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Темата на Лятната школа е „iIПР в практиката и образованието (ПР образование в 

България – 20 години по-късно)“. Провеждането на школата е част от програмата за 

отбелязване двадесетгодишнината от създаването на НБУ. Сесиите включиха лекции, 

доклади, академични презентации и научни съобщения на повече от 30 лектори и 

преподаватели с доказан опит в областта на ПР, медиите и комуникациите. Поредната 13. 

Лятна школа се явява неразривна част от програмите по Пъблик рилейшънс в Нов 

български университет, като предостави идеални условия за студентите сами да 

подготвят част от документите, да организират кампании, предназначени за публикуване 

в интернет, както и да представят собствени доклади и научни съобщения. С доклади и 

мултимедийни презентации имаха възможност да се представят студенти и докторанти 

от университети, предлагащи образование и обучение по ПР в България. Чрез 

реализирането на 13. поредна Лятна школа се дава възможност и за развитие на 

академичния състав, особено в частта участие на национални и международни 

конференции, както с доклади, така и с публикуване на научни публикации. Това е и един 

от приоритетите на департамент „Масови комуникации“ – осъществяване на 

целенасочена и последователна подготовка на преподавателски кадри от средите на 

завършващите собствени студенти. Ежегодната Лятна школа дава възможност и за 

реализиране и развитие на нови образователни методи и подходи. Тази година специален 

гост бе г-н Ричард Лининг, президент на Международната асоциация по връзки с 

обществеността (IPRA). 
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ВЪВЕДЕНИЕ. 

Настоящата лятна школа е част от програмата за отбелязване 

двадесетгодишнината от създаването на НБУ. Сесиите включиха лекции, доклади, 

академични презентации и научни съобщения на повече от 30 лектори и преподаватели с 

доказан опит в областта на ПР, медиите и комуникациите. Поредната 13 лятна школа се 

явява неразривна част от програмите по Пъблик рилейшънс в Нов български, като 

предостави идеални условия за студентите сами да подготвят част от документите, да 

организират кампании, предназначени за публикуване в Интернет, както и да представят 

собствени доклади и научни съобщения. 

С доклади и мултимедийни презентации имаха възможност да се представят и 

студенти и докторанти от университети, предлагащи образование и обучение по ПР в 

България. 

Чрез реализирането на 13-та поредна лятна школа се дава възможност и за 

развитие на академичния състав, особено в частта участие на национални и 

международни конференции, както с доклади, така и с публикуване на научни 

публикации. Това е и един от приоритетите на департамент Масови комуникации – 

осъществяване на целенасочена и последователна подготовка на преподавателски кадри 

от средите на завършващите собствени студенти. Ежегодната лятна школа дава 

възможност и за реализиране и развитие на нови образователни методи и подходи. 

Тази година специален гост бе г-н Ричард Лининг, президент на Международната 

асоциация по връзки с обществеността (IPRA). 

Успешното организиране и реализиране на проекта утвърди за пореден път НБУ 

и департамент Масови комуникации като водещи институции в областта и първите, 

реализирали академично обучение по връзки с обществеността в България, както и 

потвърди доказаното международно признание за НБУ. 
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ПР е съобщението 

проф. Владимир Михайлов, д.н. 

НБУ 

 

Заглавието „ПР е съобщението” е парафраза на прочутата формула „Средството е 

съобщението” на Маршъл Маклуън. Медийната формула на 20. век! 100 годишнината от 

рождението на канадския учен всъщност ме подсети за един важен и неотложен за 

разрешаване проблем в работата и подготовката на ПР специалистите, който е свързан с 

тази формула. По-точно с нейното отхвърляне през 21. век! 

Като начало ще тръгна от изходната позиция, че ПР без медии е безпомощен. В 

голяма степен повечето действия на ПР специалистите от Едуард Бернайс до ... Десислава 

Бошнакова се провеждат чрез средствата за масова комуникация. 

Логично е и от 1923 г., когато Бернайс открива първия курс по ПР в престижния 

Нюйоркски университет със заглавие „ПР – курс върху теорията и практическия метод“, 

академичното образование по ПР да се провежда в департаментите или факултетите по 

масови комуникации, за да може студентите щателно да изучават основните медии. 

Смисълът е да знаят после как най-добре да ги използват в своята работа. По същия начин 

постъпихме и ние, когато в Нов български университет от 11 март 1991 г. за първи път в 

България започнахме академично образование по ПР. Впрочем този принцип на 

образование е в сила до ден-днешен. Американското списание „Джоурнализъм енд мас 

комуникейшън куотърли“, което получаваме в университета, всяка година през лятото 

публикува рекламни анонси на департаментите по масови комуникации от различни 

университети в Съединените щати. Всички те предлагат еднотипни програми с четири 

специалности – журналистика, реклама, ПР и медиязнание. Ако приемем, че 

Съединените щати са една от водещите страни в областта на образованието, при това 

страната, която е родила ПР-а, не можем да отминем с лека ръка този принцип на 

академично образование. 

Дотук добре, спазили сме академичните стандарти. Поне външно. Вътрешно 

обаче ситуацията в света на масовите комуникации е коренно променена и изисква нов 

подход в медийното обучение. Формулата на Маршъл Маклуън „Средството е 

съобщението“ остана в 20. век, тъй като в съвременната епоха на дигиталните медии, на 

Интернет информацията, съобщението се освободи от своя носител. През 21. век 

средството вече е дискриминирано за сметка на съобщението. 
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И сега, ако погледнем новата медийна епоха в очите, възниква веднага въпроса 

дали е уместно студентите както преди да изучават така старателно спецификата на 

отделните средства за масова комуникация? Или да съсредоточим усилията си в 

изучаване на съдържанието, което достига до нас само, без влияние върху неговото 

оформяне от страна на средството? В същото време всички знаем, че новото съдържание 

все още е енигма за тези, които използват дигиталните форми на комуникация със 

съвременните потребители. Технологиите изпревариха в своето развитие развитието на 

вместимото в тях съдържание, което означава, че все още се чудим с какво като текст и 

видео да пълним електронните вестници, например, какви да бъдат дигиталните радио и 

телевизия и т.н. 

Проблемът е световен, не е само български.  Проблем и в практиката, и в 

образованието. След като ПР-ът работи върху съзнанието на хората чрез съдържанието, 

а то остава неясно за реализиране, близко до ума е, че ПР-ът се задъхва в реализирането 

на своите цели. Допълнителна сложност тук представлява факта, че старите медии не са 

си отишли още изцяло и ПР-ът продължава да ги използва. Т.е., не можем изведнъж да 

загърбим познанието за традиционните медии. 

Моят опит да потърся отговор на този сложен казус в по-напредналите от нас 

страни в образователно отношение удари на камък. Проверката осъществих на изток и 

на запад. По-конкретно имам предвид Русия на изток и Съединените щати на запад. От 

Европа проучих Германия. Вярно е, че образованието би трябвало да бъде традиционно 

в своята същност и да не следва конюнктурни временни моди. Но също така е вярно, че 

образованието трябва да гледа напред, а не назад. В нашия случай трябва да гледа към 

„Съобщението е средството”, а не към „Средството е съобщението“. 

Ще си послужа в тази насока с един прост пример за взаимоотношенията между 

четвъртата и петата власт. Предполагам, че метафората с използването на тези две власти 

в медийния свят е достатъчно известна, но все пак да уточня. Разбирането за медиите 

като четвърта власт е свързано с тяхната независима способност да упражняват контрол 

и критика върху трите известни власт във всяко едно демократично управление – 

изпълнителната, законодателната и съдебната власт. Разбирането за ПР като пета власт 

пък е свързано с дейността на ПР-ите, които основно чрез медиите се стремят да създават 

в очите на обществото благоприятен имидж на организацията или лицето, за които 

работят. Проблемът е, че делото на петата власт в крайна сметка подчинява на себе си 

журналистиката или просто я измества. Конфликтът между журналистиката и ПР-а е, че 
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журналистите трябва да отстояват своя имидж на професионалисти, да търсят истината, 

докато задача на ПР сътрудниците е да отстояват имиджа на своя работодател, без да се 

интересуват от истината. В резултат в журналистическия мир се появи категорията на ПР 

журналиста, който не смятам да коментирам, но който общо взето ни повече, ни по-малко 

може да се причисли към категорията на подкупните журналисти. 

Ако се върнем обаче на „нормалните“ (казано в кавички) взаимоотношения между 

четвъртата и петата власт не можем да не забележим как тук нещата по отношение на 

медиите рязко се усложниха в дигиталния 21. век. Средствата за масова комуникация 

постепенно започват да сдават позициите си на четвърта власт в полза на всички нас, 

техните потребители. Новите медии, базирани на технологията на Уеб 2.0, лека-полека 

ликвидират границите между потребители и производители на информация. Всичко 

онова, което минава през компютъра, през Интернет, а то не е никак малко, дава 

възможност на всеки самостоятелно да създава и разпространява съдържание. По този 

начин, колкото и невероятно да изглежда за Гутенберговите и телевизионните поколения, 

беше сложен край на информационния монопол от страна на традиционните средства за 

масова комуникация. 

След като все повече нашего брата, гражданинът на демократичното общество, 

бива въвлечен в процеса на подготовка, публикуване / излъчване и анализ на съдържание, 

това означава, че всички ние, а не медиите, формираме информационния дневен ред на 

обществения живот. Следователно и всички ние, а не медиите, ставаме четвъртата власт 

на демократичното управление. 

Ако за демократизирането на едно общество подобна медияморфоза е 

прогресивна стъпка напред, то за ПР-а тази стъпка не стои добре в перспективен план. 

Петата власт се упражнява чрез медиите, а не чрез хората. Или поне на никой още не му 

е много ясно как да я упражнява чрез хората. 

Светът се променя, медиите се променят, променя се и академичното образование 

по масови комуникации. Студентите по ПР, които в департаментите по масови 

комуникации досега изучаваха медиите, за да знаят как да ги използват в своята работа, 

може би оттук нататък ще трябва да съсредоточат вниманието си повече върху 

участниците в процеса по създаване на дигиталното медийно съдържание, където 

средството вече не е съобщението. Мнението на обикновените ползватели на 

информацията, мнението на редовите потребители започва да се превръща в масов 

информационен процес. 



 

 

 

 

 10 

Маклуън и Бернайс остават в миналото. Велики имена наистина, но в миналото. 

Доколкото нямаме следващите имена от техния ранг в нашето съвремие, не ни остава 

друго, освен да изследваме процесите на развитие и в медиите, и в ПР-а, като търсим 

новите опорни точки. В такъв смисъл моето становище е, че обучението по ПР трябва да 

продължи в департаментите по масови комуникации, но с акцент върху изучаване на 

процесите в медийната трансформация. Който познава тези процеси, а не стои  застинал 

с пресата, радиото, телевизията или Интернет пред себе си, със сигурност ще се 

ориентира по-лесно в динамично променящата се дигитална медийна обстановка и също 

така динамично ще намира верния път, за да въздейства върху общественото съзнание в 

полза на своите ПР интереси. 
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За „дообразователния” процес в ПР практиката – с ръмжане 

д-р Александър Христов 

УНСС 

 

 Думата „ръмжане“ е поставена в заглавието като реакция на едно доста 

популярно мрънкане – предимно от страна на ПР практиката към образованието в 

областта на комуникациите и към съответните образователни институции. Вероятно 

точно изразът „мрънкане“ е подходящо да бъде употребен, защото, според една 

неотдавнашна публикация в сп. New Yorker, съществува важна разлика между глаголите 

„оплаквам се“ (to complain) и „мрънкам“ (to moan). Хората се оплакват, когато се стремят 

да разрешат даден проблем и го правят пред някого, от когото може да зависи решаването 

му. От своя страна, мрънкането е единствено принципно изразяване на недоволство.1 В 

този смисъл основното обвинение на ПР практиката към образованието е, че 

университетите не „произвеждат“ достатъчно подготвени за практиката специалисти, 

съответно, че курсовете в областта на комуникациите нямат подходящ за практиката 

профил или по-силна от съществуващото практическа насоченост. А каква всъщност е 

практиката, за която образователните институции трябва да подготвят студенти? Тя в 

никакъв случай не е съвършена: 

 

Фиг. 1. Извадка от рекламната тарифа на в. „Посредник”, в която цените за платена 

публикация с указване и без указване на това са различни 

 

Образованието по ПР и комуникации в страната ни има своите несъвършенства и 

необходимост от развитие. Естествено, не бива да се пренебрегва и фактът, че самият ПР 

като дейност е до голяма степен практически ориентирана дисциплина и студентите 

определено имат нужда от възможности да се възползват от всички, включително и 

 
1 Стоилова, Зорница. (2010) Лош PR? Оплачи се. За пет години Комисията по етика в PR професията се е 

произнесла по два сигнала и не се е самосезирала нито веднъж. В: Капитал, № 28, 16 юли, URL: 

http://www.capital.bg/biznes/media_i_reklama/2010/07/16/933971_losh_pr_oplachi_se/  (10.07.2011) 
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иновативни и различни начини за обучение, като по този начин бъдат подготвени още по-

добре за така наречения „реален бизнес“. Съответно, професионалистите би трябвало да 

си задават въпроса „практикуваме ли това, което преподаваме?“ В този смисъл 

преподавателите в областта на медиите и комуникациите не бива да се различават 

съществено по областите на интереси и начините на работа от практиците в областта. 

Тези специалисти трябва да са постоянно търсещи и обновяващи знанията и методите си, 

за да са максимално полезни на своите студенти. Донякъде отсъствието на тази 

рефлексия навсякъде е една от предпоставките за съществуващото разминаване между 

това, което се преподава и това, което се случва в действителността. Пол Уилис допълва 

това по изключително подходящ начин: Никоя институция не може да подготви напълно 

когото и да било за това, което му предстои в кариерата: животът е много по-сложен.2 

Съществува обаче и обратния проблем, нещо, което достатъчно често остава извън борда 

на дискусиите – това, което се случва в практиката, винаги се приема от практиците за 

вярно и за правилно. Съответно при наличие на противоречие с получените знания в 

университета, тези практици прехвърлят подобни свои виждания върху младите 

специалисти по ПР, често придружено с „нищо не са ви обяснили” или „кой ви е научил 

на това“. Поради това, когато започнат работа в ПР агенция или компания, студентите 

всъщност започват да бъдат „дообразовани“ на различни възгледи или практики, като 

някои от тях несъмнено са полезни и допринасят за успеха, но друга немалка част са 

проблематични и категорично не дават добри резултати. И какво се получава? В редица 

случаи не образованието изостава, а практиката е изкривена. Добрата теория казва едно, 

в практиката, особено в тази в страната ни, се случва друго, което обаче не е ефективно 

или етично. При това целият негативизъм отива при образованието, което всъщност е и 

основният повод за настоящото ръмжане. 

