, the farmers used foreign cultivars
with unknown reaction to Bulgarian population of the pathogen. This is
possible to lead to epiphytotic disease development in years with
favorable conditions.
Keywords: Chickpea, Cicer arietinum, Ascochyta blight,
Ascochyta rabiei
This work was supported by Shumen University under Project
№ RD-08-114/04.02.2019.

Chickpea (Cicer arietinum L.) is an important food legume
which is grown in more than fifty countries and ranks third in the
world after common bean and lentil [14]. It is a rich source of
good quality protein with ability to sustain soil fertility when
included in different cropping systems [23]. The chickpea was
not very wide grown legume crop in last twenty years in
Bulgaria. In the past three years chickpea fields drastically
increased and in 2017 they were 22 564 ha with production 32
383 tones and 59 841 ha with production 58 342 tones in 2018,
respectively [48]. The increase in the fields is due to the
increased demand on the market, the high cost of production
and the subsidies that farmers receive for the production of
protein crops.
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Biotic stresses play a significant role in increasing losses
regarding chickpea production throughout the world [2]. In
chickpea, ascochyta blight is the most important disease in
many countries [33]. Under favourable conditions as
temperature about 20°C and more than 350 mm rainfall during
the season yield losses can reach up to 100% [1; 38].
The disease was first reported in 1911 in Pakistan [5]. It
infects all aerial parts of the plant. The first symptoms generally
seen are small necrotic specks on newer leaves or stems.
Under cool, moist conditions, the necrotic specks enlarge and
coalesce to form large necrotic lesions (6-12 mm in diameter)
on young leaves and buds. Lesions forming on pods and leaves
are primarily circular to oval (up to 0.5 cm), containing
concentric rings of pycnidia, which are visible with a 10× hand
lens. Lesions that form on petioles and stems are usually
elongate, but also will contain pycnidia arranged in circular
patterns. Stem lesions vary greatly in size, becoming 3 to 4 cm
in length, and often girdling stems resulting in breakage.
Infected seeds appear small and shriveled with brown
discoloration, but may also exhibit irregular cankers [10].
The disease is caused by a fungus which occurs as both
teleomorph and anamorph. The telemorph Dydimella rabiei
(Mycosphaerella rabiei (Kovachevski) v. Arx) was first described
occurring in Bulgaria by Kovachevski in 1936 [20]. It is
characterized by formation of pseudothecia, a sexual fruiting
body containing asci carrying the sexual spores (ascospores).
The fungus is a bipolar heterothallic and forms the sexual stage
when two compatible mating types (MAT1-1 and MAT1-2) come
together [46]. Stanoeva [42] investigated the development of D.
rabiei in chickpea plant debris in Bulgaria and approved the
existence of two compatible mating types in Bulgarian
population of D. rabiei. In North East Bulgaria mature
ascospores occur from the beginning of March till May and this
period completely coincides with the chickpea vegetation period
that’s why ascospores may be primary inoculum for disease
development in our country [42]. The anamorph Ascochyta
rabiei (Pass.) Lab, the asexual or imperfect stage, was first
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identified and described by Sattar in 1933 [32]. It is
characterized by production of vegetative fruiting body pycnidia
containing the asexual spores (conidia). Seed transmission of
the disease is possible in Bulgaria [42]. The pathogen
overwintered in plant debris on the soil surface as pseudothecia
or pycnidia and in infected seeds as pycnidia [20]. Primary
disease infection is caused by airborne ascospores or conidia
[15]. Once initial infection is established, A. rabiei grows
asexually on the living host and produces numerous conidia
leading to secondary spread of pathogen within the field by rain
splash and to some extent by wind [31].
Hosts of A. rabiei are species from genus Cicer [24]. In
Bulgaria, except C. arietinum, ascochyta blight development
was estimated on C. montbretii Jaub. & Spach in Strandzha
Mountain [16] which is the only wild Cicer sp. native to Bulgaria.
Various terms such as pathogenic groups, races,
virulence forms and pathotypes have been proposed as a
means to classify the pathogenic variation of A. rabiei
population on the set of differential chickpea cultivars [6; 17].
Hundreds of races/virulence forms/races are identified
worldwide [7, 36, 37, 45] but on the reaction of different
differential cultivars: from three [45] to fourteen [13]. At the
same time different scales for estimating disease intensity were
used with no standard criteria for defining resistance and
susceptibility. The nonparametric 1–9 rating scale of Reddy&
Singh [29] is the most commonly used method, but it has been
employed in different ways by different researchers. All these
differences make it impossible to compare the results obtained
from different countries, different areas of a country or different
researchers. In 2018 Baite and Dubey [4] standardized a set of
ten chickpea differential genotypes for race identification and,
using 1-9 degree scale, established 7 races of A. rabiei in India.
Investigations on virulence diversity in A. rabiei in
Bulgaria are limited. Stanoeva and Kiryakov [39] investigated
the virulence of four A. rabiei isolates, originated from Bulgaria,
using the fifth differentials proposed by Singh and Reddy [36].
The differential lines showed susceptible phenotype after
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inoculation with all isolates which indicated that this set could
not discriminate the virulence of the isolates. The authors
included in their investigation 42 others introduced lines and
their different phenotype after inoculation with the isolates
clearly demonstrated differences in the virulence of used
isolates. Stanoeva [40] investigated the virulence of 10
monospore isolates, originated from different areas of Bulgaria,
to 22 breeding and introduced lines. Although the used
accessions were not included in any differential set the results
showed high virulence diversity of A. rabiei in the country.
Stanoeva [43] investigated the virulence of 20 A. rabiei isolates
on eight differential cultivars proposed by Chongo et al. [7] and
identified seven pathotypes distributed in Northeast Bulgaria.
Koleva et al. [19] established high virulence diversity of 30 A.
rabiei isolates on twenty chickpea accessions. According to the
authors the 30 A. rabiei isolates in their study are different in
their virulence from four of the pathotypes identified by
Stanoeva [43]. It is impossible to compare the results from
investigations which used different isolates and chickpea
accessions. Even though Bulgarian population of A. rabiei
showed high virulence diversity [19, 39, 30, 43] This diversity is
probably due to the potential of the pathogen to overwinter in
plant debris as pseudotecia [42] and the appearance of different
virulent forms/races/pathotypes is a result of recombination
during sexual process or due to mutations in the pathogen
population which lead to appearance of new more virulent
forms. If the standardized set of ten chickpea differential
genotypes for race identification proposed by Baite and Dubey
[4] domineer in ascochyta blight scientific works then other
investigations have to be made to identify race diversity of A.
rabiei in Bulgaria.
Cultural practices include burning of infected plant
residues, deep ploughing, crop rotation, exposure of seeds to
direct sun light [15], seed treatment and foliar spray with
metalaxyl and captan [14] are recommended for disease
control. In Bulgaria only pyraclostrobin is registrated for minimal
use by foliar spray [49]. Pyraclostrobin is a strobilurin fungicide
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with preventative mode of action. It has translaminar activity but
it is not xylem mobile [18]. But chemicals for plant protection are
harmful, have residual effects and are expensive as well [47].
So the most efficient, practical, effective and ecofriendly
way to manage the disease is using resistant cultivars [12, 22].
Historical studies revealed that ascochyta blight resistance is
controlled by a single dominant gene [8], two quantitatively
inherited recessive genes and several minor genes [44, 45],
multiple recessive genes and a couple of dominant
complementary genes [21] and several QTLs have been
confirmed with respect to multiple linkage groups against the
ascochyta blight resistance [12, 30].
Breeding host resistance against ascochyta blight
includes conventional field screening experiments [26] as well
has recent molecular breeding techniques [21]. Hundreds
germplasm sources resistant to A. rabiei have been reported via
field screening methods from 1981 to 2016 [25].
First announce for resistant germplasm in Bulgaria is
made by Ganeva and Matsov in 1977 [9]. The authors reported
that accessions Soukhoznyi 14, Kubanskii 199, VIR-32, no.
222, derived from USSR, were highly resistant to Bulgarian
population of. A. rabiei. Radkov [28] determined the resistance
in lines no.180 and no.307 to the pathogen. Bulgarian cultivars
Balkan and Progress, breeded in DAI-General Toshevo, were
reported to be resistant to A. rabiei under field condition during
2004-2008 [3]. These cultivars are the only ones entered on the
Bulgarian official catalogue of varieties of agricultural and
vegetable plant species in 2019 [50].Cultivar Balkan had
susceptible phenotype to pathotypies 5, 6 and 7 of A. rabiei
distributed in Northeast Bulgaria [43]. Balkan and Progress had
middle resistant reaction to ascochyta blight under field
condition during 2012-2014 and middle resistant phenotype to
four and six of thirty A. rabiei isolates, respectively in
greenhouse [19]. Unfortunately farmers in the country grow
foreign chickpea cultivars with unknown reaction to the
Bulgarian population of the pathogen. Thus may lead to
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epiphytotic disease development in years with favorable climatic
conditions.
The production of resistant genotypes worldwide has
become a supreme challenge due to continuous evolving new
pathotypes of A. rabiei [34]. As mentioned above Bulgarian
population of A. rabiei showed high virulence diversity and as a
result of complex of reasons new, more virulent forms emerge
and overcome the resistance of the cultivars. This is the reason
systematic screening of the germplasm for ascochyta blight
resistance has to be done to find sources of resistance which
can be used in a breeding program. Many investigations were
carried out and hundreds accessions were screened to many A.
rabiei isolates but no accession was found with complex
resistance to all isolates of the pathogen [17, 39, 40, 41, 42,
43]. If the standardized set of ten chickpea differential
genotypes for race identification proposed by Baite and Dubey
[4] domineer in ascochyta blight scientific works then other
investigations have to be made to identify race diversity of A.
rabiei in Bulgaria and to screen all chickpea cultivars and lines
available in the country to the identified races.
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КЛОНОВА СЕЛЕКЦИЯ ПРИ ЛОЗОВ СОРТ ДИМЯТ В
РАЙОНА НА ВАРНА
МИРОСЛАВ ИВАНОВ, ПЛАМЕНА ЯНКОВА
CLONE SELECTION FOR VINE VARIETIES DIMYAT IN
THE VARNA AREA
MIROSLAV IVANOV, PLAMENA YANKOVA
Abstract
The investigation was carried out during in the economic year
2019 in the area of the village of Mlada gvardiya, municipality Vetrino,
region Varna. An agrobiological characteristic of a newly selected
clone of the Dimyat variety has been made.
The investigated candidate clone Dimyat has medium-sized
bunches - 15.7 / 8.5 cm and grains - 19.12 / 17.94 mm. The average
weight per grape is 216.0 g.
The values of all other characteristics of mechanical analysis of
grapes and grains are within the typical range of varieties suitable for
the production of white wines.
Keywords: clone, grains, wine, quality