Колизиите в практиката спрямо образованието имат както по-общи, така и съвсем 

конкретни измерения. Още Груниг и няколко други учени в свои изследвания 

установяват, че двустранният симетричен модел на ПР, който се смята за най-висшата 

степен в развитието на комуникационната дейност на дадена организация към нейните 

публики, не е най-често срещаният модел в практиката. Още повече – най-практикуван, 

очаквано или не толкова, се оказва моделът пресагентство/публичност, който 

исторически и еволюционно се смята за най-първичен. Вече са налице множество, често 

 
2 Уилис, Пол. (2011) New PR Generation: личностно развитие и нови образователни модели в несигурната 

среда. В: PRактики, бр. 31; 08.08.2011. 
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съвсем основателни критики към моделите на Груниг и небезизвестното Excellence Study. 

Част от тях дори са свързани с невъзможността за практическото им приложение, 

основно поради факта, че например при симетричния модел етичния процес на 

комуникиране е довел до ситуация, която не е желана от никой от участниците в процеса.3 

Въпреки това той остава доминиращ в ПР теорията и по всичко личи, че това е една от 

най-добрите към момента ПР теории. Една от основните причини: въпреки критиките, 

вътрешноприсъщата му етичност е един от най-силните и често повтаряни доводи на 

Груниг за затвърждаването на двустранния симетричен модел като най-висша и 

нормативно препоръчителна форма на ПР.4 

Колкото до възможността посоченият модел да се приложи в практиката, това 

може да е както проблем на теорията, така и на нежеланието или невъзможността на 

именно на практиката, или така наречения „реален бизнес“, да се (само)усъвършенства. 

Според един наскоро реализиран проект5 около 37% от съвременните български 

мениджъри нямат необходимата организационна култура и социална отговорност, за да 

оценят позитивния ефект от работата на ПР върху организацията и прибягват до тази 

дейност епизодично и ситуационно, при това разглеждайки го като средство за 

преодоляване на кризи. В допълнение: работата на ПР специалистите се оценява в голям 

процент от случаите като много добра и полезна и само в 5% от случаите – като 

незадоволителна, като това се оценява като косвен белег за качеството на тяхната 

подготовка.  

Една подобна, наистина доста непълна характеристика на комуникационната 

действителност, както се досещаме, преформулира работата на ПР специалистите и ги 

„дообразова“ в извършването на дейности, които определено не са част от добрите ПР 

практики. За сведение: според същото изследване, част от препоръките на бизнеса към 

университетите са да формират по-високи комуникационни умения на студентите, в 

смисъл да могат да установяват контакт с „набелязания човек“ и да се увеличи 

организационната и, забележете, правна култура на студентите. Изисквания, които 

 
3 Pieczka, M. (2006). “Paradigms, Systems Theory, and Public Relations” in L’Etang, J. and Pieczka, M., Public 

Relations: Critical Debates and Contemporary Practice, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ. 
4 Марков, Стефан (2011). „Симетричният модел“ на Джеймс Груниг: Възход и упадък на една парадигма в 

пъблик рилейшънс теорията. В: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, 

анализи, критика. 01.06.2011. URL: http://www.newmedia21.eu/analizi/simetrichniyat-model-na-dzheyms-

grun/ (09.07.2011) 
5 Изследване на потребителите на кадри по PR (2010) ЮЗУ „Неофит Рилски”, Катедра „Връзки с 

обществеността”. 
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говорят достатъчно за това какво е разбирането за ПР в организациите, съответно, колко 

любопитни и всъщност криви са очакванията към бъдещите ПР специалисти. Както 

показва същото изследване, компаниите изразяват готовност да съдействат за засилване 

на връзките между университетската подготовка и комуникационната практика. Към 

момента обаче, освен някои доста добри стажантски програми в компании и агенции, 

няма надежден механизъм как да се случва това. 

Един друг, вероятно още по-значим аспект на „дообразователния“ процес на ПР 

практиката е свързан с обучението на съвсем конкретни технически дейности – от 

комуникацията с клиенти и подизпълнители до елементарното изготвяне на един 

пресклипинг например. Някои от тях наистина не са застъпени в университетските 

програми и поради това се оказва, че в тези области студентите притежават само базисни 

умения и компетенции, които трябва да бъдат надграждани и доусъвършенствани в 

практиката. В контекста на това, за които става въпрос тук, проблемите са налице, когато 

с тези дейности започва да се преценява същността на работата на ПР специалистите или 

когато те изместят или заместят професионалните им функции. Вярно е, че обучението в 

университетите е насочено по-скоро към изучаването на стратегически въпроси на 

професионалните комуникации, отколкото на чисто практически аспекти. Но също така 

е вярно, че простото техническо изпълнение на определени дейности прави от ПР 

специалиста обикновен занаятчия или комуникатор-техник, което не му позволява със 

своите познания в областта на ПР (до голяма степен придобити в университета) да бъде 

приет в доминиращата коалиция, да участва във вземането на решения, допринасящи за 

успеха на организацията.6 Именно тези хора като че ли се занимават само и единствено с 

детайлите – пишат пресрилийзи по шаблон, за едно специално събитие мислят 

единствено как да се украси сцената, колко голямо да бъде логото, какъв цвят да бъдат 

свещите и други подобни. 

В този контекст и по изключително удачния израз на Пол Уилис, представен по 

време на лекцията му на ПР фестивала през 2011 г., голяма част от работата на ПР 

специалистите извън университета е „to put a lipstick on a pig“  – налага ни се да придадем 

приемлив вид на дейности или проекти, вместо да ги изградим самите тях така, че да са 

„станат симпатични“. Дори в редица големи международни компании и агенции, където 

професионализмът би трябвало да е на по-високо равнище, прекалено често могат да се 

 
6 Бошнакова, Десислава (2009) PRоговорки: Принципите на ПР, съхранени и увековечени от българските 

пословици и поговорки”, С., РОЙ Комюникейшън. 
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чуят нареждания от типа на „I want at least 10 journalists there“. От една страна това 

очевидно противоречи на добрите академични традиции, които ни учат да правим дадено 

събитие или пресконференция така, че да са интересни за целевата аудитория, съответно 

представената информация да има новинарска стойност. От друга, това изкривява ПР 

дейностите като цяло – специалистите започват да се стремят към отразявания, макар че 

отразяванията са единствено начин за достигане до определени публики, а не самоцел. 

Всъщност, неефективните „дообразователни“ процеси в най-значителна степен се срещат 

при работата с медиите. „За повечето практици няма и съмнение, че успехът се измерва 

с това да доставиш информацията на новинарските бюра или обратното – да 

възпрепятстваш нейната доставка… Въпросите дали и при какви обстоятелства една 

конкретна информация действително достига своите публики, представляват съвсем 

друга тема“.7 И в този смисъл, значително по-голяма важност придобива фокусирането 

върху процеса на транслиране на информация, а не върху нейните ефекти. Което само по 

себе си е опорочаваща практика. И още нещо: в действителността, поне в страната ни, 

личните и бизнес взаимоотношения между ПР специалисти и журналисти играят 

изключително важна роля – това вместо фокусът да пада върху съдържанието на 

информацията. 

И накрая, ако може така да се формулира: ПР практиката обръща повече внимание 

на процесите, а по-малко от необходимото – на хората. Големите международни агенции 

и корпорации се стремят да осигурят максимално добра заменяемост на всички 

служители в един даден процес, което намалява тяхната индивидуална роля, съответно 

увеличава значението на приетите правила и процедури. Оттук в редица случаи показател 

за ефективност на работата става не толкова креативността и иновативността, а 

съответствието със съответната процедура. От една страна би могло да звучи необичайно, 

че в сравнително неуправляема и трудно подаваща се на систематизация област като ПР 

навлизат подобни административни дейности. От друга страна обаче, все повече и повече 

става ясно, че еманципацията на ПР професията минава през създаването на структури, 

които да достатъчно експлицитно да демонстрират на мениджърите и клиентите какво 

всъщност вършат тези специалисти – най-малкото защото креативността е имагинерен и 

недоказуем феномен. И в тази връзка студентите, които започват работа в една такава 

агенция или компания, възприемат нейната методология, която не винаги е най-

 
7 Бернс, Барбара (2003) Работата на пъблик рилейшънс с медиите – нейната цел и ограничения. В: Медии 

и пъблик рилейшънс: проблеми на образованието и практиката. С., ФЖМК. 
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адекватната и често влиза в колизия с настина добрите практики, усвоени в университета. 

Още по-лошо е, ако компанията или агенцията са международни и на ПР специалистите 

им се налага да следват методология, която е недостатъчно добре приложима за 

условията в страната ни. Получава се като да караш велосипед на Луната – може да си 

прекрасен колоездач, ама като няма гравитация… 

В крайна сметка в резултат на съществуването на всички тези „дообразователни“, 

по същество най-често типично технически и занаятчийски практики, младите 

специалисти преформулират вижданията си, поради което ПР професията в страната ни 

се развива накриво. Изводът: идеята, че когато при ПР има разминаване между 

образование и практика, проблемът е при образованието, трябва да бъде преосмислена. 

Освен това, според едно достатъчно разпространено мнение, университетите подготвят 

специалисти за бъдещето и трябва да преподават ценности, мироглед и добри практики, 

а не толкова да се стремят да отговарят на търсенето на бизнеса. ПР образованието в 

значително по-голяма степен от „дообразователните“ процеси в практиката осигурява 

наличието на интелектуален и функционален запас от знания и умения, които 

предпоставят развитието на личността и на професията като цяло. Причините са ясни – 

академичен бекграунд, достъп до изследвания, източници и полезна информация, 

проследяване на глобални тенденции, и, разбира се, връзки с добрата практика. 
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Образованието и образователният процес 

като отражение на социалните и технологични промени 

доц. д-р Росен К. Стоянов 

НБУ 

 

 Образованието е област изследвана, догматизирана и променяна не е един и два 

пъти във всяко формиращо се и реформиращо се общество. Независимо дали става 

въпрос за „обикновена“ модернизация, за визионерско преструктуриране или 

тоталитарно идеологизиране, сферата на образованието винаги е била сред 

приоритетните промени, било то еволюционно или революционно. Заявките в това 

направление се реят между патетичното и футуристичното, но днешния ден задължава с 

далеч по-сериозно отношение към проблематиката най-малкото поради факта на 

приоритизирането като решаваща ролята на превъзходството в областта на знанието. 

Взаимозависимостта и паралелното развитие на образованието и науката днес 

предпоставят и задължителната инфилтрация в обратна посока на знание и познание, на 

технологични достижения и ноу-хау, за сметка на доскоро ревниво и догматично 

защитаваната територия на „високата и сериозна“ наука в сравнение с „общото 

образование“. 

Категорично се налага изводът, че образованието на бъдещето ще бъде все повече 

комуникация и интеракция, отколкото еднопосочен процес на предаване и препредаване 

на данни, знания и информация. 

Личността е в центъра на образователния процес. 

Но вече не само и единствено личността на младите хора – образователния процес 

е скоростен, конкурентен и постоянен. Драматичните промени, случващи се в т.нар. 

„информационно общество“ и особено по отношение на „варирането и 

интерпретацията“ по отношение на следването на догми, канони, закони и авторитети, 

обосновава и предопределя случващата се промяна в конструирането на 

взаимоотношенията и взаимовръзките от субординарни (вертикални) в равноправни 

(хоризонтални). И това следва да бъде ярко отчетено особено в процеса на предаване на 

„старо“ знание и случването на „ново“ мислене. 

В тази връзка все по-належащи стават следните направления за усъвършенстване 

на образователния процес: 
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• повишаването на преподавателската професионалната компетентност; 

• взаимност и интерактивност в отношенията обучаван-обучаващ; 

• структуриране на алгоритми, улесняващи ориентацията в огромното количество 

и многообразие на информацията в Интернет; 

• образователния процес е необходимо да се преосмисли, предефинира както по 

отношение на съдържание така и по отношение на случване. 

Гъвкавостта и непрестанното съобразяване на динамично променящия се свят ще 

осигуряват образователна заобикаляща ни среда от нов тип. Вече не е достатъчно 

гарантирането на достъп до училищно образование или възможността да се образоваме 

в университет. Интернет средата гарантира свободен достъп до знание, въпреки 

неинституционализирания му характер, въпреки липсата на авторитети от последна 

инстанция. 

Модерното образование създава технологичните и социални промени. Но то е и 

създавано от тях. То създава предпоставки за отричане, за революционна промяна, за 

създаване на принципно нови правила. 

Интеркултурна комуникация, многоезичие, интердисциплинарност, 

продължаващо и дистанционно обучение, т.нар. lifelong learning (учене през целия 

живот)8, e-learning (електронно обучение) – това са само някои от развиващите се и 

налагащи се като ефективни нови образователни технологии, изисквани от 

потребителите, промяната, динамиката, конкуренцията и развитието на технологиите и 

обществата. 

От друга страна т.нар. „нова икономика“ се обосновава като икономика, базирана 

на знанието. В нея се имплантират четири основни елемента9: 

• информационни и комуникационни технологии и Интернет; 

• интелектуална собственост…и образованието; 

• електронни библиотеки и бази данни, електронни медии, видеоигри и 

радиоразпръскването; 

• биотехнологиите, традиционните библиотеки и бази данни и фармацевтичната 

индустрия. 

 
8 Четирите принципа за образование през целия живот, формулирани в Доклада на Международната 

комисия за образование за ХХІ век пред ЮНЕСКО (1997): да се научим да знаем;  да се научим да правим;  

да се научим да живеем заедно;  да се научим да бъдем. 
9 http://www.uni-svishtov.bg/dialog/2009/5.2009.AA.pdf, 10.04.2012 
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Информацията е продукт. Информацията днес е и основен икономически ресурс. 

Това във все по-висока степен започва да става факт и по отношение на образователния 

продукт. Той е на пазара. Но е и виртуален, дематериализиран – съобразяван с факта, че 

е лесен за търсене, намиране, потребление, общодостъпен и почти безплатен. 

Разбира се трябва да се отчита и несъмнения факт, че е налице своеобразен 

глобален дисбаланс по отношение на съществуването, разположението и собствеността 

на информационни центрове. В този смисъл достъпът до информация, ерго образование 

би трябвало да бъде считан поне за контролиран, ако не и за „притежаван“. 

Разбира се отчитането на тези факти не би трябвало да намалява сигурността в 

случването на процеси и тенденции, които по-скоро ще стесняват отколкото ще 

разширяват дистанцията между образовани и необразовани. Защото бъдещето може да 

ни предложи сравнение в съвсем друга посока – не толкова между информирани и 

неинформирани, а по-скоро между мислещи и немислещи. Така характеристиката 

„социално разслояване“, обусловена от съотношението образован-необразован, не би 

била повече тенденциозно и/или политически валидизирана. 

Компетентност и грамотност са все по-субективни понятия. 

Погледът в бъдещето ни задължава да подложим на особено изпитание научните 

парадигми на обучението10. Схематичността и сигурността в ефективното сработване на 

досега валидни модели е поставено под сериозно съмнение. 

Развитието на личностните качества на човека са приоритетно занимание на 

образованието като един особено свободен и отворен процес. Размиването на границите 

на Теоцентричната и Холистичната парадигми за сметка на институционализирането в 

дневния ред на идеята за всеобщата борба за по-добро съществуване, се случва и не само 

поради факта на налагането на либералния модел на демокрация като най-витален, 

успешен, глобален или единствено валиден11. Дидактиката, както и традиционализма в 

образованието са наричани често консервативни подходи, задължаващи, 

недемократични, неосигуряващи възможност за себеизява и себедоказване12. 

 
10 Иванов, Иван П., Постмодерната образователна парадигма, Шуменски университет „Еп.Константин 

Преславски“, http://www.ivanpivanov.com/research/, 10.04.2012. 
11 Зелени и еко движения, здравословен начин на живот, човешко щастие и т.н. 
12 Иванов, Иван П., Постмодерната образователна парадигма, Шуменски университет „Еп.Константин 

Преславски“, http://www.ivanpivanov.com/research/, 10.04.2012 – 1. Антропоцентрична парадигма. 2. 

Теоцентрична парадигма. 3. Социоцентрична (Холистична) парадигма. 4. Егоцентрична парадигма. 5. 

Дидактоцентрична парадигма. 6. Хуманистична парадигма. 7. Учебно-дисциплинарна. 8. Интегрална 

парадигма. 9. Научна парадигма. 10. Хуманитарно-естетическа парадигма. 
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Общуването, диалогичността, но и задължителната връзка на човека с реалния 

свят се обособяват като водещи в съзнанието и интереса на потребителите на 

образователен продукт. Индивидуалният подход и личностният елемент са водещи в 

повечето модерни образователни системи, най-вече на университетско ниво или на ниво 

самообучение. Независимо дали става въпрос за осъзнат избор или за следване на 

мейнстрийма. Глобализацията като процес се себедоказва постоянно с аргументите на 

Научната парадигма – светът е съвкупност от факти и техните отношения, организирани 

по определен начин. 

Личната способност за съпреживяване, индивидуалното търсене, намиране и 

отдаване на информация, независимо дали става въпрос за потреба на творчески 

способности (вж Хуманитарно-естетическа парадигма)13 са като че ли модерното днес. 

Необходим ни е не учител, а медиатор, тютор. 

През декември 2002 г. Общото събрание на ООН обяви годините 2005-2014  за 

„Десетилетие на образованието за устойчиво развитие (ESD). „Образованието за 

устойчиво развитие осигурява всеки човек да придобие знания, умения, нагласи и 

ценности необходими за формирането на устойчиво бъдеще“.14 

В основата на тази концепция са залегнали изясняване на взаимодействията 

между различни процеси и явления в това число социални, икономически и екологични 

и т.н. Важен акцент се поставя на критичността в подхода и необходимостта от 

повишаване на информираността. Мултикултурността, толерантността и мотивацията на 

хора от всякакви възрасти да бъдат отговорни пред бъдещето са друг основен приоритет 

на тази концепция. Не на последно място е поставено създаването, реализацията на 

практика и ефективното действие на гражданското общество. 

Формиране на глобално мислене у хората е една от основните задачи пред 

модерното образование. Това от своя страна неминуемо ще доведе и до създаване на 

инструментариум за превенция и справяне с  глобалните проблеми. 

Технологичните промени водят и до промяна на концепцията за социалната 

отговорност на организации от всякакъв порядък. В това число извънредно динамично 

се променя и представата за мястото, целите и задачите на образованието като 

социоизграждащ фактор номер едно. 

 
13 Иванов, Иван П., Постмодерната образователна парадигма, Шуменски университет „Еп. Константин 

Преславски“, http://www.ivanpivanov.com/research/, 10.04.2012. 
14 http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-

development/, 10.04.2012. 
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Поради факта, че отдавна технологичното развитие надмина и не се определя от 

простото търсене или предварителното наличие на явни и масови потребности или 

нужди, се реализира една фактическата непредвидимост на развитието в сектора на 

високите технологии, която от своя страна води и до невъзможност от предполагане на 

реалистични и работещи прогнози, още по-трудно до създаването на работещи теории. И 

именно тази непредвидимост, освен от реалната „заплаха“ от все по-(р)еволюционно си 

случване, е съпроводена и от категорична липса на цялостна, единна концепция за 

развитие, както и от дълбоки, сериозни теоретични обяснения на случилото и случващото 

се в социален и технологичен аспект. 

Това води и до създаване на технологии за социална промяна от съвсем нов 

порядък15. 

Какви хора са необходими – знаещи, можещи или мислещи? 

Днес, както никога преди, адаптацията към промените става невъзможна, поради 

простия факт на непрестанното, свръхдинамичното, дори предварителното им случване. 

Това ускоряване на процесите и намаляването на нужното за въвеждането, усвояването 

във всекидневен план и последващото им осмисляне време, води и до ускоряване на 

жизненият им цикъл. 

Променя се не само концепцията на отношенията в образователната система, 

променят се не само желанията, уменията, мотивацията, целите и потребностите на 

участващите в процеса – променя се и самата образователна среда. В дигиталната епоха 

образователната среда се разглежда като многофакторен микс, като съвкупност от 

управляеми и неуправляеми процеси и взаимоотношения, а не само като контролирана 

по правила, догматична и ограничена във времето и пространството (вж Фигура 1)16. 

Инструменти за съвместна работа, които можем да използваме17: 

• обмен по електронна поща на информация (асинхронно) – (e-mail); 

• споделени календари, задачи, контакти и други – (Live Edu, Google docx); 

• споделени бази данни с онлайн и офлайн достъп, през уеб браузър или десктоп 

клиент – (Sеrver 2008 в училище, e-learning); 

• документни бази данни за управление на документи и проекти; 

 
15 Вж Jonathan Peizer, The Dynamics of Technology for Social Change: Understanding the Factors That 

Influence Results: Lessons Learned from the Field, iUniverse, 2005. 
16 http://4schools.info/?page_id=618, 19.04.2012. 
17 Пак там. 
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• телекомуникации и видеоконференции (синхронни) – (Skype); 

• срещи, осъществени в уеб пространството (синхронни) – (Facebook); 

• социален софтуер за бизнеса, който обединява уеб услуги като блогове, общности, 

форуми, дискусии и пр. – (blogs, Moodle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съществуват ли образователни потребности, които се налагат от развитието на 

обективните условия – пазари, търсене на работна ръка, сезонна работа, компетенции и 

умения и т.н., или съвременността предполага насочване към предлагане на невероятно 

разнообразие от „познание“ в сфери по-скоро любопитни, общообразователни, 

облагородяващи и т.н. 

Създаването на т.нар. подкрепяща среда както и технологичното и 

информационно ресурсно осигуряване са задължителни и приоритетни области в 

развитието на образователния процес. 

Образоване чрез динамично, хаотично търсене. 

Днес под въпрос се поставят отколешни догматични норми на познанието като 

хипотези, теории, концепции, твърдения. Под постоянния обстрел на модерното 

съмнение са понятиен апарат и дефиниции, създават се нови понятия, обясняващи 

съществуващи и новопоявяващи се факти, събития, обстоятелства, закономерности и 

зависимости. 

Технологичното развитие изисква стратегически подход при проектирането на 

решения за бъдещи периоди на възможности и проблематики. В този смисъл само 

основавайки се на анализа на заобикалящия ни свят или на т.нар. обективна реалност, 
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става все по-невъзможно изграждането на функционираща (и съобразена с невероятно 

динамичната му по природа промяна) образователна система. Баналното припомняне на 

промяната на времево-пространствените ориентири и взаимозависимостта и 

детерминираното случване на подобен отзвук и в социалната сфера тук е задължително. 

Технологичните промени изискват и създават един нов вид интелигентност, нов 

вид грамотност дори. Образованието трябва да създава граждани не на утрешния ден, а 

на бъдещето. Това са нов тип „ученици“ – свободни, независими, търсещи. Поради тази 

причина „технологията“ на процеса преподаване задължително трябва да се обвърже с 

новите изисквания на „технологията“ на процеса учене. 

От памет към мислене. 

И то не само поради факта, че съвременното и бъдещото учене все по-малко ще 

разчитат на запомняне, но и във връзка със създаването на принципно различна връзка и 

отношения на заетите, на страните в тези процеси. Обосновката „различна“ е употребена 

неслучайно – може би кръгът се затваря и отново се завръщаме към диалогичността и 

личния авторитет, към присъствието на личностно ниво (било то и виртуално) на 

несъмнения авторитет, който бива търсен, намиран, възприеман и употребяван не като 

нещо нарочно и задължително, поради узаконена система, а по-скоро като въпрос на 

избор, на заявяване на свободна воля. А оттам интереса, личната мотивация и 

перспективността за ефективност на образователния процес у „образоващият се“ се имат 

реалната предпоставка да се увеличават многократно. 
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Ролята на социалните медии в образованието 

гл. ас. д-р Стойко Петков 

НБУ 

 

Non scholae sed vitae discimus 

(лат. Ние се учим не заради училището, а заради живота) 

 

Разбираемо е в департамента по масови комуникации в НБУ, да се интересуваме 

от социалните медии и социалните мрежи. Те ни касаят както като комуникационна 

практика, така и като среда за разпространение на медийни съдържания. Но в следващите 

няколко страници, няма да разсъждаваме за видовете социални медии и още по-малко за 

това какви са техническите им характеристики. 

Както и заглавието на темата предполага, ще потърсим доводи в полза на 

използването на социалните медии в процеса на образование.  Спектърът от научни 

области, в които те могат да се прилагат е широк и приложението им съвсем не се 

ограничава само за специалистите по комуникации. 

Защо преподавателите, повечето от които са дигитални емигранти, които говорят 

на един остарял език (от пред-дигиталната епоха), да полагат неимоверни усилия, за да 

преподават на поколение, което говори на напълно нов език? Професор Дон Тапскот 

казва, че подобна ситуация на изпреварващи умения на новото поколение спрямо 

поколението на техните родители, наблюдаваме при емигрантските семейства, където 

децата по-бързо и по-добре се справят с местния език. В резултат на това, семействата 

започват да разчитат на тях за комуникацията им с новите съседи, работодатели или 

чиновници и по този начин по-младите са изведени в лидерски позиции. Въпреки 

постоянния натиск за усвояването на допълнителни знания и умения, голяма част от 

преподавателите приемат предизвикателството и не само предоставят материалите си в 

електронен вариант, а изцяло приспособяват курсовете си за по-диалогична и отворена 

форма на обучение. Т.е. ние учим и използваме „вашия“ език. 

За новите технологии и образованието 

Голяма част от промените в образованието през последните няколко десетилетия 

са били основани на дискусия за съдържанието. Трябва ли да се учи повече математика? 

Повече наука или да се наблегне на етиката? Как трябва да се учи – лекционно или 
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проблемно-базирано? Изглежда, че голяма част от образователната реформа се занимава 

с определяне на съдържанието на образованието, а не толкова с модела и процеса на 

учене в един залят от технологиите свят. 

Използването на технологиите за обучение се влияе от развитието в редица 

области: 

• на самите технологии; 

• световните тенденции (ръст на пазара икономика, променящите се модели на 

имиграция и др.). 

• социалните тенденции и тенденциите в рамките на изследвания в областта на 

образованието. 

Студентите използват дигиталните медии, не само за да общуват с близки и 

приятели, но и да работят в екип, включително и от разстояние. Те си взаимодействат, 

сътрудничат и публикуват с колеги и експерти, използвайки различни цифрови формати. 

Цифровите технологии предоставят възможности по-лесно да се намери 

съдържание, то е по-достъпно; по-лесно се редактира и разпространява. Осигуряват се 

нови възможности за повторно използване на съдържание в различен образователен 

контекст. Всички тези предимства имат принос и за преподаването, процесът на обучение 

и изследователската работа. Взети заедно, те представляват един динамичен процес на 

цифровото обучение. 

Джордж Сименс и Питър Титенбергер в книгата си Ръководство за нови 

технологии за обучение18  представят една сравнителна таблица за учебния процес при 

различните технологични епохи: 

 

 Механичната епоха Електронната 

епоха 

Дигиталната епоха 

Преподаване 

Преподавателят 

представя материала 

на студентите 

Лекционно 

представяне на 

материала.  Съдържа

нето на курса се 

представя от 

преподавателя с 

помощта на  черна 

дъска и 

учебници.  Студентит

е си водят записки на 

ръка. 

Лекционно 

представяне на 

материала, 

онагледявано с 

визуален материал. 

Съдържането на 

курса се представя 

от преподавателя с 

помощта 

на  шрайбпроектори

Лекционно 

представяне на 

материала, 

онагледявано с 

визуален материал. 

Съдържането на курса 

се представя от 

преподавателя с 

помощта 

на  PowerPoint, уеб 

страници,  

 
18 George Siemens, Peter Tittenberger, Handbook of Emerging Technologies for Learning, 

http://umanitoba.ca/learning_technologies/cetl/HETL.pdf 2009. 
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, диапозитиви, 

филми и учебници.  

Студентите си 

водят записки на 

ръка.  

Могат да се 

раздадат 

напечатани 

текстове на 

лекциите. 

cd- та, dvd-та, видео и 

учебници. 

Студентите си водят 

записки  на преносими 

компютри или 

таблети.  Цели лекции 

или тяхното резюме се 

предоставят в мрежата 

на университета.  

Общуването  

  

Комуникацията на 

преподавателя със 

студентите и между 

студентите  

Възможно е да се 

разговаря с 

преподавателя по 

време на часовете 

или в приемното му 

време и се използват 

писма за 

кореспонденция. 

Телефонът 

значително 

ускорява 

комуникацията и 

премахва 

географските 

пречки, но е вид 

„посредник” в 

общуването. 

Студентите имат 

директен достъп до 

набор от 

комуникационни 

инструменти като:  

email, чат 

пространства, 

социални мрежи, 

уебкамери, както и 

устройствата: 

преносими компютри, 

таблети, мобилни 

телефони. 

Самоподготовка 

Самоподготовката 

обхваща всички 

дейности, които 

позволяват на 

студентите да 

разширят своето 

обучение извън 

учебните аудитории. 

Те могат да да бъдат 

планирани дейности, 

като като 

експерименти, 

лабораторни 

занятия, пътувания, 

или независими 

разследвания – 

изследователска 

дейност. 

Допълнителни 

материали по курса 

са на разположение в 

библиотеката. 

Научните 

лабораторни 

занимания, 

експерименти и 

пътувания са 

планирани като част 

от курсовете. 

При 

експериментите 

вече се използва и 

електронно 

техническо 

оборудване. 