Изследването е проведено през стопанската 2019
година в района на с. Млада гвардия, общ. Ветрино, обл.
Варна. Направена е агробиологична характеристика на
новоселекциониран клон от сорт Димят.
Изследваният кандидат-клон Димят е със средно
големи гроздове - 15,7/8,5 cm и зърна - 19,12/17,94 mm.
Средната маса на 1 грозд е 216,0 g.
Стойностите на всички останали показатели от
механичния анализ на грозд и зърно са в типичните
граници на сортовете подходящи за производство на бели
вина.
Увод
Под въздействие на различни стресови фактори на
околната среда при повечето лозови сортове с
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многогодишно
филогенетично
развитие
настъпват
различни изменения. При лозата се наблюдават два типа
изменчивост
–
ненаследствена
или
фенотипна
(модификационна изменчивост) и наследствена или
генотипна (мутационна изменчивост) [1, 2, 3, 4].
При вегетативното размножаване мутационните
изменения се предават трайно в потомството на лозата. В
повечето случай мутациите са с негативен характер и
понижават продуктивността на сорта и влошават
качеството на гроздето.
Клоновата селекция при лозата се явява основен
метод за обогатяване на лозовия сортимент и за
подобряване стопанските качества на лозовите сортове.
Според Schoffling and Faas (1973) [5] в Германия след
въвеждането на високопродуктивни клонове в лозарството,
добивът при винените сортове се повишава с около 50%.
Клонова селекция при сорт Димят в България е
проведена през 50-те години на ХХ век в района на Варна и
е констатирано, че мутационните изменения при този сорт
са по-малко в сравнение с други местни сортове. При
проведеното през периода 1952-1954 година обследване на
лозовите насаждения в района на Варна и Преслав са
отбрани две вариации различаващи се както по големина и
форма на грозда, така и по едрината на зърната и
оцветяване на кожицата [6]. Едната вариация се
характеризира с по-големи гроздове, зърната също са поедри, с жълтозелена кожица. Другата форма е с по-малки
гроздове, рехави, а зърната са по-дребни и неизравнени.
При лозите от първата вариация не е наблюдавано
изресяване и милерендаж, а при втората се проявява в
различна степен.
Целта на изследването е да се направи
ампелографско изследване и даде агробиологична
характеристика на новоселекциониран клон от сорт Димят.
Материал и методи
Отборът на кандидат-клона извършихме през 2019
година в лозов масив от 400 dka, засаден през 2012 година
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в района на с. Млада гвардия, общ. Ветрино, обл. Варна.
Лозите са засадени на разстояние 2,5/1,2 m, формирани
стъблено на едностранен кордон. Сравнително изследване
е извършено по утвърдената за страната методика по
клонова селекция [7].
Резултати и обсъждане
Показателите от биометричния анализ на гроздето от
новоотбрания кандидат-клон от сорт Димят са отразени в
Таблица 1.
Таблица 1. Биометричен анализ на кандидат-клон от
сорт Димят-М.Г.
Средна
Размери на
Средна маса
Размери на
маса на 1
грозда
на 100 зърна
зърното
грозд
g
дължина ширина
дължина ширина
g
g
g
g
g
216,0
15,7
8,5
410,0
19,12
17,94

Средната маса на един грозд е 216,0 g, а размерите
са 15,7/8,5 cm. Зърното е с размери 19,12/17,94 mm.
Средната маса на 100 зърна е 410,0 g.
Механичният и химичен анализ показват, че кандидатклона е типично винен, със специфичната характеристика
на грозд и зърно подходящи за производство на бели вина
(Таблица 2). Процентът на зърната в грозда е висок –
94,89%. Кожиците са 6,02%, семената 1,02%, а мезокарпът
е 92,96%. Количеството на захарите в гроздето е 19,4%, на
титруемите киселини 6,250 g/dm3, което е добра основа за
получаване на качествено бяло вино.
Таблица 2. Механичен и химичен анализ на кандидатклон от сорт Димят-М.Г.
Механичен анализ
Химичен анализ
грозд
зърно
Захари Титруеми
%
киселини
чепки зърна кожици семки мезокарп
3
g/dm
%
%
%
%
%
5,11
94,89
6,02
1,02
92,96
19,4
6,250
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Резултатите от анализите на виното получено от
кандидат-клона от сорта Димят-М.Г. са отразени в Таблица
3. То се отличава с добра свежест, плътност и лек
загадъчен ванилов аромат. Алкохолното съдържание е повисоко поради допълнително добавяне на захар преди
ферментацията. Титруемите киселини са малко по-високи,
но това е характерно за сорта и за младите вина.
Получените резултати от анализите на вино от
кандидат-клона Димят-М.Г. показват, че гроздето му успява
да узрее при почвено-климатичните условия на село Млада
гвардия, община Ветрино, област Варна. Гроздето е
придобило технологична зрялост в началото на месец
септември с много добро съотношение между захарите и
киселините. Полученото вино се отличава с добра
плътност, свежест и е с лек ванилов аромат. Предстои да
се извърши дегустация и оценка по 100 балната скала.
Таблица 3. Химичен анализ на виното от кандидатклон от сорт Димят-М.Г.
Показател
Алкохол
Относително тегло
Общ екстракт
Захар
Титруеми киселини
Летливи киселини
Свободен SO2

Стойност
13,19 об.%
0,991
3
21,7 g/dm
3
1,0 g/dm
3
5,43 g/dm
3
0,30 g/dm
21,7

Изводи
1. Изследваният кандидат-клон Димят-М.Г. е със
средно големи гроздове - 15,7/8,5 cm и зърна - 19,12/17,94
mm. Средната маса на 1 грозд е 216,0 g. Стойностите на
всички останали показатели от механичния анализ на грозд
и зърно са в типичните граници на сортовете подходящи за
производство на бели вина.
2. Полученото вино от кандидат-клон Димят-М.Г. се
отличава с добри аналитични и органолептични качества.
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ЛАВАНДУЛАТА В БЪЛГАРИЯ I: TРАДИЦИОННО
ПРОИЗВОДСТВО СЪС ЗАВОЮВАНА МАРКА ЗА
КАЧЕСТВО
АЛБЕНА ИВАНОВА
LAVENDER CULTIVATION IN BULGARIA.
I. TRADITIONAL PRODUCTION
WITH CONQUERED QUALITY MARK
ALBENA IVANOVA
Abstract: Lavender is one of the business cards of Bulgaria - a
traditional production with a conquered brand for standard and quality.
Bulgaria is one of the places in the world where it finds the most
favourable soil and climatic conditions for growth and development.
The fertile soils and the quality of Bulgarian varieties make it possible
to expand its productive potential and arouse considerable interest in
its cultivation. The great importance of this crop is due to its
multifaceted application, but it is mainly cultivated for the production of
essential oil. Its high productivity is combined with high quality
lavender oil. In recent years, there has been a trend of increasing the
area of lavender fields - 102 934 acres were harvested in 2018 and
only 40 508 acres in 2003.
Keywords: lavender, essential oil, yield, quality
Публикацията е осъществена с подкрепата Проект №
РД-08-114/04.02.2019 г. на ШУ „Епископ К. Преславски” .

Увод
Лавандулата е една от най-разпространените
етерично-маслени култури в света. Тя принадлежи към р.
Lavandula на сем. Lamiaceae. В диво състояние се среща в
южните части на Европа, Северна Африка и в някои райони
на Арабския полуостров. Естествените находища на
лавандулата са разположени при надморска височина от
600 до 2000 м. В нашата страна се отглежда предимно тип
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теснолистна лавандула Lavandula vera (DC.), която
обединява видовете Lavandula angustifolia (Mill.), Lavandula
officinalis (L.) и Lavandula vulgaris (L.). По-малко застъпени
са широколистния Lavandula spica L. и хибридния Lavandula
hybrid L. тип лавандула [6, 8, 10, 16, 20].
Световният пазар на тази култура се развива
динамично поради разнообразното й използване и
интереса към продукти от естествен произход. Намира
широко приложение в козметичната, парфюмерийната и
фармацевтичната промишленост, в производството на
перилни и почистващи препарати. В преработен или суров
вид се употребява при производството на храни и
безалкохолни напитки. Тя е ценна медоносна култура –
получава се мед със златист цвят, много приятен аромат и
изключителни здравословни качества. Лавандулата се
използва и в селското стопанство – в растителната защита
при биологично производство, като естествен регулатор в
развитието на растенията, като противоерозионна култура,
като декоративно растение [11, 14, 15, 18]. Основното
предназначение, заради което се отглежда тази култура е
получаването на висококачествено етерично масло [1, 7, 9].
Според БДС лавандуловото масло трябва да отговаря на
определени изисквания: бистра, лесно подвижна течност с
бледожълт цвят и характерен мирис, съдържание в
определено съотношение на някои негови основни
съставки – линалилацетат, линалол, лавандулилацетат,
лавандулол, терпинен 4-ОЛ, камфор [17, 19].
Характеристика и сортове
Лавандулата
е
многогодишно,
вечнозелено
полухрастовидно растение (Фиг. 1). Има силно развита
коренова система, която достига до 3-4 м дълбочина, но
основно в слоя 30-50 см. Това дава възможност на
растенията да извличат вода от по-долните почвени
слоеве. Надземната й част е силно разклонена и образува
полусферична
туфа.
Старите
разклонения
са
вдървесинели, а от тях излизат едногодишни тревисти
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леторасти, които по брой и местоположение силно варират
в зависимост от качествата на сорта и възрастта на
растенията. При завършено развитие туфите достигат до
60-90 см височина. Листата са разположени срещуположно
по две, покрити са с трихоми, със светло - до сивозелено
оцветяване. Нови листа се формират два пъти годишно –
през
пролетта
и
есента.
Лавандулата
е
кръстосаноопрашващо се растение. Цветовете са
разположени на върха на цветоносните дръжки в
класовидни съцветия [22].

Фиг 1. Лавандула.

Лавандулата може да се отглежда при различни
почвени и климатични условия, на терени с надморска
височина от 0 до 1000 м. Тя притежава висока сухо- и
студоустойчивост и не е взискателна към плодородието на
почвата. През вегетацията изискванията на лавандулата
към топлината се повишават. По време на фенофази
бутонизация-цъфтеж тя се проявява като топлолюбива
култура – високите температури благоприятстват синтеза
на масло. Вегетационният й период е със средна
продължителност 230-240 дни. Тя е взискателна към
светлината. Засенчването забавя развитието на растенията
и влошава качеството на маслото поради намаляване на
основната му съставка линалилацетат. Лавандулата е
чувствителна към въздушната влажност. Валежите от
началото на вегетацията до цъфтежа спомагат за подоброто развитие на растенията, а по време на самия
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цъфтеж при тихо, сухо и слънчево време се повишава
количеството на етерично масло. Лавандулата не понася
преовлажняване и заблатяване, липсата на кислород
довежда до потискане растежа на растенията. Развива се
най-добре на леки, аерирани и запасени с хранителни
вещества почви [2, 22].
В България са създадени и районирани сортовете
Казанлък, Карлово, Хемус, Свежест, Венеция, Арома,
Дружба, Севтополис, Юбилейна, Рая и Хебър [12].
Агротехника на отглеждане
Лавандулата дава най-високи добиви след четвъртата
до осмата година и може да се отглежда на едно място над
25-30 години. Поради тази особеност е много важно да се
избере подходяща площ, на която да се извърши
съответната предварителна подготовка. Основният начин
за размножаване и създаване на изравнени насаждения е
чрез вкореняване на резници, които се получават от
маточни насаждения (Фиг. 2). От всяко добре развито
растение се добиват около 100-150 резника, които се режат
през периода на покой (ноември-февруари). Стандартните
вкоренени резници трябва да имат не по-малка дължина от
15 cм на надземната си част, дължина на кореновата
система и подземната част не по-малка от 8-10 cм и
дебелина на кореновата шийка 5-6 мм. Лавандулата може
да се засажда на постоянно място през есента (октомврирастенията не страдат от изтегляне, презимуват добре и се
развиват по-рано, използват есеннозимния запас от влага и
прихващането е около 80-90%) или през пролетта
(февруари-март). Тя има способност да цъфти още като
разсад и през първата година от засаждането, а това се
отразява
неблагоприятно
върху
нарастването
и
формирането
на
туфата.
За
да
се
избегне
преждевременният цъфтеж се извършват неколкократни
резитби на зачатъците на бутоните през периода юниавгуст. В лавандуловите насаждения по време на вегетация
се извършват окопаване, разрохкване, загърляне,
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растителна защита (фиг. 3). Лавандулата реагира
положително на торене, като постъпването на хранителни
елементи е най-интензивно по време на разлистване и
цъфтеж. След осмата година от засаждането при
изсъхване на цели растения или части от тях и намаление
на добива се извършва подмладяване (изрязване на
цялата надземна част на растенията на височина 6-10 cм
от повърхността на почвата). От спящите пъпки в
кореновата шийка се развиват нови разклонения и по този
начин насаждението се подмладява. Жътвата на
лавандуловите съцветия се извършва във фаза цъфтеж.
Настъпването на тази фаза зависи от почвеноклиматичните условия на района, в който е засадена
лавандулата, от сорта с неговите специфични особености и
от прилаганата технология на отглеждане. Най-често
цъфтежът започва през последните дни на юни и
продължава до края на юли [3, 4, 5, 13].

Фиг. 2. Маточно насаждение.

Фиг. 3. Насаждение от
лавандула.

Площи и добиви
Отглеждането на лавандула в България е
представено за първи път през 1903 г. от Константин
Малков – виден български учен агроном, основоположник
на земеделската наука в нашата страна. По-късно
насажденията са изоставени и през 1925 г. отново се
възобновяват от Константин Георгиев – агроном,
специалист по земеделско опитно дело. През следващите
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години по-големи насаждения са създадени в районите
около Карлово и Казанлък като се е използвал посадъчен
материал от местни сортове или внесени семена от Англия
и Франция [13].
Докато в началото производството на лавандула е
съсредоточено основно в Южна България (в районите на
Стара Загора, Пловдив, Пазарджик и Благоевград), през
последните години то обхваща почти цялата страна,
включително и Северна България (Видин, Велико Търново,
Шумен, Добрич и Варна) [21]. По данни на МЗХГ, отдел
„Статистика“ за анализирания 15-годишен период (20032018) са реколтирани средно 40 104 дка площи,
произведени са средно 10 127 тона, а полученият среден
добив е 233,4 кг/дка (таблица 1). През 2003 г. са
реколтирани 40 508 дка със среден добив от 125 кг/дка
лавандула. За целия 15-годишен период това е най-ниският
получен добив, за което вероятна причина може да е
екстремалното застудяване, настъпило още през първата
декада на декември 2002 г. На следващата 2004 г. са
ожънати 39 466 дка (с 1042 дка по-малко), но средният
добив и съответно производството са с около 200% повисоки от предходната година.
През следващия петгодишен период (2005-2009) се
наблюдава тенденция на понижение и на площите, и на
производството. За целия 15-годишен период през 2009 г.
те са с най-ниски стойности – 18 540 дка реколтирани
площи и 3 631 тона. От 2011 г. до 2018 г. се наблюдава
тенденция на увеличаване на насажденията от лавандула и
съответно и нейното производство, а за периода 2015-2018
г. отчетените средни добиви са над 300 кг/дка. За целия 15годишен период през изминалата 2018 г. са реколтирани
най-много площи (102 934 дка) и е получен най-високия
среден добив от 368 кг/дка.
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Таблица 1. Реколтирани площи и средни добиви за периода
2003-2018 г.
Години
Реколтирани
Производство – Средни добиви –
площи – декари
тонове
кг/дка
125,0
2003
40 508
5 066
2004

39 466

10 497

266,0

2005

33 208

7 247

218,0

2006

29 323

6 020

205,3

2007

32 323

5 792

179,2

2008

21 837

4 892

224,0

2009

18 540

3 631

195,9

2010

31 999

6 339

198,1

2011

24 988

4 393

175,8

2012

29 602

6 212

209,9

2013

41 360

10 034

242,6

2014

61 170

15 844

259,0

2015

54 200

18 768

346,3

2016

62 660

19 504

311,3

2017

80 380

27 659

344,1

2018

102 934

37 831

368,0

Средно

40 104

10 127

233,4

Заключение
През последните години лавандулата се наложи като
основна етеричномаслена култура в България, където
почвено-климатичните условия са благоприятни за нейното
отглеждане. Нейната висока продуктивност е в съчетание с
високо качество на етеричното масло. През последните
десетина години (от 2011 г. до 2018 г.) се наблюдава
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трайна тенденция на увеличаване на насажденията от
лавандула, нейното производство и среден добив, като
максимума е достигнат през изминалата 2018 г.
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ЛАВАНДУЛАТА В БЪЛГАРИЯ II: БОЛЕСТИ И
НЕПРИЯТЕЛИ
АЛБЕНА ИВАНОВА
LAVENDER CULTIVATION IN BULGARIA.
II. DISEASES AND INSECT PESTS
ALBENA IVANOVA
Abstract:The spread of diseases that are not investigated in
our country is a serious risk because they can infect the lavender
fields and cause yield losses. Lavender viruses diseases have been
identified in recent years. In favorable climatic conditions (frequent
rainfall or heavy irrigation combined with moderate temperatures),
fungal diseases become a serious problem in lavender fields: septoria
(Septoria lavandulae), phomosis (Phoma lavandulae), phomopsis
(Phomopsis lavandulae). In recent years, especially in seedling
production, the root rot of lavender caused by Phytophthora sp.,
Fusarium oxysporum, Armilariella melle and Rosellinia necartix are a
serious problem in our country. In the lavender fields, the following
multi-species insect pests are found and cause damage:
grasshoppers
(Tettigonia
viridissima,
Isophya
tenuicerca,
Docciostaurus maroccanus, Calliptamus italicus) sparkling cicada
(Philaenus spumarius) and Northern nematode (Meloidogyne hapla).
Тhe only specialized lavender insect pest in Bulgaria is the lavender
moth (Sophronia humerela).
Keywords: lavender, diseases, insect pests
Публикацията е осъществена с подкрепата Проект №
РД-08-114/04.02.2019 г. на ШУ „Епископ К. Преславски” .

Увод
Лавандулата е етеричномаслена култура, която се
отглежда основно заради висококачествено масло,
намиращо
широко
приложение
в
козметичната,
парфюмерийната и фармацевтичната промишленост и
медицината. Българското лавандулово масло е с високо
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качество и се цени на международния пазар. В нашата
страна почвеноклиматичните условия са благоприятни за
нейния растеж и развитие. През последните години (след
2011 г.) се увеличават площите на лавандуловите
насаждения у нас. Франция е световен лидер в
отглеждането на лавандула и производството на
лавандулово масло, но производството там преминава през
дългогодишни проблеми, свързани с разпространението на
болести и неприятели и след 2006 г. страната постепенно
отстъпва лидерската позиция на България [6, 11].
В някои райони във Франция се губи почти
половината от реколтата, а значителна част от площите с
лавандула са изкоренени. Причинителите на най-големите
загуби там са столбурът (Phytoplasma sp.), щитоносната
въшка (Dysmicoccus lavandulae), лавандуловата муха
(Resseliella lavandulae) [1, 3, 4, 5].
Смята се, че лавандулата е една от устойчивите
култури и не се напада от много болести и неприятели. Но
бързото нарастване на нейните площи, разширяването на
ареала в равнинни райони и съпроводеното с това
концентриране в по-големи площи повишават риска от
разпространение на болести и неприятели по тази култура.
Сериозен риск е разпространението на някои от тях, които
са слабо познати в нашата срана и могат масово да
засегнат лавандуловите насаждения [13, 15].
Болести
През последните години са установени вирусни
болести по лавандулата. Вируса на обикновената
краставична мозайка (Cucumber mosaic virus – CMV),
вируса на люцерновата мозайка (Alfalfa mosaic virus – AMV)
и вируса на доматената бронзовост (Tomato spotted wilt
virus – TSWV) са установени в лавандулови насаждения на
Института по розата и етеричномаслените култури в
Казанлък. Наблюдавани са рехави, по-дребни лавандулови
туфи с жълто обагрени листенца в насаждения, които са
били разположени в близост до посеви от мащерка,
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седефче и люцерна. Необходимо е да се спазва
пространствена изолация от люцерна и други фуражни,
зеленчукови и цветни култури, за да не се допусне развитие
на вирусни болести [2, 12, 13].
В някои райони на България има данни за развитие на
гъбни болести: септориоза (Septoria lavandulae), фомоза
(Phoma lavandulae), фомопсис (Phomopsis lavandulae). При
благоприятни условия (чести валежи или обилни поливки
в съчетание с умерени температури) се създават
условия за масово развитие на болестите. През
последните години, особено при разсадопроизводството
като сериозен проблем в нашата страна се явява
кореновото гниене и изсъхване на лавандулата с
причинители р. Phytophthora, Fusarium oxysporum,
Armilariella mellea и Rosellinia necartix [8, 9, 10, 15].
Септориоза (Septoria lavandulae)
Болестта е повсеместно разпространена (фиг. 1).
Повредите са основно по същинските листа на лавандулата
Развитието на болестта започва през май и юни и достига
своя максимум през септември. Силно нападнатите листа
засъхват и окапват, а растенията се изтощават. Патогенът
се запазва и зимува в растителните остатъци.
Вредоностността на болестта зависи в най-голяма степен
от климатичните условия през годината като високата
влажност и температурата над 200С я благоприятстват.
През дъждовни години може да нанесе значителни
поражения. Болестта е опасна и за разсадопроизводството,
тъй като намалява процента на прихващане.
Фомоза (Phoma lavandulae)
Болестта се среща основно в стари насаждения с
влошена агротехника (фиг. 2). Започва своето развитие при
температура над 100С във фенофаза бутонизация на
културата. Болестта се развива масово в периода от юни
до септември и се характеризира с появата на дребни
точковидни петна и разлети некротични петна, започващи
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от върха на листата. По стъблата се откриват жълтеникави
петна, които постепенно засъхват и стават сиво-кафяви.
Повредите проникват на дълбочина в стъблото, като се
образуват раковини. По време на масов цъфтеж повредите
достигат до цветоносните стъбла и често цветът изсъхва.
Симптомите по скелетните разклонения предхождат с един
месец тези по листата и се наблюдават най-силно през юли
и август. Патогенът се запазва в окапалите листа или по
заразените скелетни разклонения.

Фиг.1. Септориоза (Septoria
lavandulae)

Фиг.2. Фомоза (Phoma
lavandulae)

Фомопсис (Phomopsis lavandulae)
Болестта започва своето развитие при покачване на
температурата над 100-150С във фенофаза бутонизацияцъфтеж (фиг. 3). По листата се откриват елипсовидно
удължени петна, започващи от петурата. Причинява
изсъхване на отделни разклонения или на цели растения.
Стъблата пожълтяват и некротират. Болестта се проявява
най-силно през юли-август, когато листата на засегнатите
растения окапват. Наблюдава се слаб прираст или изобщо
липсва нарастване. Патогенът се запазва основно по
заразените от предходната година стъбла и разклонения
като пикнидии.
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Кореново гниене и изсъхване на лавандулата
През последните години се явява като сериозен
проблем
в
нашата
страна,
особено
при
разсадопроизводството (фиг. 4). В началото на вегетацията
се наблюдава забавен растеж, жълтеене на листата, а
впоследствие увяхване и изсъхване. При болните растения
се откриват некротични промени по кореновата шийка и
корените. Кората се оводнява, лесно се обелва и отдолу
често личат раковини. Наблюдава се промяна в
оцветяването на дървесината, като при млади растения и
нови инфекции се появява тъмно оранжево-червено
оцветяване, а при по-стари растения и инфекции цветът е
тъмнокафяв. Болестта се прявява най-силно през юнисептември.