Студентите имат пряк 

и незабавен достъп до 

набор от ресурси 

и учебни 

дейности, които далеч 

надхвърлят това, с 

което се разполага 

в учебните аудитории: 

търсения в 

мрежата, търсения в 

база данни, цифрови 

ресурси, виртуални 

лаборатории, симулац

ии, виртуална среда, 

разширената реалност. 

Библиотеките стават 

вторичен източник на 

информация, тъй като 

те са ограничени от 

скорост, обхват и 

мащаб (въпреки 

че Библиотека 2.0 се 

опитва да се справи с 

този проблем) 

Оценяване 

Оценяването най-

често се разглежда 

като форма 

на поставяне на 

обобщена оценка. 

Оценяват се 

Чрез устни изпити, 

тестове или в 

лабораторни занятия. 

Засилва се 

използването на 

технологиите при 

доказване на 

компетентност 

(подобно на 

използването на тех

Online лаборатории, е-

портфолио 



 

 

 

 

 27 

дейности, които 

представят знанията 

или уменията на 

студента.  

нологиите от 

преподавателя при 

представяне на 

съдържанието). 

 

Нововъведенията в медийната среда променят нашето разбиране за грамотност и 

изискват нови навици, нови начини за взаимодействие със света около нас. Ние сме само 

в началото за идентифицирането и оценката на този развиващ се набор от социални 

умения и културни компетенции. 

Онлайн дискусията и диалога в учебната аудитория се възприемат като различни 

среди, включващи различни стилове на общуване и тук се крие опасността те да бъдат 

„отделени“ една от друга.  Въпреки че темите, обсъждани по време на лекции могат лесно 

да се пренесат в онлайн дискусията, обратното не винаги е вярно. При идеални условия, 

лекционната зала и онлайн дискусиите, биха се допълвали и обогатявали взаимно. 

Какво добавиха социалните медии? 

Карин Ръсел дефинира пет принципа, които срещаме днес в социалните медии: 

• сътрудничество: използване на колективна интелигентност; 

• разказ (наратив): характеризира се с трансмедийно разказване на истории (термин, 

използван от Хенри Дженкинс в „Културната конвергенция“); 

• предприемачество: виждаме проблем, поемаме рискове, за да опитаме нещо ново 

при решаването му; 

• създаване на идентичност: на физическите лица, на марки, на организации; 

• култура: онлайн култура, както и междукултурната комуникация, наложени от 

глобалния характер на онлайн комуникацията.19 

В края на 2002 г., терминът „социален софтуер“ влезе в по-обща употреба, което 

се дължи на усилията на Клей Шърки, който през ноември 2002 г организира 

„конференция за социален софтуер“.20 Шърки определя социалния софтуер просто като 

„софтуер, който поддържа взаимодействието в група“. 

Дали е възможно да се създадат дейности, чрез социален софтуер, които да 

формират учебни общности, предлагащи на младите хора индивидуализирано обучение 

в група? 

 
19 Karen Miller Russell, Social media principles in PR education, 

http://www.teachingpr.org/teaching_pr/2009/06/social-media-principles-in-pr-education.html 2011. 
20 Danah Boyd, THE SIGNIFICANCE OF SOCIAL SOFTWARE, 

http://www.danah.org/papers/BlogTalkReloaded.pdf 2011. 
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Някои от ключовите функции на социалния софтуер в областта на образованието 

са: 

• Предоставя възможност за комуникация между групи от хора. 

Има механизми, които позволяват на групи по интереси, за да се свържат по 

електронен път - да следят това, което заедно правят и преглеждат действията на другите 

в групата. 

• Позволява комуникация между много хора. 

Ако авторите желаят, техния труд може да бъде достъпен за останалата част от 

цифровизира свят. Достъпът е както за експерти, така и за начинаещи и им дава 

възможност да работят заедно. 

• Осигурява събиране и споделяне на ресурси. 

Социалният софтуер  осигурява средства за събиране на материали, които да са 

винаги на разположение. 

• Предоставя сътрудничество между участниците при събиране и индексиране на 

информация. 

Вече не става въпрос за знание, ограничено от исторически изградени виждания 

за учебни програми. Налице са нови начини за организиране и намиране на информация, 

която представлява интерес за вас и за групите, с които споделяте интересите си. 

• Подпомага персонализация на приоритетите. 

Можете да избирате информационните потоци, от които да бъдете информирани 

и информацията да идва при вас, а не вие да я търсите. Освен това, е възможно да 

проследите онлайн активността на вашите колеги. 

• Има нови инструменти за агрегиране на знания и създаване на нови знания. 

Масовото слушане на музика на MP3 плейъри е показателно за събирането на 

материали от много източници и запазването им за наша лична употреба. Има и 

инструменти, които позволяват това съдържание да бъде променено – т.нар. mash-up или 

концепцията на смесването. 

• Доставя информация на много платформи, както и когато е нужно за създателя и 

получателя. 

Създатели и потребители на социални софтуерни инструменти и съдържание не 

са ограничени само с настолните компютри. Те използват и други устройства: мобилни 

телефони, PDA устройства, MP3 плейъри и игрови конзоли. Техните очаквания са 

дигитализираната информация да бъде достъпна в контекста, в който се намират в 
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момента. 

Google + и „кръговете“. 

Един от проблемите на Facebook и Twitter е, че има много малка възможност за 

разделяне на хората от нашата мрежа например между семейството, приятелите и 

колегите. С регистрирането на кръгове в Google +, имаме възможност да публикуваме 

точното съдържание към правилната аудитория, което позволява да се комбинират 

професионални и лични мрежи в едно. Практиката ще покаже, доколко продукта, а и 

цялата технологична и комуникационна среда ще осигурят подобно развитие, но за 

нуждите на обединяването по екипи или по курсове подобна възможност е добро 

решение. Образованието се променя, а социалните медии предоставят един набор от 

възможности за подобряване на резултатите от обучението. 

Ефективното използване на социални медийни стратегии, на първо време може да 

допълни традиционните методи на обучение и да внесе динамика в затворените и 

тромави университетски електронни системи. Социалните медии премахват много от 

бариерите между студенти и преподаватели, създавайки по-неформална  и интерактивна 

учебна среда.  Те могат да осигурят канал за продължаване на разговорите извън 

ограниченото време на работните ни срещи. Изнасят учебния процес извън пределите на 

учебните аудитории и създават пространство за развитие на общностите на учащите се.  

От следващата учебна година очаквайте да бъдем още по-свързани! 
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Audience Response системите като инструмент 

за интерактивност в образователния процес 

Христо Б. Бонев 

докторант, НБУ 

 

Същност. 

Audience Response системите са интерактивни инструменти, чрез които 

организаторите,  или водещите на дадено събитие получават обратна връзка от 

аудиторията. Те са съставени от хардуерни и софтуерни компоненти, които търпят 

различни модификации в зависимост от приложението им. Обикновено на всеки член от 

аудиторията се дава дистанционно устройство – т.нар. кликер, чрез което той отговаря в 

реално време на задени въпроси и критерии, а системата е настроена, да събира и 

изчислява резултатите, така че домакина на събитието също в реално време да може да 

получава обратната връзка от аудиторията. При отдалечена аудитория Audience Response 

системите може да са свързани и към интернет или телефонна линия. 

Преимущества на Audience Response. 

Audience Response системите имат всички преимущества на интерактивната 

комуникация, и благодарение на тях аудиторията на дадено събитие много лесно се 

превръща от пасивна в активна и от обща приемаща маса в сбор от взаимодействащи си 

с домакина индивиди. 

Ето някои от основните преимущества: 

• проследяват в реално време индивидуалните реакции на участниците в дадена 

аудитория. 

Често с такава цел системите се използват от холивудските студии, които искат да 

преценят интереса от страна на публиката към даден предпремиерен филм. Благодарение 

на специфично настроения за целта софтуер, продуцентите успяват да разберат, кои 

сцени се възприемат от публиката като забавни, кои като скучни, кои като изпълнени с 

прекалено насилие, кои като неразбираеми… Така филмът може да получи финални 

промени в монтажа и да достигне до публиката в най-предпочитания от нея вид. 

• възможност за провеждане на анкети в реално време. 

Audience Response системите позволяват правене на анкети в реално време и 

показването също в реално време на резултати от нея. Така тези системи са например от 

много голяма полза при провеждане на конгреси, срещи на ръководствата на компании с 
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акционерите им и при множество други събития. 

• възможност за събиране на данни и анализирането им в реално време. 

Audience Response системите, за разлика от другите методи за събиране на данни 

(анкетни карти, гласуване с преброяване от квестори), изпращат данните директно в 

системата и ако устройствата в аудиторията са с посочени идентификационни номера, на 

които са зададени някакви предварителни параметри (например – пол, възраст, 

образование, политическа принадлежност и т.н.) – системата може в реално време да 

анализира постъпващата информацията и да я класифицира според нуждите. 

• повишават концентрацията на аудиторията. 

Това качество на Audience Response системите е особено ценно при провеждане 

на лекционни занимания, семинари, школи и т.н. При проведено през 2005 г. в 

Университета на Уисконсин (САЩ)  изследване за ползите от Audience Response 

системата там – 94% от преподавателите (27 души) и 69% от студентите (2684 души) са 

напълно или силно съгласни с твърдението, че системата значително повишава 

ангажираността на студентите в учебната зала, а 0 % от преподавателите и едва 13% от 

студентите изразяват пълно или силно несъгласие с твърдението.21 

• подпомагат по-ефикасното възприемане и усвояване на представения материал 

Цитираното изследване на университета на Уисконсин показва, че 74% от 

преподавателите и 53% от студентите заявяват, че този тип системи допринася за по-

доброто усвояване на учебния материал, докато несъгласни с такова твърдение са 0% от 

преподавателите и едва 19% от студентите.22 

• архивиране на събраните данни. 

Цялата комуникация и информацията събрана чрез тези системи могат да бъдат 

архивирани и анализирани за бъдещи нужди. 

Приложение на Audience Response системите. 

Audience Response системите са изключително полезни при извършването на 

множество различни дейности, при които обратната връзка от аудиторията е от голямо 

значение за крайния резултат. Ето някои от тях: 

• маркетингови изследвания. 

С Audience Response системите могат да се събират и анализират данни при 

различни маркетингови изследвания и работа с фокус групи. 

 
21 http://net.educause.edu/ir/library/pdf/EDU06283.pdf /, 9.07.2011 г. 
22 http://net.educause.edu/ir/library/pdf/EDU06283.pdf, 9.07.2011 г. 

http://net.educause.edu/ir/library/pdf/EDU06283.pdf%20/,%209.07.2011
http://net.educause.edu/ir/library/pdf/EDU06283.pdf,%209.07.2011
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• анкети и проучвания. 

С този род системи могат да се правят всякакви видове анкети и проучвания, 

насочени към външни или вътрешни публики, а резултатите от тях могат да бъдат 

показвани и анализирани в реално време. 

• гласуване. 

Audience Response системите са изключително удобни за гласуване по време на 

всякакъв род избори, конгреси, конференции, а също и по време на различни 

телевизионни игри, викторини и т.н. 

• презентации. 

Презентаторите по време на различни събития, които използват този род системи,  

благодарение на някои техни софтуерни приложения, имат възможност да получават 

резултатите от допитвания до аудиторията обработени в реално време директно във 

Power Point презентациите си. 

• образование, обучение, тренинги. 

Audience Response системите са много удобни по време на образователният 

процес и различни обучения и тренинги, както в учебна зала, така и при дистанционно 

обучение. 

Приложение на Audience Response системите във висшето образование. 

Една от сферите с множество приложения на Audience Response системите е тази 

на висшето образование. Освен, че те благоприятстват, както вече бе споменато, за 

повишаване на концентрацията на аудиторията и възприемането и усвояването на 

учебния материал от нейна страна, те са изключително подходящи за получаване на 

обратна връзка – от аудиторията – към лектора, за провеждане на тестове, проверка на 

нивото на усвояване на материала и за задаване на въпроси. 

Често, когато се използват в учебно заведение, Audience Response системите се 

наричат Student Responce системи. След множество проведени изследвания за 

преимуществата им в учебния процес, днес те са разпространени в много университети 

по света и акцента вече се поставя върху това какви нови подходи към обучението могат 

да се постигнат чрез такъв род интерактивни системи. 

Според различни изследвания процентът на студентите, които участват активно 

по време на лекции, се повишава многократно, когато се използват системи за обратна 

връзка, чрез които те запазват анонимността си. Така например при изследване направено 

през 2003 година в Университета на Глазгоу (Шотландия), се установява че процента на 
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студентите, които дават вербален отговор на зададен в аудиторията въпрос е 0.5, докато 

процента на студентите, които отговарят чрез кликерите на системата е 40.6.23 

Активно обучение. 

Един от най-дискутираните през последните десетилетия подходи към висшето 

образование, е чрез процеса на т.нар. Активно обучение (от англ.: Active learning). При 

този процес  студентите усвояват нови знания и умения чрез въвличането им в 

предварително подготвени учебни дейности (курсови проекти и задачи, разрешаване на 

казуси, симулации, ролеви игри и т.н.). 

Audience Response системите са изключително ефективен инструмент за 

въвличането на студентите в процеса на Активно обучение, тъй като чрез тях може да се 

постигне активно им ангажиране по време на цялата лекция, да се следи нивото на 

усвояване на материала и да се въвличат в множество различни дейности според 

желанието и предварителната подготовка на лектора.  Те също така помагат да бъдат 

очертани проблемните области, а лекторът може да разбере коя част от материала е 

трудна за студентите и да прави промени в реално време. 

Възможните приложения на Audience Response системите за процеса на Активно 

обучение във висшето образование са множество. Ето някои от най-важните сред тях: 

• оценяване – посредством този тип системи могат да се правят тестове и да се дават 

различни въпросници, а резултатите от тях да се виждат в  реално време. 

• задаване и отговаряне на въпроси – чрез тези системи могат да бъдат задавани 

въпроси и на тях да бъде отговаряно в реално време двупосочно, като така 

лекторът може постоянно да е в течение на това до каква степен аудиторията 

усвоява материала и по кои въпроси има нужда от повече разяснения 

• провокиране на дискусии – посредством тези системи могат да бъдат очертавани 

проблемни области, по които да бъдат провокирани дискусии 

• игри и симулации – тези системи могат да бъдат инструмент за взимане на участие 

и за управление при различни игри и симулации. 

• провеждане на изследвания – Audience Response системите са изключително 

добър инструмент за изследователска работа, тъй като специфичните им софтуери 

могат да бъдат настроени така, че да събират и подреждат получените чрез тях 

данни по предварително заложени критерии 

 
23 http://www.psy.gla.ac.uk/~steve/evs/papers/draperbrown.pdf, 10.07.2011 г. 

http://www.psy.gla.ac.uk/~steve/evs/papers/draperbrown.pdf,%2010.07.2011
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Audience Response системите в обучението по Масови комуникации и връзки с 

обществеността. 