Фиг.3. Фомоза (Phoma
lavandulae)

Фиг.4. Кореново гниене на
лавандула

Неприятели
В насажденията от лавандула се срещат и нанасят
вреда следните многоядни неприятели: зелен скакалец
(Tettigonia viridissima), горски скакалец (Isophya tenuicerca),
марокански
скакалец
(Docciostaurus
maroccanus),
италиански скакалец (Calliptamus italicus), пенеща цикада
(Philaenus spumarius) и северна галова нематода
(Meloidogyne hapla). Лавандуловият молец (Sophronia
humerela) е единственият специализиран неприятел по
лавандулата у нас [7, 14].
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Скакалците периодично се намножават масово и в
такива години могат да унищожат реколтата изцяло. От
горските скакалци (сем. Tettigoniidae) вреда нанасят:
Зелен скакалец (Tettigonia viridissima)
Видът е широко разпространен в районите, където се
отглежда лавандула (фиг. 5). Повреди нанасят ларвите и
възрастните. Ларвите нагризват листата, като живеят и
вредят индивидуално. По-големи са повредите от
възрастните, които се хранят с бутоните и разцъфващите
цветове. Видът има средно голямо по размери тяло.
Ларвите и възрастните са оцветени в зелено. Развива едно
поколение годишно и зимува като яйце в почвата.
Горски скакалец (Isophya tenuicerca)
Видът напада най-често насажденията от лавандула в
близост до гори (фиг. 6). В по-висока плътност се среща по
южните склонове на Средна гора. Причинява същите
повреди като зеления скакалец. Ларвите се излюпват през
април. Отначало се хранят с листата на широколистните
дървесни видове и тревисти растения, а по-късно
преминават по лавандулата и нагризват листата. В
началото на юни се появяват възрастните, които нападат
цветните части и при масово намножаване могат да
унищожат реколтата. Развива едно поколение годишно и
зимува като яйце.

Фиг.5. Зелен скакалец (Tettigonia
viridissima)
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Фиг.6. Горски скакалец
(Isophya tenuicerca)

От полските скакалци (сем. Acrididae) вреда нанасят
Марокански скакалец (Docciostaurus maroccanus) и
Италиански скакалец (Calliptamus italicus).
Полските скакалци нанасят по-големи щети в
периодите на масово намножаване, когато могат да
унищожат напълно реколтата. Те образуват първични
огнища в необработваеми тревисти места, ливади и
пасища с бедна растителност, където предпочитат да
снасят яйцата си. Двата вида имат сходна биология.
Развиват едно поколение годишно, но за разлика от
горските скакалци зимуват като яйца с развит зародиш в
яйчни мехчета в почвата. Ларвите се излюпват в края на
април-началото на май, след като температурата на
въздуха се задържи над 170С. Вредят като нагризват
листата, връхните части и младите разклонения на
лавандулата. Ларвите живеят и вредят заедно в големи
групи. По-силно изразена стадност има при мароканския
скакалец.
Пенеща цикада (Philaenus spumarius)
Видът е полифаг и се среща при редица културни и
диви растения (фиг. 7). Вредят ларвите и възрастните като
смучат сок по разклоненията на лавандулата. Ларвите се
прикрепват към разклоненията и се покриват с бяла
пенлива материя, под която вредят. При силно нападение
се задържа растежа на растенията и образуването на
бутони, което води до намаляване на добива от цвят и
влошаване на качеството. Развива едно поколение
годишно и зимува като яйце, покрито с восъчен налеп.
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Фиг.7. Пенеща цикада (Philaenus spumarius)

Северна галова нематода (Meloidogyne hapla)
Северната галова нематода полифаг и се развива по
корените на много растения. Благоприятни условия за
нейното развитие са песъчливи почви с добра аерация,
суха пролет с оптимална температура 210С. В резултат от
повредите по корените на лавандулата се образуват
дребни гали. Растежът по краищата на корените спира и те
отмират. В зависимост от степента на нападение се
наблюдава частично или пълно изсъхване на цветните
бутони. При трайно засушаване се наблюдава изсъхване на
растенията и силно намаляване на добива от цвят.
Лавандулов молец (Sophronia humerela)
Лавандуловият молец е единственият специализиран
неприятел по лавандулата у нас (фиг. 8). Той се среща в
различна плътност през отделните години. Молецът
започва да нанася вреда през фенофаза разлистване.
Вредят гъсениците, които отначало се хранят с листата, а
след това оплитат вегетативните връхчета с копринени
нишки, прегризват ги и унищожават генеративните органи.
Стъблата с прегризани връхчета не цъфтят, могат да
цъфтят допълнително покарали разклонения от спящи
пъпки, но цветовете им са дребни. Видът развива едно
поколение годишно и зимува като гъсеница.
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Фиг.8. Лавандулов молец (Sophronia humerela)

Заключение
През последните години са установени вирусни
болести по лавандулата. При благоприятни климатични
условия гъбните болести се превръщат в сериозна заплаха
за лавандуловите насаждения. През последните няколко
години, особено при разсадопроизводството като сериозен
проблем в нашата страна се явяват кореновото гниене и
изсъхване на лавандулата. В насажденията от лавандула
се срещат и нанасят вреди следните неприятели: скакалци,
пенеща цикада и северна галова нематода, които
принадлежат към многоядните неприятели. Лавандуловият
молец е единственият специализиран неприятел по
лавандулата у нас.
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КЪПИНА (RUBUS SP.) – ПЛЕВЕЛ ИЛИ ЧЕРНОТО
ЗЛАТО СРЕД ПЛОДОВЕТЕ
СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА, АЛБЕНА ИВАНОВА
BLACKBERRY - WEED OR BLACK GOLD AMONG
FRUITS
SNEZHANКA DIMITROVA, ALBENA IVANOVA
Abstract: A blackberry is a shrub that belongs to the Rosaceae
family, g. Rubus and includes about 750-1000 species. It is
widespread everywhere - all over Europe, Asia, North America and
South America except for Antarctica. It is a weed in agricultural areas,
but it has been cultivated for centuries and as a cultivated plant. The
beneficial properties of blackberries are multifaceted as the whole
plant (its fruits, leaves, twigs and roots) is used. Thanks to the unique
qualities it possesses, this culture is used in culinary and cosmetics
industry, medicine and pharmacy. Blackberry fruit contain a number of
vitamins (C, group B, E, K and P), healthy acids, phenolic compounds,
fiber, glucose, fructose, pectic substances, amino acids, tannins,
minerals.
Keywords: blackberry, weed, fruit
Публикацията е осъществена с подкрепата Проект №
РД-08-114/04.02.2019 г. на ШУ „Епископ К. Преславски” .

Увод
Къпината е храстовидно растение, което принадлежи
към сем. Rosaceae, р. Rubus и включва около 750-1000
вида. Смята се, че произхожда от Армения, а сега е
разпространена навсякъде – из цяла Европа, Азия,
Северна и Южна Америка с изключение на Антарктида [5].
Повече от 200 вида са регистрирани в Китай, от които 139
са местни [6, 7]. В Сърбия по икономическо значение
къпината се нарежда на трето място след малината и
ягодата [10]. В нашата страна се отглежда изключително
като любителска култура.
116

Полската (пълзяща) къпина (Rubus caesius L.) е
многогодишен кореновоиздънков плевел. Заплевелява
житни култури със слята повърхност, окопни, фий, лен и
многогодишни треви [9]. В Австралия е инвазивен вид, един
от 20-те „Weeds of National Significance“ [1]. В същото време
обаче растенията от род Rubus се отглеждат от векове
основно заради плодовете си, които се консумират в прясно
или преработено състояние. Полезните свойства на
къпините са многостранни, тъй като се използва цялото
растение (нейните плодове, листа, клонки и корени).
Благодарение на уникалните качества, които притежава,
тази култура се използва в готварската и козметична
промишленост, в медицината и фармацията [3]. Плодовете
на къпината съдържат много витамини (С, от групата В, Е, К
и Р), полезни киселини, фенолни съединения, фибри,
глюкоза, фруктоза, пектинови вещества, аминокиселини,
танини, минерални вещества [4, 8].
Ботаническо описание
Къпината се описва като сборен вид с много видове,
подвидове, вариетети и форми. Те са бодливи,
храстовидни растения с дълги полегати или катерливи
стъбла, покрити с твърди шипчета, а понякога и голи без
бодли или власинки по тях. Листата са нечифтоперести с
по 3-7 листчета с дръжка, голи или влакнести, назъбени,
заострени към върха. Цветовете са бели или розови,
събрани в гроздовидни съцветия (фиг. 1). Плодът е сборен,
съставен от многобройни месести костилкови плодчета,
който при пълно узряване става черен и лесно се отделя от
плодното легло. Къпините цъфтят от май до октомври, а
плодовете започват да зреят в края на лятото. Размножава
се основно по вегетативен начин. Притежава изключителна
жизненост и големи репродуктивни способности [11].

117

Фиг. 1. Къпина (цвят и плод).