Използването на Audience Response системите в обучението по масови 

комуникации и връзки с обществеността позволява на студентите да овладеят 

комуникацията посредством този инструмент, който ще им бъде от голяма полза и по 

време на бъдещото практикуване на професията им. Интерактивната комуникация, 

получаването на обратна връзка, създаването на въпросници, провокирането на 

дискусии,  работата със специфични софтуери за събиране и обработка на данни, анализа 

на постъпилата информация са само част от уменията, които студентите биха придобили 

с редовното си общуване с подобни системи. 

Перспективи. 

С развитието на хардуерните и софтуерните им компоненти Audience Response 

системите ще станат още по-ефикасни и ефективни в приложенията си. С напредването 

на семантичните технологии, тези системи ще започнат още по-успешно да 

класифицират получаваната информация,  да я анализират и да трупат и генерират знания 

въз основа на нея. Те ще могат сами да очертават проблемни области, да предлагат 

решения и да се самонадграждат. 

С по-масовото им разпространение се очаква цените им да се понижат и да станат 

достъпни не само в университетите на развитите държави, но и в по-бедни учебни 

заведения, а дори и в началното и средно образование. 

Все повече компании, производители на оборудване за такива системи, ще 

използват технологията на компютърния „облак“, за да отдават под наем технологиите за 

Audience response в случаите, когато аудиторията е отдалечена и връзката се осъществява 

посредством интернет и компютърни устройства. 

Този тип системи вероятно ще получат силен тласък и от масовото 

разпространение на таблетите, тъй като те, както и смартфоните, са изключително удобни 

за управлението им и чрез инсталиране на необходимите софтуерни приложения или чрез 

синхронизацията посредством блутуут или друг подобен протокол към безжична мрежа, 

те могат да бъдат значително по ефикасни от „кликерите“. 

Заключение. 

Audience Response системите са много ефективен инструмент за интерактивна 

комуникация. Те помагат на домакините на различни събития да поддържат постоянна 

двупосочна връзка с аудиторията им. Приложението си тези системи откриват в 
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обществената сфера, търговията, науката и изкуствата. 

Audience Response системите са много полезен инструмент за висшето 

образование, особено когато целта е постигането на процеса на Активното обучение. Те 

са еднакво полезни както за студентите, така и за лекторите, като успяват да създадат 

условия за конструктивен диалог между тях. 

Чрез събираните от системите данни, лекторите могат да разберат към кои части 

от учебния материал има нужда от допълнителни разяснения, кои части предизвикват 

интерес, кои не дотам и след това да нанасят нужните поправки в лекционните си 

материали. 

Въпреки, че инвестицията в този род системи не е малка, чрез употребата им може 

да се пести време, да се постига по-висока ефективност и да се печели от добавена 

стойност. Затова тези системи неминуемо ще стават все по-разпространени, в все повече 

сфери на нашия живот. 
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Съвременното образование: Модернизация и интернационализация 

проф. Толя Стоицова, д.н.24, 

д-р Евелина Христова25 

НБУ 

 

Темите за модернизацията и интернационализацията на висшето образование са 

многопластови, взаимообвързани и динамични и трудно биха могли да се разглеждат като 

два отделени един от друг въпроса. Процесите на модернизация на националните 

образователни системи са неразривно свързани с процесите на обвързване на 

образователните системи по света в контекста на глобализирания икономически обмен, 

а това в особена степен важи за държавите-членки на ЕС след Болонския процес и с 

приемането на стратегия Европа 2020. 

Болонският процес цели създаването на европейско пространство за висшето 

образование до 2010 г. чрез въвеждане на сравними образователни степени – бакалавър, 

магистър и доктор, на системата за кредити ECTS, въвеждане на европейски измерения 

за качество и отстраняване на съществуващите препятствия пред свободното движение 

на студенти и преподаватели в европейската зона26. И, ако за първите две цели може да 

се твърди, че са успешно изпълнени, то въпросите за измерване на качеството и 

премахване на бариерите пред мобилността все още са на дневен ред в работните срещи 

на комисиите на ЕС. Комюникето от Льовен27 2009 г.28 поставя отново акцента върху 

темата за ученето през целия живот и представя фокуса на целите на Европейското 

пространство за висше образование към 2020 г. 

Интелигентна, устойчива и приобщаваща, икономиката на Европейския съюз 

 
24 проф. д.пс.н. Толя Стоицова е Болонски експерт на национално равнище, член на „Националната група 

от съветници по Болонския процес“ от 2009 г. и от 2011 г. и работи по въпросите, свързани с тристепенната 

система за обучение, системи за осигуряване на качество на образованието и признаване на периоди на 

обучение и издаваните дипломи и сертификати. 
25 д-р Евелина Христова е представител на България в Управляващия комитет за висше образование и 

изследвания (CDESR) и Управляващия комитет за образователни политики и практики (CDPPE) към 

Съвета на Европа.  
26 Сайт на Болонския процес http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/ (посетен на 20 май 2011 

г.). 
27 Комюнике „От Льовен до Будапеща и Виена. Приносът на Съвета на Европа към Болонския процес. 

Септември“, 2009 г. 

http://www.ehea.info/Uploads/Related%20EU%20activities/Freom%20Leuven%20Louvain-la-

Neuve%20to%20Budapest.pdf (посетен на 20 май 2011 г.). 
28 Среща на министрите в Льовен 2009 г. Сайт на Болонския процес 

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/conference/ (посетен на 20 май 2011 г.). 
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трябва да постигне пет цели към 2020 г. – в областите на заетостта, иновациите, 

образованието, приобщаването и зелената енергия29. Всяка държава-членка приема 

собствени национални цели по отношение на общите, съобразени с възможностите на 

държавата в конкретната област. И, ако при стартирането на Болонския процес България 

все още не е член на ЕС, то при залагането на целите на Европа 2020 тя е вече една от 

държавите-членки и редовно отчита напредъка си в Европейския семестър30. Един от 

трите наблюдавани фронта е именно обвързаният с реформи за стимулиране на растежа, 

в който се наблюдава по какъв начин структурните реформи насърчават 

изследователската и развойна дейност, образованието и останалите общоевропейски 

цели, както и постигнатия напредък по свързаните с тях национални цели. 

В постигането на обвързаните със сферата на висшето образование цели България 

се ръководи от стратегическите документи, приети в рамките на Болонския процес, както 

и от Стратегия „Европа 2020”, чиито основни принципи са: 

• широк достъп до висше образование, увеличаване до 2020 г. на относителния дял 

на завършилите висше образование до 40% (36% за България)31; 

• насърчаване на студентската и академичната мобилност и 

• стимулиране на ученето през целия живот и придобиване на допълнителна 

квалификация и преквалификация на работната сила, което ще способства за 

нейното преструктуриране в отрасли с повишени потребности. 

В  момента активно се работи по документ на Европейската комисия, който да 

даде обща рамка и посока на процесите по модернизация на системите за висше 

образование в държавите-членки на ЕС и, който документ ще бъде представен през 

есента на настоящата 2011 г. Във връзка с изготвянето на документа, който ще бъде 

представен от европейския комисар по въпросите на образованието, културата, 

многоезичието и младежта, е необходимо да направим едно уточнение. Съветът на 

министрите по образование, младеж и култура, разглежда предучилищното, училищното, 

професионалното и висшето образование, както и въпросите за ученето през целия 

живот. Темите в областта на научните изследвания и иновациите се разглеждат основно 

 
29 Сайт на Европейската комисия, Стратегия Европа 2020. http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm 

(посетен на 20 май 2011 г.). 
30 Европейският семестър е годишен цикъл на координиране на икономическата и фискалната политика, 

в който е включено и наблюдението на напредъка. Сайт на Европейския съюз 

http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/monitoring-progress/index_bg.htm (посетен на 20 май 2011 

г.). 
31 Позиция на Република България относно определяне на национални цели по стратегията „Европа 2020“. 
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във формат Конкурентоспособност, където присъстват министрите на икономиката и 

министрите на висшето образование и научните изследвания, в зависимост от това как 

точно е решено разпределението на ресорите в съответната държава. Дори и само по-

внимателно вглеждане в разпределението на форматите на Съвета на Европа32 показва, 

че подходът е синергичен и, че поставените цели в Стратегията за устойчив растеж не 

могат да бъдат разглеждани и съответно постигнати  поотделно, сами за себе си. 

Ангажиментите, които сме поели пред ЕС с встъпването си в членство отразяват 

само част от въпросите на модернизацията на висшето образование, които стоят и пред 

България. Друга съществена част е проследяването на световните тенденции, които в 

някои отношения се припокриват с документите в рамките на ЕС, но на места сериозно 

ги изпреварват. В това отношение има редица класации на висшите училища по света, 

които дават различна гледна точка33, провеждат се разнородни и разнообразни форуми. 

Когато говорим за модернизация на висшето образование в никакъв случай не 

бива да водим разговор „по принцип“, добре е да имаме предвид конкретиката на 

специфичните области на образование, както и регионалните и национални особености. 

И не на последно място, предвид темата на форума – да имаме предвид, че образованието 

в областта на ПР, комуникациите и масовите комуникации, е специфично поле на 

дейност, в което промените се случват изключително често, онлайн и предимно на 

английски език. 

Модернизацията, независимо в коя сфера на човешката дейност разглеждаме този 

процес, предполага елемент на нововъведение, усъвършенстване, рационализиране, 

съобразяване със съвременните изисквания и норми. В този смисъл, ние сме длъжни да 

следваме най-доброто от академичните традиции, независимо дали ще търсим корените 

им в древногръцката история34, в Магнаурската школа в Константинопол, в Болонския 

университет от 1088 г.35, или в значително по-новата история на американската 

 
32 Съвет на Европа. Сайт на Европейския съюз. 

http://www.europe.bg/htmls/page.php?category=52&id=2956 (посетен на 20 май 2011 г.). 
33 Altbach, Philip G. and Salmi, Jalil (2011) The Road to Academic Excellence. The Making of World-Class 

Research Universities. The World Bank. Washington DC, стр. 5-9 (посетен на 20 май 2011 г.). 
34  Dawson, Christopher (1961, 2010) The Crisis of Western Education. The Catholic University of America 

Press. 

http://books.google.bg/books?hl=en&lr=&id=t0LOfd9WKAoC&oi=fnd&pg=PR3&dq=education+history+const

antinople+magna+aura+849+&ots=zN_laOVEZh&sig=Gt-

iTWQfufZSFZYZVDsAmabsWQw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (посетен на 17 април 2011 г.). 
35 Ruegg, Walter. (1992, 2003) A History of the University in Europe. Cambrige University Press 

http://www.google.bg/books?hl=bg&lr=&id=5Z1VBEbF0HAC&oi=fnd&pg=PR11&dq=Bologna+University+H

istory&ots=owc5GZaiw9&sig=Jlezn6hDJ6-

BEBIMmwl11w8Kh2k&redir_esc=y#v=onepage&q=Bologna%20University%20History&f=false (посетен на 6 
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традиция36, която може да се проследи до създаването на някои съществуващи и до днес 

колежи от преди 1781 г. Едновременно с това университетите е необходимо да се 

съобразяват и с променящата се среда – в технологичен, политически, икономически и 

социален план, и да предлагат на своите студенти обучение, което да им даде възможност 

да се реализират успешно след като завършат. Интензитетът на промяна в последните 

десетилетия е толкова голям, че председателят на Американския съвет за образование, 

Едуардо Падрон, номиниран през 2009 г. от списание „Тайм“ за един от 10-те топ 

президенти на колежи в САЩ37 заяви на конференция в Осло38, че трябва да намерим 

практичен начин да обучаваме студентите в кратък срок „за професии, които дори още 

не съществуват”. За да изясним посоката на модернизация на висшето образование, най-

малкото e необходимо да познаваме настоящата картина на висшето образование у нас, 

да познаваме добрите световни практики, да изясним своите цели и да си отговорим на 

въпроса какво образование ни трябва. 

За системата на висшето образование у нас би могло да се твърди, че е смесен тип 

обществена система, в която се наблюдава елемент на социално измерение и елемент на 

личностно облагодетелстване на индивида. Тоест, чрез общественото финансиране на 

системата се облагодетелстват и обществото, и участниците в процеса на образование – 

студентите. Именно студентите са основно във фокуса на протичащите реформи в 

сферата, но те не са единствените потребители на висшето образование. Ако се спрем на 

основните цели, които можем да си поставим за висшето образование – удовлетворяване 

на нуждите на пазара на труда, социални измерения, които покриват и аспектите на 

академизма и създаване на иновации за икономиката, ще можем да определим и за кого е 

предназначено висшето образование. Обобщено биха могли да се оформят три основни 

групи потребители – студентите, бизнеса, и обществения интерес чрез постигане на 

националните цели за развитие на държавата, човешкия и научния потенциал. 

След като знаем към кого е насочено висшето образование, трябва да очертаем и 

 

февруари 2011 г.). 
36 Thelin, John R. (2004, 2011) A History of  American Higher Education. The Johns Hopkins University Press. 

http://books.google.bg/books?hl=en&lr=&id=PmIx20KR_z0C&oi=fnd&pg=PP2&dq=higher+education+history

&ots=bivzii1XpX&sig=SrVcghAJun4X6j5DLosydLclzu8&redir_esc=y#v=onepage&q=higher%20education%2

0history&f=false (посетен на 18 април 2011 г.). 
37 Von Drehle, David (2009) The 10 Best College Presidents. Time Magazine , 11 Nov 2009 

http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1937938_1937934_1937914,00.html (посетен на 

20 юли 2011 г.). 
38 Padron, Eduardo (2011) Reimaging Democratic Societies: A New Era of Personal and Social Responsibility. 

University of Oslo, 28 June 2011 http://www.theewc.org/library/category/view/reimagining.democratic.socities/ 

(посетен на 20 юли 2011 г.). 
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основните участници в процесите. Те включват, без да се ограничават, държавата, чрез 

национални цели и националния бюджет, автономните висши училища, чрез собствени 

академични цели и собствени приходи, бизнеса, чрез инвестиране в кадри и иновации (и 

принос към академичните програми), неправителствения сектор, чрез постигане на 

обществено значими цели и студентите, чрез вложение в бъдещото си професионално 

развитие и евентуално включване в академичния състав на висшето училище. 

Едни от основните цели за модернизация, които си поставят европейските 

държави, се отнасят до подобряване на качеството на висшето образование, до 

увеличаване на завършващите с цел осигуряване на кадри с по-висока квалификация, до 

подобряване на управлението и финансирането, до повишаване на качеството чрез 

мобилност и трансгранично сътрудничество, до осъществяване на триъгълника на 

знанието: връзката между висшето образование, научните изследвания и бизнеса. 