Агротехника
Ограничаващ фактор за разпространението на
къпината са температурните условия. По-голяма част от
плодните пъпки и части от издънките измръзват при
температури под -18-20оС. Развива се най-добре в райони с
по-прохладен и влажен климат, на открити и слънчеви
места. Когато има условия за напояване може да се
отглежда и в по-сухи и по-топли райони. Най-подходящ срок
за засаждане на къпините е рано през есента,
непосредствено след листопада. Новозасадените растения
се загърлят на височина 15-20 см, за да се предпазят от
изсъхване и измръзване. Засаждането може да се извърши
и рано през пролетта (края на март-началото на април),
като трябва да се внимава пъпката на посадъчния
материал да остане над почвата.
Разстоянията на
засаждане са около 1,5-2 м между редовете, а в реда 0,8–
1,2 м за изправено и полуизправено растящите сортове и 23 м за стелещите се. Препоръчително е да се засаждат в
близост до огради, стени или да се изграждат телени
конструкции, които ще благоприятстват по-голяма
циркулация на въздуха, по-добро огряване от слънцето и
по-малко преплитане на растенията за улесняване на
беритбата. Къпините предпочитат слънчеви места,
защитени
от
силен
вятър,
добре
дренирани,
въздухопропускливи и богати на хранителни вещества
почви. През първата година от тяхното отглеждане основна
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роля има поливането за изграждане на мощна коренова
система и увеличаване на добивите през следващите
години. Къпината е бързо растящ храст, който се нуждае от
редовно извършвани резитби. Първата резитба е след
засаждането на нови храсти – 20-25 см над почвената
повърхност. За редовно и обилно плододаване къпините се
подрязват ежегодно през есента или началото на пролетта
и лятото. Прилагането на резитбите има за цел да се
отстраняват всички слаби и изсъхнали леторасти,
ненужните издънки, плододалите стъбла, да се съкратят
храстите на височина, да се регулира броят на
разклоненията. Къпините се размножават по няколко
вегетативни начина в зависимост от биологичните
особености на сорта и вида на храста. Основен начин за
размножаване на изправенорастящите сортове е чрез
издънки, разделяне на храста, а при пълзящите – чрез
вкореняване на върховете на едногодишните издънки,
хоризонтални отводи [12, 13].
Сортове
Броят на сортовете къпина, които са разпространени в
нашата страна не е голям. Една част от тях са с бодли, а
друга – без бодли. Плодовете на сортовете без бодли са
по-дребни, зреят доста по-късно и по-продължително, а по
вкусови качества отстъпват на някои от сортовете с бодли.
От сортовете без бодли по-широко разпространени са
Торнфрий и Смутстем, Трипъл Краун и Джъмбо, а от
другата група – Бойсен, Уилсън, Катадин, Теодор, Раймс,
Черокий.
Тайбери (Rubus fruticosus x idaeus) е хибрид между
малина и къпина, създаден през 1962 г. от Дейвид
Дженингс и Дейвид Мейсън (фиг. 2). През 1979 г.
Шотландският градинарско изследователски институт го
предлага на пазара. Плодовете му са едри (5-6 г),
продълговати с дължина от 2 до 5 см. Те са червени на
цвят, а при пълно узряване до кафяви. Тайбери е хибрид и
няма характерните за малината и къпината дребни
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семенца. Притежава превъзходен аромат и вкус.
Плодовете му се консумират в прясно състояние или
преработени. От него се получава и много ароматно вино.
Тайбери е слънцелюбив храст. Подходящи за неговото
отглеждане са районите с по-висока относителна влажност
на въздуха [14].
Логанбери (Rubus x loganobaccus) е също хибрид
между малина и къпина, създаден в Канада, подобен на
тайбери, но без бодли и с малко по-дребни плодове [15].

Фиг. 2. Тайбери и логанбери.

Болести
Къпината се напада от различни гъбни болести [2]:
Ръжда (Phragmidium rubi-idaei Krast) – причинява
преждевременно опадане на листата. По нападнатите
листа се образуват малки, жълти, ъгловати петна. По тях се
появяват първо по горната страна на листата, а след това и
по долната страна жълто-кафяви спори, а по-късно се
образуват черни купчинки от спори (фиг. 3).
Антракноза (Gleosporium venetum Speg) – засяга
листата, листните дръжки, издънките и плодовете. По
листата се образуват дребни, сиви, закръглени петна. По
заразените леторасти се появяват кръгли, слабо вдлъбнати
петна с виолетов венец. Някои от заразените издънки се
пречупват, а заразените плодни пъпки опадват (фиг. 4).
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Фиг. 3. Ръжда
(Phragmidium rubi-idaei)

Фиг. 4. Антракноза (Gleosporium
venetum)

Септориоза (телеморф Mycoshaerella rubi Roark,
анаморф Septoria rubi West) – напада листата и издънките.
По листата се наблюдават бледокафяви закръглени петна,
които по-късно избледняват в средата и центъра им
опадва. По издънките се образуват светли петна, върху
които по-късно се появяват плодни тела, а повредената
тъкан се разкъсва (фиг. 5).
Петносване на пъпките (телеморф Didymella applanata
Seccardo, анаморф Phoma idaei Oudem) – около пъпките на
новите леторасти и издънките се образуват синкавокафяви
до виолетовокафяви петна, които се разпространяват и
обхващат пръстеновидно цялото стъбло (фиг. 6).

Фиг. 5. Септориоза
(Septoria rubi)

Фиг. 6. Петносване на пъпките
(Didymella applanata)
121

Сиво гниене (телеморф Botryotinia fuckeliana Whetz,
анаморф Botrytis cinerea Persoon) – напада цветовете,
плодовете и издънките на младите къпини. Болестта засяга
цветовете по време на тяхното разтваряне, а по стъблата
причинява светлокафяви петна. По плодовете се образува
сиво кафяв плътен налеп (фиг. 7).

Фиг. 7. Сиво гниене (Botryotinia fuckeliana)

Заключение
Къпината е многогодишен кореновоиздънков плевел,
който се среща в селскостопанските площи, а като
култивирано растение се отглежда в любителски
насаждения. Използват се всички части от растението
(корени, листа, плодове) и то се развива най-добре в
райони с по-прохладен и влажен климат, на открити и
слънчеви места. Съществуват сортове с бодли и без бодли,
хибрид между малина и къпина – тайбери и логанбери.
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КОРИАНДЪР – ЕКЗОТИЧНА ПОДПРАВКА,
МЕДОНОСНО РАСТЕНИЕ, БИЛКА С ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ
ЛЕЧЕБНИ СВОЙСТВА
СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА, АЛБЕНА ИВАНОВА
CORIANDER - EXOTIC SPICE, HONEY PLANT, HERB
WITH EXCEPTIONAL HEALING QUALITIES
SNEZHANКA DIMITROVA, ALBENA IVANOVA
Abstract: Coriandrum (Coriandrum sativum L.) is an annual
essential oil crop that belongs to the Apiaceae family. It has been
known since ancient times and has been considered one of the oldest
scents in the world. Coriander is a widely used plant. Its great
importance is determined by the content of essential oils in its leaves,
fruits and roots. It is traditionally used as a spice in national cuisine,
for animal feed, raw materials for food, chemical and cosmetic
industries and as a remedy plant in medicine. It produces light brown
to amber-colored honey containing a large amount of essential oils
and trace elements. Coriander is a winter-hardy, light-loving and
water-loving crop. It is attacked by a number of diseases: Cercospora
coriandri, Ramularia coriandri, Xanthomonas campestris pv. Сoriandri,
Phyllosticta coriandri. Two new coriander diseases have been
identified with the causative agents Macrophomina phaseolina and
Phoma glomerata.
Keywords: coriander, spice, honey, diseases
Публикацията е осъществена с подкрепата Проект №
РД-08-114/04.02.2019 г. на ШУ „Епископ К. Преславски” .

Увод
Кориандърът (Coriandrum sativum L.) е едногодишна
етеричномаслена култура, която принадлежи към сем.
Сенникоцветни (Apiaceae). Известен е от дълбока древност
и се смята за един от най-старите аромати в света. Той е
една от първите подправки, които са стигнали до Америка и
е бил отглеждан там още през 17 век. Смята се, че
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произхожда от Източното Средиземноморие. Среща се и
като диво растение, но неговата културна форма се
отглежда навсякъде по света – в почти цяла Европа, Азия,
Централна и Северна Африка, Америка. Най-големи
производители на семена от кориандър са Русия, Полша,
Украйна, Индия, Мароко, Аржентина, Мексико и Румъния.
САЩ е голям производител на кориандър за зелена маса.
Неговите вкусови и лечебни качества са доказани преди
повече от 3000 години (споменат е дори в Стария Завет). В
гробниците на фараоните са намирани семена от
кориандър, а Хипократ (бащата на медицината) го е
използвал като лекарство. По време на военните си походи
римляните носели със себе си семена от кориандър, за да
овкусяват хляба си, като по този начин са го
разпространили в Европа [18]. Кориандърът е растение с
широкоспектърна употреба. Голямото му значение се
определя от съдържанието на етерични масла в листата,
плодовете и корените. Освен етерично масло (0,1-2,6%)
плодовете на кориандъра съдържат и глицеридно масло
(9,9-28%) и други биологично-активни вещества – дъбилни
вещества, витамин С, провитамин А, захари, танини,
гликозиди, полифеноли и др. Използва се традиционно като
подправка в националната кухня, за храна на животни,
суровина за хранителната, химическата и козметичната
промишленост и като лечебно растение в медицината [1, 2,
4]. От него се получава мед със светлокафяв до
кехлибарен цвят, съдържащ голямо количество етерични
масла със специфичен свойствен остър аромат и
характерен карамелено-лекарствен привкус. Тъмните
видове мед, към които се отнася и този от кориандър са
най-богати
на
микроелементи,
необходими
за
кръвообразуването [6, 9, 10].
Характеристика и сортове
Кориандърът е зимоустойчива, светлолюбива и
влаголюбива култура [7, 8]. Има изправено стъбло с
разклонения, което достига на височина до 150 см и
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светлозелени листа. Долните листа са с дълги дръжки и
цели, а горните са приседнали и са силно насечени на
дялове. Образува съцветие сложен сенник, състоящо се от
3-5 прости сенници, кръгли плодове със семена в тях със
силен аромат и сладък вкус (фиг. 1).

Фиг. 1. Кориандър.

В резултат на широкото разпространение на
кориандъра, под влияние на различните екологични
условия и човешката дейност са обособени два вариетета:
var. microcarpum (дребноплоден), който се характеризира с
малки плодове под 3 мм и съдържа повече етерично масло
и var. vulgare (едроплоден), който се отглежда заради
плодове с големина над 3 мм и листа. Разпространени
сортове са Марокан, Американски висок, Сандра,
Алексеевски
247,
Смяна,
Луч,
Лозен-I,
Местен
дребноплоден. У нас се отглежда основно дребноплодния
кориандър с продължителност на вегетационния период от
80-120 дни [3, 11, 12].
В нашата страна почвено-климатичните условия са
благоприятни за получаването на относително висок и
качествен добив от кориандър. По данни на Световната
търговска организация през 2014 г. България е била на
второ място в света по износ на семена от кориандър.
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Тогава в нашата страна са били засети 29086 ха с тази
култура, а полученият среден добив е бил 958 кг/ха. У нас
по данни на МЗХГ, отдел „Агростатистика“ тази култура се
отглежда върху по-големи площи в Северна и Югоизточна
България [19]. През последните три години (2016-2018) се
наблюдава тенденция на намаляване на площите, върху
които се отглежда кориандър (таблица 1). През 2016 г. са
засети 36257 ха, като от тях 34898 ха са реколтирани, а
през 2018 г. – едва 10694 ха, от които 8197 ха реколтирани.
Заетите с тази култура площи през 2018 г. са с около 70,5%
по-малко спрямо 2016 г. Същата тенденция се наблюдава и
при производството, което от 39630 тона през 2016 г. спада
на 5977 тона през 2018 г. Получените средни добиви са
най-високи през 2017 г. – 1173 кг/ха и отново най-ниски през
2018 г. – 729 кг/ха (с 38% по-малко).
Таблица 1. Площи, средни добиви и производство за
периода 2016-2018 г.
Години
Засети
Реколтирани Средни
Производство
площи
площи (ха)
добиви
(тон)
(ха)
(кг/ха)
2016
36257
34898
1136
39630
2017
21467
20217
1173
23712
2018
10694
8197
729
5977

Болести
Един от главните неблагоприятни фактори, които
ограничават количеството и качеството на добива от
кориандър е развитието на болести и неприятели. По тази
култура се срещат редица гъбни и бактериални болести [5,
13, 14, 17]:
Церкоспороза (Cercospora coriandri) – икономически
важна болест. Характеризира се с петна по листата, които
са ограничени от нерватурата и надлъжни кафяви петна по
цветовете. По нападнатите растителни части се образува
сивобял спорообразуващ налеп. При хладно и дъждовно
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време може напълно да се компрометира реколтата (фиг.
2).
Рамулариоза (Ramularia coriandri) – проявява се в
отделни години. Развива се през целия вегетационен
период и напада всички надземни части на растението,
като по тях се образуват кафяви некротични петна. При
влажно време бутоните и цветовете загиват за няколко дни
и растенията придобиват вид на овъглени. Първоначално
болестта се явява на огнища, но при благоприятни условия
може да обхване целия посев и да компрометира реколтата
(фиг. 3).

Фиг. 2. Церкоспороза.

Фиг. 3. Рамулариоза.

Бактериално почерняване на плодовете (Xanthomonas
campestris pv. coriandri) – появява се ежегодно и има
икономическо значение. Проявява се след цъфтеж по
връхните, още зелени плодове. Симптомите се наблюдават
по цветните дръжки и невдървесинените стъбла във вид на
тъмномаслени петна, които по-късно хлътват и добиват
черен цвят. Обикновено нападението е 10-15%, но при
благоприятни условия може да достигне 80-90% (фиг. 4).
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Краставична мозайка (Cucumber mosaic virus, CMV) –
вирусна болест, която причинява напетняване на
кориандъра. Характеризира се с изоставане в растежа на
болните растения и те придобиват втрънчен вид поради
скъсяване на междувъзлията. Долните листа са почти
изцяло хлоротични, само покрай главните жилки се
запазват зелени ивици, почервеняват по периферията и
засъхват отдолу нагоре. Горните листа са дребни и
струпани поради скъсените междувъзлия (фиг. 5).

Фиг. 4. Бактериално почерняване
на плодовете.

Фиг. 5. Краставична мозайка.

Срещат се и други болести по кориандъра – листни
петна (Phyllosticta coriandri), мана (Plazmopara nivea),
бактериоза (Erwinia carotova), брашнеста мана (Erysiphe
umbeliferatum). По корените на растенията се развиват гъби
от р. Rhizoctonia, които причиняват кореново гниене.
Установена е нова болест по кориандъра с
причинител
Macrophomina
phaseolina
[15,
16].
Характеризира се с внезапно увяхване на нападнатите
растения и сухо кореново гниене. Цветът на листата става
жълтокафяв, но надземните органи може и да повяхнат без
други
видими
симптоми.
Болните
растения
преждевременно узряват или загиват. Степента на
нападение е най-голяма при висока температура и воден
дефицит предимно след цъфтежа и по време на зреенето
на растенията (фиг. 6).
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Друга нова гъбна болест по кориандъра е с
причинител Phoma glomerata [15, 16]. Характеризира се с
появата на сивкави до светлокафяви дребни петна по
стъблото, заобиколени от тъмнокафява черта (фиг. 7).

Фиг. 6. Macrophomina
phaseolina.

Фиг. 7. Phoma glomerata

Заключение
Кориандърът е растение с широкоспектърна употреба,
което се отглежда навсякъде по света. В нашата страна
през последните три години (2016-2018) се наблюдава
тенденция на намаляване на засетите площи и получените
средни добиви от тази култура. През 2018 г. площите, върху
които се отглежда кориандър са по-малко със 71% спрямо
2016 г., а добивите – с 36%. Установени са две нови
болести с причинители Macrophomina phaseolina и Phoma
glomerata.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БОРБА С БОЛЕСТИ ПРИ
БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЯБЪЛКИ
МАГДАЛЕНА КОЛЕВА
PROPERTIES FOR DISEASE CONTROL IN ORGANIC
FARMING OF APPLES
MAGDALENA KOLEVA
Abstract: Apples are the most widely grown orchard crop in
Bulgaria. Plant protection is an extremely difficult task in organic apple
production. Apple trees are infected by many pathogens the most
important of which are Venturia inaequalis (Spiloceae pomi),
Podosphaera leucotricha (OIdium farinosum), Erwinia amylovora etc.
Only copper and sulfur agents can be used for chemical control of
apple diseases in organic farming, because they are of mineral origin.
Currently authorized plant protection products in organic apple farming
are 15 products, eight based on copper and seven based on sulfur.
They have been registered to protect apples against the most
economically important diseases: scabies, powdery mildew and fire
blight.
Keywords: Apple, Disease control, Organic farming, Copper,
Sulfur
Публикацията е осъществена с подкрепата Проект №
РД-08-114/04.02.2019 г. на ШУ „Епископ К. Преславски” .

Овощарството е важен отрасъл в българското
земеделие. Плодовете са неизменна част от менюто на
хората в страната ни и това се дължи на богатото им
съдържание на захар, фруктоза, пектин, ароматни и
дъбилни вещества. Площите с овощни култури в България
са приблизително 100 хил. ха. Ябълките са найразпространения овощен вид. Използват се предимно за
консумация в прясно състояние, за производство на сокове,
сладка, пектин, дори и брашно. През 2018 г. тази овощна
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култура заема в страната 4860 ха, от които са произведени
50 298 тона продукция при среден добив 12 635 кг/ха [3].
През последните години особено голямо внимание се
отделя на екологичното (биологичното) производство на
плодове в България. Биологичното производство на
плодове е система, която ограничава използването на
изкуствени торове, синтетични пестициди, растежни
регулатори и генно модифицирани организми. Ключовите
принципи и практики на биологичното производство целят
да се запази за дълго плодородието на почвата,
снабдяване на растенията с необходимите хранителни
вещества чрез естествени или органични торове,
контролиране на плевелите, неприятелите и болестите
чрез ротация на културите, използване на естествени
хищници и ограничение на химичните третирания. По този
начин се получава биологично чиста продукция, без
остатъчни количества от пестициди [1]. Съгласно
стандартите на IFOAM (Европейска организация по
биологично земеделие) растителната защита и торене при
биологично производство се извършва само с природни
продукти. Българската агенция по безопасност на храните
(БАБХ) издава списък с продукти за растителна защита, на
които активните вещества са в Приложение II на
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 889/2008 на Европейската комисия.
Този регламент определя правилата за биологично
производство и етикетиране на биологични продукти, и
контрол върху прилагането им.
Растителната защита при биологично производство
на ябълки е изключително трудна задача. Количеството и
качеството на продукцията се определя от много абиотични
и биотични фактори, между които от съществено значение
са болестите (вирусни, бактериални и гъбни). У нас са
съобщени следните болести по ябълка: мозайка (Apple
mosaic virus; пролиферация (Phytoplasma mali), огнен
пригор (Erwinia amylovora Winslow), струпясване (телеморф
Venturia inaequalis Winter, анаморф Spiloceae pomi F. et F.),
брашнеста мана (телеморф Podosphaera leucotricha
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Salmon, анаморф OIdium farinosum Cooke) и много други,
като последните две болести са най-разпространени и
икономически значими.
По отношение на борбата с болестите при ябълка от
първостепенно значение е на първо място използването на
устойчиви сортове. У нас се произвежда посадъчен
материал устойчив на брашнеста мана и струпясване,
който същевременно притежава ценни стопански качества
и успешно може да се използва при създаване на ябълково
насаждение. Такива са например сортовете Прима и
Либърти [4]. В борбата с болестите от значение са всички
организационно-стопански и агротехнически методи за
борба, най-вече обработките на почвата, навременни и
качествено извършени резитби, събиране и унищожаване
на растителни остатъци и листа.
Съгласно съществуващата нормативна уредба и
правила за биологично производство за химична борба с
болести при ябълка могат да се използват само медни и
серни средства, тъй като те имат минерален произход.
Фунгицидните свойства на медта са известни още от
18-ти век, когато Шултнес прави опити за обработка на
семена на житни с меден сулфат срещу главни. Медните
средства са ефикасни срещу причинителите на болести от
класове Oomycota, Ascomycota (без брашнести мани) и
Basidiomycota (без праховити главни) и имат отлично
бактерицидно действие [2]. Те са контактни фунгициди и
имат само превантивно (профилактично) действие.
Попаднали върху спорите на гъбния патоген, те нарушават
избирателната пропускливост на клетъчната мембрана като
се свързват с –COOH, -OH, -NH2, -SH и –NH групите на
повърхността й. В резултат се образуват токсични
метаболити за клетката, клетъчната стена лизира, изтича
цитоплазмата и клетката се превръща в безструктурна
маса [2]. Поради специфичния механизъм на действие,
резистентност срещу медните средства не може да
възникне.
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У нас са разрешени за употреба при биологично
производство на ябълки следните медни средства
(Таблица 1):
 Бордолезова смес. Тя носи името на гр. Бордо,
Франция, където за първи път е приложена. При
ябълка е важно да се използва до фаза миши уши –
зелен конус, тъй като след това се появява
фитотоксичност.
 Меден оксихлорид. Той е по-толерантен за
растенията от бордолезовия разтвор. Прилага се за
пръскане през невегетационния период.
 Меден хидрооксид. Сравнително толерантен е за
опазваните растения.
Таблица 1. Медни средства разрешени за употреба при
биологично производство на ябълки.
Активно
Търговско
Доза/
Болест
вещество
наиманование Концентрация
Бордолезова
БОРДО МИКС 375 -500 г/дка
Огнен пригор
смес
20 ВП
(меднокалциев
сулфат)
Меден
КАПЪР КИЙ
180-300 г/дка
Струпясване
оксихлорид
КАПЪР
180-300 г/дка
Струпясване
ЛАИНКО
КОДИМУР СК
180-300 г/дка
Струпясване
Меден
ВИТРА 50 ВП
150 г/дка
Огнен пригор
хидрооксид
ФУНГУРАН ОН 110-500 г/дка
Огнен пригор
ЕЪРУАН СК
300 мл/дка
Струпясване,
Огнен пригор
КОПРАНТОЛ
300 г/дка
Струпясване
ДУО (+ меден
оксихлорид)

Сярата се използва като фунгицид, инсектоакарицид и тор вече повече от 200 години. За първи път е
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използвана като дезинфектант на съдове за вино срещу
мухъл, а по-късно са правени опити за третиране на лозя
срещу брашнеста мана. В растителната защита предимно
се използва намокрима сяра, която представлява фабрично
формулирана комбинация от мляна сяра (80%) и
повърхностно активни вещества (20%). Тя е контактен
фунгицид с широк спектър на действие. Засяга основно
покълнването на спорите на гъбите. Действа и чрез
газовата си фаза, разтваряйки се в липоидите на гъбната
клетка, блокира дихателните процеси. Ефективна е основно
срещу брашнести мани и ръжди [2]. При ябълката може да
се използва в борбата с брашнеста мана и струпясване
(Таблица 2).
Таблица 2. Серни средства разрешени за употреба при
биологично производство на ябълки.
Активно
Търговско
Доза/
Болест
вещество наиманование Концентрация
Сяра
КОЗАВЕТ ДФ
750 г/дка
Брашнеста мана
КУМУЛУС ДФ
600-900 г/дка
Брашнеста мана
СОЛФО 80 ВГ
750 г/дка
Брашнеста мана
СУЛГРАН
750 г/дка
Брашнеста мана
СЯРА ВГ
600 г/дка
Брашнеста мана
Струпясване
ТИОВИТ ДЖЕТ 600 г/дка
Брашнеста мана
80 ВГ
Струпясване
ХЕЛИОСУФР С 150-500 мл/дка
Брашнеста мана
200-700 мл/дка
Струпясване