Независимо от често разглежданите от участниците в процеса въпроси, отнасящи 

се до управлението, автономията и финансирането, пред университетските 

преподаватели си остава въпросът как техните научни търсения и резултатите от тях да 

бъдат предложени на студентите по начин, който едновременно да добавя стойност към 

изследванията и да дава необходимите знания и умения, за да заемат своето достойно 

място на пазара на труда. Едни от основните проблеми, за които се говори в публичното 

пространство у нас, се отнасят именно до гореизброените елементи, много често 

съчетани с въпросите за стимулиране на качеството чрез финансовите инструменти и 

прозрачност на системата, частично подтикнат от данните на наскоро разработената 

Рейтингова система39. 

Друг често срещан казус е при разглеждането на всички тези въпроси да се търси 

вина за случващи се или неслучващи се процеси, вместо да се предлагат решения и да се 

търсят възможности. А възможности безспорно съществуват, особено що се отнася до 

обмяната на опит в световното пространство и предвижданията към 2050 г., когато 

населението на земята се очаква да нарасне с около 2 млрд., но това на Европа – да 

намалее с приблизително 42 милиона и да е със значително по-висока средна възраст40. 

Тези тенденции по естествен път ни подсказват, че ако искаме да запазим и развием 

висшето образование в страната трябва да се придържаме и да се стремим към 

 
39 Рейтингова система за висшите училища в България. http://rsvu.mon.bg/. 
40 Cohen, Joel E. (2002) World Population in 2050: Assessing the Projections. The Federal Reserve, Bank of 

Boston. http://www.bos.frb.org/economic/conf/conf46/conf46d1.pdf (посетен на 18 май 2011 г.). 
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разпознатите световни стандарти и да се опитваме да привличаме млади хора за обучение 

у нас, вместо да ги губим. Висшите училища, благодарение на своята автономия, биха 

могли да развият онези процеси и модели, които са сработили в държавите с 

дългогодишна университетска история и един от най-добрите инструменти за това са 

програмите за мобилност. Мобилността е свързана с едно от основните права на 

европейските граждани – правото на свободно движение41. Мобилността също така се 

смята за достъпна и за студентите, и за академичния състав. Тя се развива в три основни 

направления – вътре в университета, между университетите в страната и на 

международно ниво – между университети в различни държави. 

Интернационализацията на университетите в общото Европейското пространство 

на висшето образование е нещо по-различно, макар и свързано естествено с мобилността. 

Мобилността – на студенти и преподаватели по различни програми, е процес с традиции 

вече в Европа. Интернационализацията е на дневен ред обаче сравнително отскоро. 

Европейската комисия започна последователно да обвързва семинарите на Болонските 

експерти – представители на национално равнище на различните държави членки на ЕС, 

с процеса на все по-голямо интегриране на Европейските университети помежду им чрез 

интернационализиране на висшето образование в Европа. Този процес на 

интернационализиране предоставя нови, на практика – неограничени възможности за 

трансфер, най-вече на студенти, но, разбира се и на преподаватели, изследователи и дори 

административни служители. 

Едновременно с големите възможности, възникват и не малко проблеми, които е 

необходимо максимално бързо да бъдат решавани, за да не блокират процесите на 

взаимодействие между Европейските образователни и научни институции. 

Процесът на интернационализация на висшето образование в Европа включва 

постигането на не малко цели. Три от тях обаче, са основни: 

1. Мобилност на участниците в процеса на обучение и от двете страни на 

образователния процес – студенти и преподаватели, за да се осъществи транснационално 

обучение. 

2. Засилване привлекателността на висшето образование от гледна точка на 

работодателите в Европа – все по-сериозно обвързване не образованието с бизнеса или 

трудовата заетост. 

 
41 Официален уеб сайт на Европейската комисия. http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/mobility/index_bg.htm 

(посетен на 16 май 2011 г.). 
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3. Конкурентоспособност на европейското образование на международния 

образователен пазар. 

Постигането на целите води до конкретизация на задачи. Някои от по-важните 

са:42 

• Постигане на адекватност между обучението във висшата образователна степен и 

обществените потребности; 

• Съвместимост и сравнимост на дипломи, степени и квалификации; 

• Гъвкавост на образователни структури, програми, форми на обучение, 

индивидуализация на образователните траектории; 

• Създаване на висок академичен стандарт и качествено висше образование; 

• Популяризиране на идеята в обществото за непрекъснато обучение; 

• Формиране на сериозен имидж на европейското висше образование и 

разширяване на неговия експортен потенциал и др. 

Някои от безспорните приоритети в осъществяване на интернационализацията 

във висшето образование в момента е изготвянето, допълването и превеждането на 

националните езици и най-вече приложението на общия документ на ЕК „Ръководство 

на потребителя на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити 

(ЕСТК/ECTS)“43. 

Когато става въпрос за обща Европейска интернационализация, не бива да се 

пренебрегват конкретните проблеми, свързани с развитието на мрежата от Еразмус 

студенти. Става въпрос за признаването и приравняването на трансферни кредити на 

студенти; издаването на съвместни дипломи (joint degrees) при обучение в два 

университета; ролята на националните Болонски експерти  при осъществяването на 

мобилност с учебна цел, както и съдействието им при изготвяне на университетските 

стратегии за интернационализация и други. 

Разучаването и практическото използване на Ръководството по прилагане на 

Европейската кредитна система (ECTS Users Guide), е изключително важно за програми, 

които обменят студенти („transfer students“)44. Такива програми започват да се 

организират в българските висши учебни заведения и затова е особено важно 

 
42 http://www.tuj.asenevtsi.com/EL09/EL04.htm (Прочетено на 26.05.2011). 
43 Оригиналът е със заглавие ECTS User’s Guide, Brussels, February, 2009, издаден от Европейския Съюз. 
44 Ръководството може да се намери в pdf формат на страницата на Центъра за развитие на човешките 

ресурси http://hrdc.bg/files/public/Bologna/Rakovodstvo%20na%20potrebitelia%20za%20ECTS.pdf. 
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българските университетски кредитни системи напълно да са синхронизирани с тези, на 

другите европейски университети. Затова, подобно Ръководство се оказва не просто 

желателно, а практически необходимо. Единната Европейска кредитна система дава 

възможност за свободен избор и мобилност както на студенти, така и на преподаватели. 

От друга страна, общата ETCS система гарантира и близко качество на образованието, 

реализирано в различни университети в Европа, както и прозрачност на програмите, 

изискванията и оценяването на студентите. 

Бихме  искали специално да подчертаем, че и най-доброто ЕСТS Ръководство не 

би могло да се прилага адекватно, ако не се установи доверие между колегите, 

преподаватели в различните университети. Не съществува ли доверие, обменът на 

кредити става невъзможен. Това е така, защото освен приликите между  програмите в 

Европейските университети, съществуват и различия. Някои от тях са съществени 

именно във връзка с трансфера и взаимното признаване на кредити. Един пример: В ЕС 

няма еднозначен отговор все още на въпроса за уеднаквяването на кредите за една учебна 

година. В момента кредитите за една академична година в различните Европейски 

университети варират между 60 и 75 ECTS. Това поражда трудности за студентите, които 

се възползват от мобилностите, когато се завърнат в своите страни и трябва да им се 

трансферират кредити от съответните чуждестранни университети, в които са се 

обучавали определено време. 

Друг съществен момент, естествено свързан с мобилността на студенти и 

преподаватели, интернационализацията на Европейските университети – на национално 

равнище. За разлика от възприемането на мобилността в Европейското общо 

пространство на висшето образование, по отношение на интернационализацията на 

университетите в България, мисля, че сме още в началото.  Първата ни асоциация е с 

факта, че у нас има ръководители на всички нива в университетите, които не възприемат 

нито термина интернационализация, нито неговата същност. Те продължават да смятат, 

че всеки, който дойде да следва в университет у нас е необходимо да научи български 

език. Така беше преди – за около година чуждестранните студенти изучаваха български 

език и полагаха изпит в известния институт – ИЧС. И сега тази практика е възможна и се 

осъществява. 

Идеята на интернационализацията обаче е по-различна. Тя не противоречи на 

предишната, а просто я допълва като съдържа друга, иновативна идея, която улеснява 

комуникацията, обучението, обмена на културни ценности, мобилността, и в крайна 
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сметка идентификацията на младите граждани с Европа. Интернационализацията на 

университетите „не убива“ националното образование и култура, а само го разширява и 

предоставя по-добра възможност да се докоснат до него млади хора, идващи от други 

култури. 

Първата, и най-съществена стъпка, за да започне интернационализирането, е това, 

че ръководствата на университетите, трябва да се убедят в това, че бъдещето на висшето 

образование в Европа е свързано именно с процеса на интернационализация на всеки от 

университетите. Убедеността в необходимостта от стартиране на този процес поражда и 

необходимост за водене на стратегическа политика в тази посока. 

Вторият съществен момент, включва разбирането, че същността на 

интернационализацията е в преодоляването на разделението на студентите на  

национални и на чуждестранни. Интернационализацията ги обединява – те са студенти 

на конкретен европейски университет независимо към каква националност или етнос 

принадлежат. Университетите няма да имат нужда от отделен офис, който да се занимава 

с чуждестранните студенти. Всеки администратор е задължен да знае поне един от 

разпространените езици в Европа, най-вече този или тези езици, на които се водят 

програми за студенти в различните степени на обучение в конкретния университет, за да 

осъществява идеята за интернационализация на собствената си позиция, т.е. според 

конкретните му/й служебни задължения. По този начин, подготвената езиково 

университетска администрация може да обслужва наравно и да се справя отлично в един 

офис с националните и международните си студенти. Така се създава равнопоставеност 

между самите студенти, които се обучават в обща международна среда. Не по-малко 

съществено е, че ученето в интернационална среда създава съпоставимост и 

приближаване на качеството на висшето образование, предлагано в различните 

европейски университети. 

Друг проблем, свързан с интернационализацията, безспорно е, че и 

законодателството в Европейските страни, засягащо висшето образование, трябва да бъде 

съпоставимо, за да може да се синхронизира в междукултурен план. Изводът, който се 

налага е, че, за да се модернизира Европейското висше образование и да стане още по-

привлекателно, вместо да се противопоставят, експертите от различните институции е 

необходимо да работят координирано. Става въпрос за съмишленичество и коопериране 

на усилията между хората от министерствата на образованието, на академичния и 

управленския състав на университетите, тяхната администрация, включително и 
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специалистите по международни отношения, студентите и експертите по висше 

образование, независимо къде работят – на национално или на международно равнище. 

Защо интернационализацията и трансферът на кредити съответно, се оказват 

толкова важни? 

Една от сериозните цели, които си поставя Европейската комисия в областта на 

общото пространство за висше образование, е неговата все по-засилваща се масовизация. 

Ако през 2008 г. са били обхванати 33 % от младите хора на възраст между 30 и 34 години 

от страните-членки на ЕС, то идеята за 2020 г. е този дял да бъде най-малко 40%. В някои 

държави от Европейската общност процентът на студентите и сега е доста висок. За 

пример в това отношение могат да се посочат Ирландия, Люксембург и Кипър, както и 

скандинавските държави Дания, Швеция, Финландия. Други – като Белгия, Франция, 

Нидерландия, Обединеното Кралство, Испания и от Прибалтийските държави – Литва и 

Естония, също са с малко над 40-те % студенти в младежка възраст. 

От друга страна, има и държави, които по този показател в момента са доста далеч 

от желания дял на обучение на хората между 30 и 34 г. в сферата на висшето образование. 

Например, данните за Румъния, Малта и Италия са под 20%, тоест под половината от 

минимално желания процент за 2020 г. Донякъде учудващ е и относително ниският дял 

на студенти в младежка възраст за държави като Австрия, Португалия, Словакия и 

Чешката република. 

Къде сме ние, българите? 

Заедно с Литва и Германия, България „гони” 30-те %, тоест по средата на рейтинга 

сме за 2010 г., което според нас ни дава реален шанс да постигнем целите, които си 

поставя Европейския съюз за 2020 г. От данните следва, че би могло да се формулира 

българска национална цел по отношение обхвата на висшето образование у нас, а именно 

– увеличаване броят на нашите студенти с около 12-13 процента до 2020 г. 

Нека се върнем отново към интернационализацията. За 27-те страни-членки на 

ЕС, дискутираният по-горе дял на младите хора, обхванати в системата на висшето 

образование, е общо е 33.6% за 2010 г. Независимо къде се учат и какви мобилности 

осъществяват, студентите са този елит на Европейския съюз, от когото се очаква да бъде 

двигател на позитивните промени в бъдещото развитие на Европа, затова и за висшето 

образование се полагат сериозни грижи – на национално и Европейско равнище. 

Позволяваме си накрая да направим и обобщението, че всяка нова практика в 

относително консервативната система на образование, първоначално звучи като 
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фантастика. Логиката на развитие в обществото в 21 век обаче, 

„приземява“ нестандартните идеи, организира ги стъпка по стъпка и те макар и след 

време, стават реалност. Разбира се, че, за да се модернизират и интернационализират 

българските университети, им предстои сериозен път. За да бъде той успешен, се изисква 

преди всичко неконвенционално ръководство и управление на университетските 

структури. Естествено необходимо е и време, както за осмисляне и възприемане на 

идеите на модернизацията и интернационализацията, така и за прилагането им. Към 

трудоемкостта на осъществяването на интернационализацията бихме добавили и 

деликатността – това необходимото качество за работещите в международна среда. 

Особено съществен момент е и разрастването на електронните университетски услуги. 

А цялостната модернизация на висшето образование е немислима без 

интернационализация. 

Трудностите и усилията обаче си заслужават, тъй като процесите на модернизация 

и на интернационализация носят в себе си и сериозни преимущества. В крайна сметка, 

именно посредством тези процеси, висшето образование ще се превърне в 

транснационално образование. Така бъдещите граждани на Европа ще бъдат с 

Европейско образование. 
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Социалните мрежи и мястото на връзките с обществеността 

Елена Цонева-Папуджиева 

докторант, ПР на НБУ, НБУ 
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Българските PR конкурси: отличават, споделят или разделят 

Стоян Стоянов 

PR Manager & Partner, PRoWay Communications Agency 
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Съществува ли противопоставяне на умения и практика 

срещу знания и диплома 

Елена Драгостинова 

 

 Десетгодишното дете на мои познати – чаровно хлапе, с което можеш да общуваш 

като с равен, от пет месеца се е запалил да свири на пиано. Има сериозна мотивация –  

неговата Дулцинея, свири на китара и на цигулка, не се задоволяват само с учебния 

материал, а непрекъснато се ровят в Мрежата, за да си извадят адаптирани парчета – на 

Апокалиптика, на Влатко Стефановски и „Балкански коне“ или откъси  от саундтрака на 

някой филм, който напоследък ги е обсебил. Учителката му – достолепната госпожа 

Митева, е сащисана, но и горда от бързия напредък. Само дето липсвала координация 

между погледа върху клавиатурата и проследяването на нотния текст. С други думи – 

рядко поглежда към нотите, а пък свири! 