Представените данни на Таблици 1 и 2 показват, че
към момента разрешени за употреба препарати за
растителна защита от минерален произход при биологично
производство на ябълки са 15 търговски препарата, осем
на базата на мед и седем на база сяра. Тези препарати са
регистрирани за борба с икономически най-значимите
болести при ябълката: струпясване, брашнеста мана и
огнен пригор. Контактното действие на препаратите и
полицикличността на тези болести налага необходимостта
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от многократни третирания, най-често през интервал от 710 до 10-14 дни. Това разбира се води до покачване
себестойността на продукцията и съответно на крайната
цена
до
потребителите.
Макар
и
най-широко
разпространени и значими, тези болести не са
единствените, които могат да се срещнат в ябълковата
градина. В години с подходящи климатични условия могат
да се наблюдават ранно кафяво гниене, късно кафяво
гниене и др., които могат да се развият епифитотийно и да
причинят икономически загуби, а срещу тях няма
регистрирани препарати при биологично производство.
ЛИТЕРАТУРА
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СПИРУЛИНА: ХРАНАТА НА БЪДЕЩЕТО
ВИКТОРИЯ СТОЯНОВА, ДЕНИЦА КОЛЕВА, МАГДАЛЕНА КОЛЕВА
SPIRULINA: THE FOOD OF THE FUTURE
VICTORIYA STOYANOVA, DENITZA KOLEVA, MAGDALENA
KOLEVA
Abstract: Spirulina is a descendant of the first photosynthetic
life form. It belongs to the class of cyanobacteria with typical
photosynthetic abilities. It's a filoid, multicellular bacterium from Genus
Spirulina. It develops in alkaline lakes naturally in tropical and
subtropical parts of Central Africa and America. Spirulina is called
superfood because its nutritional profile is more potent than any other
food, plant, grain or herb. It is available on the market in the form of
powder, tablets or capsules. Many farms have been created for the
production of Spirulina in the world, and already in Bulgaria. First it is
cultivated under laboratory conditions as monoculture, and then
production is carried out in a photo bioreactor.
Keywords: Spirulina, cultivation
Публикацията е осъществена с подкрепата Проект №
РД-08-114/04.02.2019 г. на ШУ „Епископ К. Преславски” .

Според много изследователи водораслите са две
трети от биомасата на земята [1]. Всеки ден нови
изследвания показват чудесата скрити в тях. Много от
видовете водорасли, покриващи земята, сега се използват
като храни, фармацевтични продукти, био химикали и
торове [3].
Първата фотосинтетична форма на живот е
създадена от природата преди 3,6 мрд. години. Те се
наричат цианобактерии или синьо-зелените водорасли. Те
използват светлинна енергия, за да превърнат въглероден
диоксид и вода в органични съединения, като освобождават
свободен
кислород.
Синьо-зелените
водорасли,
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цианобактериите, са еволюционния мост между бактериите
и зелените растения.
Спирулина е потомък на първата фотосинтетична
форма на живот. Първоначално е класифицирана към
царството на растенията поради богатството си на
растителни пигменти, както и способността й да
фотосинтезира. По-късно е отнесена към царството на
бактериите, на основа на нейната генетика, физиология и
биохимични свойства [3]. Принадлежи към класа на
цианобактериите
с
характерни
фотосинтетични
възможности (Phylum Cyanobacteria, Class Cyanophyceae,
Order Spirulinales, Family Spirulinaceae, Genus Spirulina) [4].
Тя е нишковидна, многоклетъчна бактерия. В рамките на
рода са идентифицирани 58 вида Spirulina sp., но три от тях
са най-проучени и годни за консумация: S. platensis, S.
maxima, и S. fusiformis [1,4].
През 1940, малко известно издание публикува
доклад от френския учен Dangeard за материал, наречен
dihé, който се консумира от племето Канембу, близо до
езерото Чад. Dihé са твърди парченца от сушени на слънце
синьо-зелени водорасли, събрани от бреговете на малки
езера около езерото Чад. Dangeard съобщава, че същите
водорасли са намирани в редица езера на Източна Африка
и са основната храна за племената, живеещи около тях.
Докладът остава незабелязан.
Двадесет и пет години по-късно белгийска експедиция
открива синьо-зелен материал, покриващ водите около
бреговете на езерото Чад. Ботаникът с експедицията
Leonard, разбира връзката между водораслите на
повърхността на езерото и сушените парченца, продавани
на пазара. Пустинните ветрове избутват водораслите до
бреговете. Хората от Канембу събират влажните водорасли
в глинени саксии, източват водата и разстилат водораслите
в пясъка, за да изсъхнат на слънце. След това, жените
режат водораслите на малки парченца за продажба на
местния пазар. Dihé се е консумирало в различни ястия и
сосове, като съставлява 70% от храната. Спирулина също
140

се е прилагала външно като лапа за лечение на
определени заболявания.
Спирулина се развива в алкални езера, където е
трудно или невъзможно за оцеляване на други
микроорганизми. Естествено тя се среща в субтропични и
тропични райони на Америка, Мексико, Централна Африка
[1,3].
Спирулина се нарича суперхрана, защото нейният
хранителен профил е по-силен от всяка друга храна,
растение, зърно или билка. Тези хранителни вещества и
фитонутриенти правят спирулина хранителна алтернатива
на изкуствените витаминни добавки.
Когато учените откриват, че спирулина нараства
толкова бързо, че се получава 20 пъти повече протеин на
акър в сравнение със соята, те я наричат храна на
бъдещето. Спирулина е най-добрият източник на
растителен протеин, със съдържание от 65%, по-високо от
всяка друга природна храна. И все пак, още по-голяма
стойност се намира в концентрацията на витамини и други
необичайни хранителни вещества. Три до десет грама на
ден осигуряват впечатляващи количества бета каротин (10
пъти повече от морковите), витамин B-12 и B комплекс,
желязо в лесноусвояема форма, етерични минерали, и
гама-линоленова
киселина.
Отвъд
витамините
и
минералите, спирулина е богата на фитонутриенти
(фикоцианин, хлорофил), въглехидрати 15-25%, ензими и
функционални хранителни вещества, които демонстрират
положителен ефект върху здравето. За недохранените хора
в развиващия се свят,
спирулина носи бързо
възстановяване от недохранване. Съдържанието на
мазнини в спирулина е само 5%, много по-ниско от почти
всички други източници на протеин. Десет грама имат само
36 калории и почти нямат холестерол. Това означава, че
спирулина
е
нискокалоричен,
холестерол-свободен
източник на протеин, и не е зареден с мазнини [1,2,3].
Спирулина се предлага на пазара под формата на
прах, таблетки или капсули. Използва се за намаляване на
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телесното тегло, понижаване на нивата на холестерол,
понижава
риска
от
туморни
заболявания,
има
детоксициращо действие, подобрява състояния като
предменструален синдром и менопауза, има анти ейдж
ефект, стимулира имунната система, подобрява дейността
на бъбреците. Препоръчителен е приемът й от спортисти и
деца.
През последните 30 години са създадени много
ферми за производство на спирулина в САЩ, Китай, Индия,
Япония, Тайван, Мексико. В съоръженията естествено
освен спирулина се срещат и други видове водорасли.
Конвенционалните ферми се борят с тях чрез използване
на алгициди, а при биологичното производство се изполват
специално създадени пречиствателни системи. Преди да
стигне до промишлените басейни обаче, тя се отглежда при
лабораторни условия като монокултура.
След това отглеждането й се извършва в защитени
резервоари (басейни), елиминирайки по този начин
проблемите на замърсяване от външни фактори например
насекоми, прах, дъжд и т.н. Резервоарите се следят
ежедневно от специализирани лица, които полагат усилия
да се контролира развитието на спирулината и отличното й
качество преди прибиране на реколтата. Когато
резултатите от измерванията показват, че спирулината е
готова за прибиране, импулсен делител (специфична
система) отделя биомасата от течната спирулина, чиста и
неповредима (без центрофуга). След това се събира
течната форма на спирулината и се премества в
сушилните. Те представляват затворени оранжерии, където
сушенето се извършва натурално единствено от слънцето.
Спирулината изсъхва под формата на кори (листа) и се
нарича първична форма. От този момент нататък, корите
(листата) се преработват до получаване на финалната
версия на продукта.
Корите (листата) от спирулина също се предлагат на
пазара и се изполват в модерна кулинария в ястия,
десерти, като ''пармезан'' в салати или просто като чипс.
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След успешно размножаване на материал в
лабораториите на Института по физиология на растенията
и генетика (ИФРГ) към БАН, спирулина вече се отглежда и в
промишлени басейни в България. Производството се
извършва в т. нар. фотобиореактор. След като достатъчно
се сгъсти самата водораслова биомаса се извличат и
водораслите, в т. нар. цех за преработка, където има
центрофуга. Там става разделянето на водораслите от
водата, след което те се изсушават в специални сушилни и
се таблетират. Българската технология позволява
целогодишно отглеждане на спирулина. Към родното
производство вече има интерес, както от европейски
страни, така и от традиционни производители на спирулина
като Русия, Япония и Китай [5].
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ПОСТРОЯВАНЕ НА НЕВРОННА МРЕЖА С PYTORCH
ЕРТАН ГЕЛДИЕВ, НАЙДЕН НЕНКОВ
BUILDING THE NEURAL NET WITH PYTORCH
ERTAN GELDIEV, NAYDEN NENKOV
Abstract: Neural Network's capabilities to support deep
learning challenge software developers to produce work environments
to create and implement similar tasks and methods. One such
environment is Pytorch, a Python library that can be integrated with
acceleration libraries such as Intel MKL and NVIDIA (CuDNN, NCCL)
to increase speed. One definition of Pytorch [1] is "an open-source
deep learning platform that provides a seamless path from prototyping
research to deployment."
The aim of the study is to demonstrate with examples the
construction of a neural network with Pytorch.
Keywords: PyTtorch-an open source machine learning library
written in the Lua language, Deep Learning, Neural Networks, Deep
Python integration, CPU-Central Processor Unit, GPU – Graphic
Processor Unit, TPU – Tensor Processor Unit.

1. Въведение
Дълбокото машинно самообучение се използва
успешно за решаване на практически задачи като:
класифициране на изображения, автоматичен превод на
езици, автономно управление на автомобили и други.
Разбирането и правилната употреба на техниките за
дълбоко самообучение е станало цел с висок приоритет за
много хора и организации.
PyTorch е базиран на Python научен компютърен
пакет, който е подобен на NumPy, но с добавената мощност
на графичните процесори (Съвременните видео карти на
Nvidia имат над 3400 cuda ядра и всяко едно може да се
ползва за отделен паралелен процес на невронната
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мрежа). PyTorch е работна среда за дълбоко машинно
самообучение. Осигурява максимална гъвкавост и скорост
по време на внедряването и изграждането на дълбоки
архитектури на невронни мрежи.
Pytorch има две отличителни характеристики,
отличаващи го от подобни работни среди:
- Императивно програмиране [5] - PyTorch извършва
изчисления, като преминава през всеки ред от писмения
код. Най-голямото предимство на тази функция е, че кодът
и логиката на програмиране могат да бъдат редактирани по
време на изпълнението му.
- Графики за динамични изчисления - изчислителната
структура на графиката (на архитектурата на невронната
мрежа) се генерира по време на работа. Основното
предимство на това свойство е, че то осигурява гъвкав и
програмен интерфейс, който улеснява изграждането и
модифицирането на системите чрез свързващи операции.
В PyTorch се определя нов изчислителен график при всяко
прехвърляне напред. Това е в рязък контраст с TensorFlow,
който използва статично графично представяне.
Pytorch има компилатор torch.jit, позволяващ отделяне
на моделите от кода. Поддържа и високоефективна
оптимизация на модела за хардуер, като например
обикновени процесори (CPU), графични процесори (GPU)
или обработваща единица за тензор (TPU).

2. Основни елементи на PyTorch
- Tensors – те са еквиваленти на матрица в линейната
алгебра – примери:
import torch
x= torch.tensor([[1,1,1],[2,2,2]])
y= torch.tensor([[3,3,3],[4,4,4]])
f= 2*x + y
print(f)
tensor([[5, 5, 5], [8, 8, 8]]
-- Инициализиране на тензори
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shape=[3,4]
xzeros =torch.zeros(shape)
xrnd = torch.rand(shape)
print(xzeros)
print(xrnd)
tensor([[0., 0., 0., 0.],
[0., 0., 0., 0.],
[0., 0., 0., 0.]])
tensor([[0.4202, 0.7267, 0.7408, 0.1521],
[0.7275, 0.6727, 0.4161, 0.5701],
[0.4658, 0.7782, 0.6774, 0.6692]])
-- Конвертиране между тензори и масиви от NumPy
import numpy as np
xnp= np.array([[1,2,3],[4,5,6]])
y= torch.tensor([[7,8,9], [10,11,12]])
f2= torch.from_numpy(xnp) + y
print(f2)
f2.type()
tensor([[ 8, 10, 12],
[14, 16, 18]])
'torch.LongTensor'
-- Нарязване и индексиране и промяна на формата
print(x[0])
print(x[1][0:2])
tensor([1, 1, 1])
tensor([2, 2])
– операции за промяна на местата на елементите
a = torch.ones(1,2,3)
print(a.transpose(1,2).transpose(1,0).size())
torch.Size([3, 1, 2]
--Променливата variable в Pytorch служи за изграждане на
изчислителни графики
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from torch.autograd import Variable
tensor = torch.FloatTensor([[1,2],[3,4]])
tensor

# построяване на

variable = Variable(tensor, requires_grad=True)
# построяване на променлива variable,
изчисляване на градиенти

често

за

print(tensor) # torch.FloatTensor размер 2x2
print(variable) # torch.FloatTensor размер 2x2
tensor([[1., 2.],
[3., 4.]])
tensor([[1., 2.],
[3., 4.]], requires_grad=True)
--Активиращи функции
import torch
import torch.nn.functional as ActivationFunction
from torch.autograd import Variable
import matplotlib.pyplot as plt
x = torch.linspace(-4, 4, 100)
x = Variable(x)
x_np = x.data.numpy()
y_relu = ActivationFunction.relu(x).data.numpy()
y_sigmoid = torch.sigmoid(x).data.numpy()
y_tanh = ActivationFunction.tanh(x).data.numpy()
y_softplus = ActivationFunction.softplus(x).data.numpy()
…
На фигура 1. са графиките на активизационните
функции от горния код.
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Фигура 1

– Четене на данни [3] - Данните в реалния свят са
шумни, непълни и склонни към грешки. Ако един дълбок
алгоритъм на обучение не дава разумни резултати, след
като грешките на логиката в кода се елиминират, лошите
данни или грешките в нашето разбиране на данните са
вероятният виновник. Една от стратегиите за добри данни е
да се елиминират колкото може повече от променливите.
Типична процедура [2] за обучение за невронна
мрежа е следната:
 дефинираме невронна мрежа с параметри които
могат да се открият (научат) или тегла
 итерираме върху датасет с входове
 извършваме процес за въвеждане през мрежата
 изчисляваме загубата (доколко изходът е правилен)
 разпространяваме
градиентите
обратно
към
параметрите на мрежата
 актуализираме теглата на мрежата, често с просто
актуализиращо правило: weight = weight - learning_rate
* gradient
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3. Примери
Pytorch:

за

невронни

мрежa,

използващи

- Свързана ReLU [7] мрежа с един скрит слой, обучена
да предсказва y от x чрез минимизиране на квадрат на
евклидовото разстояние.
Използва се [6] “nn” пакета от PyTorch за изграждане
на мрежата. PyTorch autograd улеснява дефинирането на
изчислителни графики и градиенти, но при сложни
невронни мрежи “nn” пакетът има повече възможности.
Пакетът “nn” определя набор от модули, които можете да
измислите като слой от невронна мрежа, който произвежда
изход от входа и може да има определени тегла за
обучение.
import torch
Broi_partidi, Vhodni_razmeri, Skrit_sloi_razmeri,
Izhodni_razmeri = 50, 800, 100, 10
# Създаване на случайни тензори за входа и изхода
x = torch.randn(Broi_partidi, Vhodni_razmeri)
y = torch.randn(Broi_partidi, Izhodni_razmeri)
# Използвайки “nn” пакета, определяме модел за
последователността от слоеве посредством nn.Sequential
model = torch.nn.Sequential(
torch.nn.Linear(Vhodni_razmeri, Skrit_sloi_razmeri),
torch.nn.ReLU(),
torch.nn.Linear(Skrit_sloi_razmeri, Izhodni_razmeri),
)
# Изчисляване на средно квадратичната грешка
greshka = torch.nn.MSELoss(reduction='sum')
learning_rate = 0.001
for epoha in range(400):
# Стъпка напред: изчисляваме предсказания y след входа
x към модела
y_pred = model(x)
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# Изчисляваме грешката.
loss = greshka(y_pred, y)
print(epoha, loss.item())
# Нулираме градиентите преди да преминем назад
model.zero_grad()
# Стъпка назад: изчисляваме градиента на грешката
loss.backward()
# Преизчисляваме теглата, използвайки
спускане
with torch.no_grad():
for tegla in model.parameters():
tegla -= learning_rate * tegla.grad
0 555.89794921875
1 319.7374572753906
2 210.7809295654297
3 133.72474670410156
4 80.94505310058594
5 47.11579513549805
6 27.146621704101562
7 15.790160179138184
…
391 7.017762072791811e-06
392 6.811545517848572e-06
393 6.612975994357839e-06
394 6.4208716139546596e-06
395 6.233642579900334e-06
396 6.0502916312543675e-06
397 5.870282166142715e-06
398 5.696333118976327e-06
399 5.530014732357813e-06
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градиентно

- Втори пример за изграждане на невронни мрежи
посредством Pytorch
import torch
import torch.nn.functional as Fn
# Невронна мрежа
class NNet(torch.nn.Module):
def __init__(self, broi_vh, broi_skrit, broi_izhod):
super(NNet, self).__init__()
self.hidden = torch.nn.Linear(broi_vh, broi_skrit) # Скрит
слой
self.predict = torch.nn.Linear(broi_skrit, broi_izhod) #
Изходен слой
def forward(self, x):
x = Fn.relu(self.hidden(x)) # Активираща функция за
скрития слой
x = self.predict(x) # Линеен изход
return x
nnet1 = NNet(4, 10, 1)
nnet2 = torch.nn.Sequential(
torch.nn.Linear(1, 6),
torch.nn.ReLU(),
torch.nn.Linear(6, 1)
)
print(nnet1) # Архитектура на мрежа 1
print(nnet2) # Архитектура на мрежа 2
NNet(
(hidden): Linear(in_features=4, out_features=10, bias=True)
(predict): Linear(in_features=10, out_features=1, bias=True)
)
Sequential(
(0): Linear(in_features=1, out_features=6, bias=True)
(1): ReLU()
(2): Linear(in_features=6, out_features=1, bias=True)
)
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4. Заключение
Построяването модели на невронни мрежи с Pytorch
и експериментирането с различни видове архитектури,
включително многослойни, наричани дълбоки невронни
мрежи, е ефективно и ясно разбираемо. Това улеснява
избора на подходящи тестови множества (data sets) според
естеството на решавания проблем при реализацията на
различни алгоритми на машинното самообучение като:
регресия, класификация и други.
Показаните в статията приложения демонстрират
гъвкав подход и възможностите на тази среда при
разработване на реални мрежи с дълбоко обучение, които
могат да използват обикновени процесори (CPU-Central
Processing Unit), графични процесори (GPU-Graphics
Processing Unit)
и тензорни процесори (TPU-Tensor
Processing Unit).
Според авторите това е и един практически подход за
изучаване на Pytorch при справяне с реални задачи на
дълбокото самообучение.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА „ШИФЪР НА ЦЕЗАР” С VISUAL
BASIC
КРАСИМИР ЕНЕВ, ХРИСТИНА КОСТАДИНОВА
A STUDY OF "CAESAR’S CIPHER" WITH VISUAL
BASIC
KRASIMIR ENEV, HRISTINA KOSTADINOVA
Abstract: A method for direct letter substation and its cracking
by using an analysis on the frequencies of occurrence of each
character in the text is presented. A realization on Visual Basic of the
Caesar's cipher is shown.
Key words: cryptography, mathematical methods, cipher
Публикацията е осъществена с подкрепата Проект №
РД-08-115/04.02.2019 г. на ШУ „Епископ К. Преславски” .
Цел на статията:
изучаване и анализ на шифъра на Цезар;
моделиране на конкретни примери от криптологията с
различни математически подходи и с помощта на
специализиран софтуер.
Практическите
критерии
за
една
съвременна
криптосистема са следните:









ниво на тайна - определено от необходимото
време и изчислителни ресурси за компрометиране
на криптосистемата;
функционалност;
методи на работа - поведението на сигурността
при различните начини на прилагане, вида на
входните данни и т.н .;
ефективност и скорост;
възможност за внедряване - каква е сложността
на внедряването на хардуера или софтуера, както и
необходимите за това ресурси.
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Субституционни шифри
При тях на всеки символ от открития текст се
съпоставя друг символ в шифрирания текст. В случая
редът на следване на символите в открития текст се
запазва,
но
самите
символи
се
променят.
Основоположник на шифрите със замяна (със
субституция) е Юлий Цезар.
Субституционният шифър на Цезар е найпростият субституционен шифър, наречен на името на
своя създател. При него всеки символ от открития
текст се премества с точно определен брой позиции
(shift n) в права или в обратна посока в използваната
азбука.
Шифроване и дешифроване на „Шифър на Цезър“
с Visual Basic и разяснения към него в програмния
код
Задаваме име на проекта “Cesar Cipher”. От
Toolbox добавяме два Label (Label 1 и Label 2).
Променяме Text на Label 1 да е “Шифрован
текст:” ,а на Label 2 да е “Явен Текст:“Фиг. 1
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Фиг. 1

Също така добавяме два TextBox (TextBox1
TextBox2)
В TextBox Tasks избираме MultiLine (Фиг.2).

и

Фиг.2

Между двата TextBox се добавя Label3 ,като в
Properties ->Text променяме Text на „< = >“. Избираме
два Button(Button1 и Button2)
От Properties -> Text Променяме Text на Button1
да е “Разшифрованe”, а на Button2 да е “Шифроване“.
Избираме NumericUpDown и добавяме към
формата ни. Изгледът трябва да е като на Фиг. 3.

Фиг.3

При щракване с ляв бутон на мишката върху
празната част от формата избираме View Code. В
Public Class Form1 въвеждаме кода от Фиг. 4.
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Фиг. 4

За Button1 и Button2 избираме View Code. И
отново записваме кода за двата бутона (виж Фиг. 5).

Фиг. 5
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Стартираме проекта от Start Debugging
или
F5. Резултатът от изпълнението е даден на Фиг. 6.

Фиг.6
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