Същото забелязах и аз. Оказа се, че му е намерил лесното. Сдобил се е с виртуален 

самоучител. Просто си „хвърля въдицата в Мрежата“, улавя  музиката, която го 

интересува, пуска си анимирана клавиатура на пиано и там – ако не ти липсва 

музикалност и визуална памет, без  да познаваш нотните знаци, можеш да усвоиш 

последователността на натискането на клавишите, за да просвириш желания хит. 

Ако в очите на възрастния това изглежда невинно детинско хитруване, за родените 

през 2002 година е най-естественият път към целта. 

Не, не правя сравнение с малкия Моцарт, но все пак, като човек с академично 

музикално образование си зададох въпроса „За поощрение ли са средствата, чрез които е 

постигнат този скоростен напредък?“  И: ако си успял отведнъж да пилотираш, трябва ли 

непременно да те връщат към  светофарите и правилата на земните пешеходни пътеки?  

Зададох въпроса и на мои колеги – музикални педагози. 

Не получих категорично нито твърдо „да“, нито категорично отрицание. И в тази 

своеобразна анкета средноаритметичният отговор беше като рефрена, който следва след 

повечето въпроси, поставени на  нашата Лятна школа: „Зависи!“. 

Това „зависи” всъщност означава, доколко знанията, придобити чрез новите 

технологии те доближават до целта в реалния свят.  И какво всъщност трябва да 

предвиждаме, за да имаме днес образование, което да е адекватно на едно бъдещо 

развитие: дали революциите в технологиите или процесите в общественото развитие? Не 

по-малко важен е въпросът кое от тях е по-предвидимо. Личната ми убеденост е, че 
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прозренията за развитието на технологиите са  по-възможни. Там може би отдавна вече 

са планирани  много бъдещи революции, но продуктите на всяка от тях трябва да бъдат 

изконсумирани и изчерпани, за да „избухне“ следващата. 

Що се отнася до музиката – и там, в определени жанрове авторството, скрепено с 

нотен текст е на изчезване, екипното създаване, както и импровизацията – контролирана 

или напълно свободна налагат своята власт. Дори в елитарната музика на 20 и 21 век, 

наричана най-общо „съвременна музика“, която е набедена като занимание за посветени, 

се  налага концертният жанр „руска ролетка“, т.е. артистът започва, а случайността или 

волята на аудиторията посочват възможните пътища към развръзката и финала. Не беше 

ли същото и с интерактивните книги?  Не наподобява ли това сърфирането в Мрежата? 

Опирам се на тези примери, за да убедя, най-вече себе си, че новите технологии 

не само пресъздават реалния свят, оптимизират и ускоряват действията в него, но и 

подсказват нови модели на комуникация с изкуството. И то такива, които импулсират 

креативното съучастие. 

При появата на всяка нова медия, носталгиците обикновено повдигат дебат за 

„опасността“ тя да измести друг посредник в общуването с изкуството да речем. Най-

свеж пример за това и перманентно повдиганият въпрос „Ще измести ли мишката 

книжката“. Подобни опасения ни съпътстваха и в детските години на телевизията, чието 

съществуване уж заплашваше да превърне театрите, оперите, концертните зали в 

изчезващ вид. Сигурно подобен страх е имало и в първите години след появата на 

грамофонната плоча. От края на миналия век, когато тя се появява до днес 

звуконосителят претърпява 15 трансформации, става все по-съвършен, по-преносим и 

миниатюрен. И при това не е съборил нито една концертна зала. Напротив, точно 

излизането на нов албум става повод за промоционален тур, който пълни залите и 

стадионите. 

Пространствата за култура си останаха на място, защото каквато и да е динамиката 

на комуникациите, човешкото общество си остава привързано към опората на 

консервативните институции. 

А тези институции имат своята специфика, която трябва да се познава. 

Преди време излезе модата на „внезапните тълпи“. Това всъщност е обществена 

игра. Организира се чрез верижни-имейли и е изява на карнавалното гражданско веселие. 

Хората се уговарят и се събират в точен час на определено, много публично място и 

извършват нещо забавно и безсмислено в рамките на десетина минути. После се 
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разотиват. Медийният теоретик Хауърд Рейнголд в книгата си „Умната тълпа“ излага 

тезата, че бъдещето принадлежи на интелигентния плебс. И че следващата революция, 

след появата на персоналния компютър ще бъде не технологична, а социална. Умните 

тълпи ще бъдат съвкупност от хора, които извършват полезни действия съвместно, без 

дори да се познават. Твърди също, че клановете, общностите, които спонтанно се 

формират, модифицират или се разделят спонтанно в Интернет, ще се пренасят все 

повече в реалния свят. Като пример се посочва превръщането на хепънинга в сериозна 

изява на спонтанно демонстрираното мнение, което е оказало вече своята сила като 

опозиция във Филипините през 2001 г. Също и в Техеран. А твърди се – и в Арабския 

свят напоследък. Изказва се дори опасението, че  „спонтанните тълпи“ могат да бъдат и 

употребени. 

Засега ПР-ът на културата „употребява“ идеята като я обръща на 180 градуса. От 

внезапните тълпи, „генерирани“ чрез виртуалното общуване може би идва идеята за 

внезапното културно покритие. Или по-точно идеята за „внезапната публика“. Това са 

събития свързани с изкуството, при които сценарият е ясен: в необичайни пространства 

изненадващо се появят хора, които правят изкуство. Както в кафенето на Памплона. Ето 

как виртуалното пространство, макар и да не създава нови жанрове все пак подсказва 

нова форма на общуване с изкуството. Тя донякъде напомня за някогашния повик: 

„Изкуството по-близо до масите“. Но отличаващият белег е изненадващата поява и 

възвръщането към изначалния смисъл на изкуството – да забавлява и предизвиква 

съучастие. И в крайна сметка – да води публиката към храмовете на изкуството, към 

културните институти с истински спектакли, където се плаща билет. Посланието на 

подобни събития също е ясно: Изкуството е все още живо. Очакваме ви в храма. 

Необходимо ли е специфично знание за осъществяването такава акция? Да  защото 

трябва добре да се прецени пространството и акустичните му особености, да се познава 

оперната литература, за да се подберат подходящи откъси – вижте, те започват с 

„Наздравицата“ от „Травиата“, за да въведат в по-малко познатото или по-драматичното 

като хора от „Набуко“. И – при всички случаи трябва да бъде предвидима реакцията на 

аудиторията. Ясно е, че в това заведение се събира потенциална публика. 

Въпросът за специфичното знание е от решаващо значение и за изграждането на 

посланията дори на цяла нация и за изграждането на образа й пред света. Ето и два 

примера с тяхната разшифровка. Един от президентите ни се появи пред Белия дом 

придружен от кукери и звънци. За онези, които не ни познават прочитът е: България 
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почита езическите ритуали и убива много животни, за да се украси в карнавалните си 

игри. България е страна, която живее повече с традицията на далечното си минало. 

И обратният пример: При първото си гостуване в България холандската кралица  

пренебрегна сабото и лалетата. Тези емблеми бяха заменени с фина демонстрация на 

настоящия статус на нацията. На спектакъл в Народния театър бе представен модерният 

балет на Ирижи Килиан с хореография, предназначена за танцьори в пенсионна за това 

изкуство възраст – разбирай около 40-те.  Посланията бяха ясни: в Холандия изкуствата 

са на почит, дори експерименталните, и са под най-височайшо покровителство. Второто 

послание бе – емигрантът е равен с останалите, щом работи и има талант. И третото – 

дори хората от третата възраст, от които малко вече можеш да очакваш, имат своето място 

на сцената на живота.  

Ако трябва да вървим поне с крачка напред в планирането на нови модели на 

образование, убедена съм, че навлизайки все по-навътре в „електронната пещера“ или 

лабиринт, не бива да забравяме защо всъщност сме влезли там и държим ли под око 

надежден ориентир, който ще ни насочи все в някой момент и към изхода. Защото в 

крайна сметка  пребиваването във виртуалния свят с цел да обогатим познанието или 

просто да се позабавляваме е винаги, макар и несъзнателно насочено към завръщането 

към практиката на реалността. 

Виртуалният свят е създаден по образ и подобие на реалния. Предимството е в 

скоростта на комуникацията. 
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Някои тенденции в образователния процес по ПР 

ас. Любомира Динева 

катедра „Връзки с обществеността“ 

ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград 

 

 Динамиката на социалния живот, развитието на науката и техниката и широкото 

приложение на информационните технологии във всички сфери налагат нови изисквания 

към подготовката на специалистите в областта на ПР. От друга страна, дейността по 

връзки с обществеността, която се реализира в конкретна обществена сфера или бизнес 

отрасъл и има своята специфика. Изискванията на практиката е необходимо да бъдат 

анализирани и отразени в образователния процес, с оглед повишаване нивото на 

качеството на професионалната подготовка и респективно конкурентоспособността на 

всеки млад специалист. 

Взаимозависимостта между организациите, които са потребители на кадри по ПР, 

и институциите, които ги „произвеждат“, може образно да се съпостави с 

взаимоотношението на производството и потреблението, разглеждано в неговия 

икономически смисъл. Логично е и върху дидактическия процес във висшите училища 

да оказват значително влияние текущите потребности на организациите-потребители на 

специалисти по връзки с обществеността. Ето защо Университетите не следва да се 

изолират в своята академична автономия, а да утвърдят съществуването си като отворени 

и динамични системи с присъщата им жизненост и адаптивност. 

Отражение върху подготовката на специалистите в разглежданата област 

неминуемо дават исторически оформилите се в последните години тенденции и явления, 

които променят статуса на университетската институция45: 

1) масовизацията на висшето образование, намираща израз в прехода от елитарна 

към отворена за всички слоеве система на образование; 

2) икономическата и културна глобализация и произтичащите от нея изисквания 

към квалификацията на работната сила и към съизмеримостта на образователните 

дипломи от различните страни; 

3) развитието на научното знание и на технологиите, променящи самата същност 

 
45 Boiadjieva, Pepka, (2005) Modern universities – between autonomy, accountability and responsibility, A 

Discussion Paper prepared for the Working Group on Developing a new law on higher education in Bulgaria, at 

the Deputy Minister of Education and Science, Sofia: mimeo (available at: http://www.see-

educoop.net/portal/id_bul.htm). 
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на процеса на обучение.“ 

 Настоящият доклад обобщава някои основни тенденции в образователния процес 

по ПР в България. Изводите се основават на данни от национално проучване46, с което се 

поставят ключови въпроси на две основни групи респонденти: действащи ПР 

специалисти и техните работодатели с преимуществен акцент върху втората група. 

Потърсени и анализирани са мненията на различни по вид организации, сред които 44% 

са бизнес ориентирани, а 66% от цялата генерална съвкупност съществуват в своя бранш 

вече над 10 години (Диаграма 1). 

Диаграма 1 

 

Съвкупното мнение на анкетираните представители в съответните компании и 

институции е важно за изграждане на цялостния поглед върху комуникационната 

практика. При положение, че приемем за основа разбирането, че опитът се трупа с 

времето, така и в нашия случай неслучайно е взет под внимание жизненият цикъл на 

организациите. Следва да се акцентира и върху факта, че динамиката на 

професионалната среда е достатъчно силна, за да позволи само на най-приспособимите 

и амбициозните да преодолеят конкурентния натиск. 

Първата тенденция при обучението на ПР специалистите е свързана с очертаване 

на няколко приоритетни области, които са застъпени в дейността на анкетираните 

организации. Тези области се превръщат в самостоятелни направления, които дават 

своето отражение върху учебните дисциплините по ПР. Трябва да се подчертае, че 

работата с медиите е една от основните, но не единствена функция на ПР специалиста в 

 
46 Изследването е част от проект „Изследване на потребителите на кадри по PR“, реализиран от екип на 

Катедра „Връзки с обществеността“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград: 

http://www.prstudy.project.bg/. 
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дадена организация. Практиките на общуване на организациите се променят 

количествено и качествено в следствие на прехода от технологично към информационно 

общество, което се характеризира с насочване на вниманието към обработването и 

разпространението на информация. Пред специалистите по ПР изпъква изискването да 

променят структурата на връзките с клиентите и другите заинтересовани страни. 

Лавинообразно нарастват комуникационните потоци, за чието ефективно насочване към 

целевите групи имат решаваща роля медиите. Първата приоритетна област, на база 

резултатите от проведеното изследване, са отношенията с клиентите. Те са най-

практикуваната дейност в анкетираните организации, което се вижда ясно и на Таблица 

1 в регистрираните 93%. 

 

Моля, посочете степента, в която съответната дейност се извършва 

от Вашата организация: 

  Много 

често 

Рядко Никога 

Отношения с 

правителството/Public 

Affairs 

39% 35% 26% 

Отношения с клиенти 93% 7% 1% 

Корпоративна социална 

отговорност 

49% 39% 13% 

Проучвания 49% 47% 4% 

Мениджмънт на събития 61% 31% 8% 

Управление на проблеми 

и кризи 

51% 40% 9% 

Разработване на проекти 51% 39% 10% 

Отношения с медиите 61% 33% 5% 

Вътрешни комуникации 84% 14% 2% 

Таблица 1 

 

Наред с това взаимоотношенията с потребителите се разглеждат и в теоретичен 

план като един от ключовите аспекти на професията връзки с обществеността. Именно 

информацията се разбира като ресурс с водещо значение за повишаване равнището на 

обслужване на потребителите. Взаимоотношенията с клиентите на отделните компании 

е специфичен момент, при който равнището на информираност на вътрешните публики 

за мисията, целите и актуалното състояние по определени проблеми на организацията 

оказва влияние върху изграждане на публичния й образ чрез контактите с външните 

публики. 

На второ място изпъкват вътрешните комуникации, които все повече се осъзнават 

като задължително условие за успешно функциониране на една организация. ПР 

дейността поставя заетите специалисти в центъра на мрежата от информационни потоци 
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между ръководството и служителите, тъй като чрез постоянна комуникация те 

координират усилията си за постигане на общата цел. Получавайки навременна и 

коректна информация, служителите имат и реалната възможност да се превърнат в 

„посланици” на организацията сред външните публики. 

Медийната политика и мениджмънта на събития се очертават като трета 

приоритетна област, която има отношение към работата на ПР специалиста. 

Управлението на специално организирани мероприятия под различна форма се обособява 

през последните години като самостоятелна длъжност. Тук трябва да се спомене и 

възможността за общуване лице в лице, което спомага за реализиране на нови 

професионални контакти. 

Разпределението на останалите направления с особен акцент в организационния 

живот също не е случайно. Сред тях се забелязва и ориентацията на анкетираните 

организации към разработка на проекти, което може да се отчете като ново направление 

в подготовката на специалистите по връзки с обществеността. 

Втората тенденция, която изкристализира при анализа на резултатите от 

изследването, е от значение при предприемане на действия за оптимизиране на учебния 

процес в резултат на постоянно функциониращата и ефективна обратна връзка от 

потребителите на завършили специалисти. Тенденцията се свързва с необходимостта да 

се инициира диалог, който да даде възможност в реални условия да се проведе дискусия 

и да се обсъдят препоръки от страна на практиката към образователния процес. Сред 

анкетираните се наблюдават в най-голяма степен представители на медиите (75%) и ПР 

агенциите (70%), които имат конкретни предложения. Наред с това трябва да отбележим, 

че практиката отдава преимуществено значение на периодичните и директните контакти 

„очи в очи“ с обучаващите институции (Диаграма 2). 

Забелязваме все по-осезаемо и често ангажираността на Университета да 

привлича потребителите на кадри по ПР за участие в дискусии, свързани със 

съдържателните и дидактическите аспекти на учебния процес. Ефективността на диалога 

се определя от това да се установи и разширява дългосрочно сътрудничество, а не 

постигането на краткосрочни изгоди или преодоляване на внезапно възникнали кризи. 
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Диаграма 2 

 

Не следва да се подценява мнението на тези, които селектират и назначават кадри 

в ръководените от тях организации. Необходимо е да не се елиминира фактът, че всяка 

компания е отделна, уникална структурна единица, която изгражда цялостната картина 

на професионалната среда. Тя има своите специфични нужди и изисквания, което 

предполага съществуването на елемент на „нагаждане“ на ПР практика на вълната на 

организацията, когато стане част от нейния екип. Тогава той започва да я опознава и да 

работи в посока за хармонизиране на отношенията й с целевите публики, изграждане на 

корпоративната социална отговорност, отчитайки обществените интереси в своята 

дейност и т. н. Поради тази причина не е логично да очакваме максимална 

удовлетвореност на разнородните по тип организации от работата на заетите 

специалисти, и то към всеки един момент. 

На първо място, нужно е да отчетем готовността на анкетираните организации за 

провеждане на диалог между практиката и университетите, въпреки че общата 

удовлетвореност на респондентите от постиженията на заетите специалисти е висока 

(Диаграма 3). 

Според проучването има проблеми, върху които следва да се фокусират 

допълнително нашите усилия за оптимизиране на подготовка в управлението на проекти, 

публичното говорене, воденето на преговори, общата икономическа, политическа и 

научна култура, в които сфери се регистрира частична удовлетвореност (Диаграма 4). 

Този извод е свързан с динамиката и нуждите, които пораждат специфичните 
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характеристики на вътрешната и външната среда на отделните организациите. На второ 

място в контекста на диалога може да се посочи друго направление във 

взаимоотношенията практика-университет, а именно апробиране на придобитите знания 

и умения в реална работна среда. 

 

Диаграма 3 

 

Тя се формира чрез ангажиране на студентите в планиране и провеждане на 

мероприятия от комуникационната политика на обучаващото звено в Университета, както 

и чрез стажантски програми в различни по вид организации. 

Според данните на проведеното изследване близо 87% от организациите се 

склонни да приемат стажанти. Това е доказателство, че те не се капсулират и 

съсредоточават върху преследване на набелязаните стратегически цели, а са отзивчиви 

към желанието на бъдещите специалисти по ПР да се социализират макар и за кратко в 

реалната работна среда и да усетят пулса на организационната култура. По този начин 

студентите се превръщат в своеобразен мост за информация между стажантската 

организация и обучаващата институция. 
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Диаграма 4 

 

Третата тенденция при подготовката на ПР специалисти не е свързана с данните, 

получени от цитираното изследване, а касае конкурентната среда между самите 

университети. Пряко отражение това съревнование намира в Рейтинговата система за 

висшите училища в Република България, която въпреки отчетените слабости47, би могла 

да бъде отправна точка за усъвършенстване на учебния процес спрямо посочените в 

системата селективно подбрани индикатори. Например ако оценката за качеството на 

теоретичната подготовка не е задоволителна, биха могли да се предприемат мерки за 

контрол върху участието на преподавателите и усилията на студентите в това 

направление. 

 
47 http://rsvu.mon.bg/RSVU/?locale=bg (виж Въведение): „Всяка рейтингова система има своите 

ограничения. Настоящата не прави изключение. В случаите, когато събраната информация за дадено висше 

училище в дадено професионално направление не е достатъчна, за да ни позволи да направим надеждни 

изводи, ние сме извадили съответните висши училища „под черта“. Това означава, че данните по отделните 

индикатори за тези училища са достъпни за потребителите, но те не са включени в класацията по 

съответното професионално направление“. 
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Паралелно с този външен фактор, който влияе върху образователната философия 

на отделните ВУЗ-ове, се засилва ролята на извънуниверситетския сектор, който се 

ангажира активно в подготовката на специалисти по връзки с обществеността. Това е 

сама по себе си нова и все по-разпространяваща се тенденция (в нашия случай четвърта), 

която има отношение по-скоро към обучение в  тясноспециализирани направления, 

докато Университетите като образователни институции са ангажирани с това да 

осигуряват една по-широка социално релевантна подготовка на студентите и в същото 

време да спомагат за развиването на необходимите компетенции, изграждащи облика на 

специалиста. Връщайки се към данните на изследването, се забелязва, че само 33% от 

практикуващите ПР имат висше образование по специалността (Диаграма 5). Тук 

проличава практиката за допълнително обучение по конкретни направления на 

назначените кадри. За осигуряването на нужните специфични знания и умения за 

конкретния сектор могат да се ползват услугите на извънуниверситетския сектор, който 

е атрактивен с краткия период на систематизираните курсове и привличането на 

утвърдени практици. 

Диаграма 5 

 

 В подготовката на бъдещите специалисти по ПР е въплътена голяма социална 

отговорност. Комуникационната същност на тази професия я поставя в центъра при 

управлението и хармонизирането на обществените процеси, бизнес отношенията и 

организационния климат. В това отношение Университетът като социална и научна 
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институция е носител на провереното и систематизирано знание в областта, което 

определя и ключовата му роля в съхранението и предаването на ценности и опит. Той 

трябва да отчита непрекъснато пулса на обществото като саморазвиваща се система, 

което предполага да се правят регулярно периодични изследвания за това, как в 

практиката се апробират придобитите знания и умения от завършилите специалисти, да 

се систематизира информация за мнението на потребителите на кадри към подготовката 

на студентите, да се очертават нови тенденции в обучението, които да бъдат критично 

осмисляни. 
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Етичните правила в онлайн пространството 

или „Какво не трябва да забравяме след университета“ 

Десислава Виткова 

студент, НБУ 

 

„Най-важното нещо за всеки млад човек е да си извоюва кредит – 

репутация и характер“ 

Джон Рокфелер 

 

 Днес можех да ви говоря за много неща – все нови, актуални, i-ориентирани и 

насочени към бъдещето. Вместо това избрах тема, която макар и от много да се смята за 

„отживелица“, дори за леко „архаична“, е и все повече ще бъде от съществена важност за 

успешното ни развитие като PR специалисти и за оформянето на „новото“ PR поколение. 

Днес ще ви говоря за PR етиката в контекста на дигиталните медии. Но с поглед напред... 

от моето място. 

Както може би много от вас знаят, наскоро (7 юли) се навършиха шест години от 

приемането на Етичния кодекс на ПР специалистите в България. Тази годишнина ме 

накара да се замисля за значението, което в наши дни отдаваме на този кратък, но 

съществен в личностно и професионално значение документ. Накара ме да се замисля за 

значението му в съзнанието на младото поколение PR-и, което се впуска в изпълнения с 

много интересни неизвестни дигитален свят на нови комуникации. И най-вече ме накара 

да се замисля за ролята на ПР образованието ни в подготовката на бъдещите PR практици, 

що се отнася до етичните професионални стандарти. 

Нека поговорим за постоянно променящия се свят на медиите, за който ни разказа 

проф. Михайлов. Както той изтъкна в своя доклад „новите комуникационни средства, 

базирани на WEB 2.0, ликвидират границите между потребителите и производителите на 

информация“. Това означава, че днес всички можем да бъдем автори и не случайно се 

говори за „граждански медии“ – такива, в които обществото е съавтор. За съжаление с 

размиването на тези граници се размиват и правилата за тяхното „използване“ и в 

частност правилата за етичната комуникация като цяло. Защото интернет е нерегулирана 

среда, което, от своя страна значи, че ако си недоброжелателен в дигитално пространство 

можеш да си позволиш да кажеш всичко, дори откровена лъжа. И всъщност за това за 

мен като студент и човек, който иска да се занимава с PR, е много важно моите 
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преподаватели, ментори и хората, към които гледам с професионално уважение да ми 

покажат колко е важно тези етични правила да се спазват, независимо от 

комуникационната среда, в която нашето съобщение „вирее“. 

В този смисъл, ако малко променим ракурса на темата на нашата Лятна ПР школа, 

въпросът не винаги е как Интернет може да ни образова и помогне да бъдем добри 

комуникатори, а как ние да се образоваме за работата с него така, че да не нарушаваме 

професионалните и етични принципи. 

И за да не звучи всичко това като „празни приказки“, спомнете си откъде тръгна 

дискредитиращата кампания за ПИБ. А сега си представете, че „слухът“ беше публикуван 

в традиционна медия. Точно така. Няма как да стане. Това, което се опитвам да кажа е, че 

анонимността подтиква към неспазване на правилата и че в интернет има твърде много 

изкушения и само един етичен кодекс, който да се бори с тях. 

Например, преди 20 години никой не го е интересувал интернет като 

комуникационен канал. Но днес, във времената на социалните медии, Десислава 

Бошнакова, която е един от флагманите на интернет комуникацията в България, ще 

потвърди, че не можете да направите пълноценна кампания без да използвате мрежата. 

Също така съм сигурна и че всеки един от вас, на когото тя е преподавала, ще си спомни, 

че го е научила, че в същата тази мрежа има и правила. Да, те не са написани никъде, но 

в същото време не можете да реализирате кампания, от която да не се срамувате, в или 

извън мрежата, без да ги спазвате. 

И за мен като студент по публични комуникации, голямото предизвикателство на 

обучението по ПР е как да ни подготви за „дигиталната ера“ без да нарушаваме етичните 

професионални стандарти, а в същото време да сме конкурентоспособни и да правим 

добри, иновативни и нестандартни кампании. 

Тук възниква въпросът „Как преподаватели, които не са част от дигиталната ера 

да подготвят нас, децата на интернета, за изкушенията и подводните камъни?“; Как хора, 

чиято естествена среда не е онлайн, да обучават децата, „включени“ в мрежата 

ежеминутно, децата, които имат свой жаргон, свои виждания и свои интернет герои?“ И 

могат ли те не просто да разберат правилата на новата комуникационна дигитална среда, 

но и да я асимилират до степен такава, че да са в състояние от това да изведат 

методология, която да предадат на своите студенти? Това са генерални въпроси за 

образованието по публични комуникации в България. 

Добрата новина за нас като студенти е, че за тези 20 години, в които съществува 
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специалността ни, НБУ е успял да привлече „правилните“ хора, които да се движат в крак 

новите медии и да са достатъчно „гъвкави“, за да са в състояние да пренесат всичко 

научено от традиционните медии към дигиталните такива, да го осъвременят и да 

създадат адекватни поведенчески модели, подходящи за новата среда, без от това да 

страда професията. Не случайно в работната група, сформирала се преди 6 години с цел 

обособяване на общия етичен кодекс на професията ни са участвали не един, а цели двама 

наши преподаватели – Десислава Бошнакова и Деница Сачева. В този смисъл 

университетът ни е крачка пред другите, с модерното си виждане и способност да се 

адаптира към новите комуникационни закони. Но за да може тази крачка да е значима, тя 

трябва да бъде началото на дългия професионален път на студентите, дипломирали се от 

НБУ, който ние трябва да извървим, защитавайки стандартите на професията си, името 

на университета си, доверието на работодателите си и, най-вече, нашия собствен 

интегритет. 

В този смисъл академичните стандарти и ПР обучението трябва да се 

концентрират както върху новите процеси на медийната трансформация, както отбеляза 

проф. Михайлов, така и върху правилата, макар и неписани, за боравене с тези нови 

медии. В крайна сметка, както пък наскоро написа един наш друг много любим 

преподавател – Александър Христов, „в един определен смисъл приемането и спазването 

на Етичен кодекс е функция на общите цели и интереси на PR професията. Независимо 

от носителя, целта остава една и съща. Не трябва да забравяме това. Свободата, която ни 

се дава от новите комуникационни канали, не трябва да ни кара да забравяме наученото 

и не трябва да ни позволява да „отхлабваме“ личностните си морални устои, само защото 

„всички други го правят“... 

Като представител на новото ПР поколение аз съм горда, че съм част от една 

академична традиция, която вече се припознава от работодателите и практиците като 

синоним на „качество“. И едно от нещата, които най-много харесвам в този университет, 

е, че излизайки от него, мога да заявя, че съм получила едно модерно, съизмеримо със 

западните университети и съобразено с модерните начини образование. 

Очаквам след излизането си от университета да мога да практикувам професията 

си в една Компетентна, Честна, Независима, Лоялна и Обществено Ангажирана среда48; 

очаквам да работя със също толкова Компетентни, Честни, Независими, Лоялни и 

Обществено Ангажирани колеги; Очаквам и да СЪОБЩЕНИЯТА, които комуникирам, 

 
48 Петте ценности, посочени в Етичния кодекс на ПР специалистите в България. 
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да са също толкова Компетентни, Честни, Независими, Лоялни и Обществено 

Ангажиращи, независимо от комуникационната среда, в която са излъчени. 

Защото всички, които наистина, ама НАИСТИНА искат да се занимават с ПР знаят 

къде е „мястото, където се срещат нещата, които обичаме да правим и нещата, в които 

сме добри“ (Сър Кен Робинсън) – а без уважение – към себе си, към колегите, към 

професията, към нещата, в които вярваме – такава пресечна точка не съществува. 
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Възможен ли е виртуалният университет?  

Възможните подобрения в образователната система в нашия сектор 

Десислава Кирова 

студент, НБУ 
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Български виртуален университет – история, приложениe и цели 

Деница Митова 

студент, НБУ 

 

 Проектът стартира официално в края на 2002 г., когато беше основана 

Виртуалната катедра по компютинг „Джон Атанасов“. В тази катедра се включиха 11 

университета и 4 компютърно ориентирани института на БАН. Основно със средства на 

Агенцията, а също и на Министерството на образованието и науката в цялата страна бяха 

обзаведени над 50 компютърни зали за електронно обучение. Български виртуален 

университет (БУВ) е създаден в края на 2004 г. Инициативата дойде от председателите на 

Съвета на ректорите на Българската академия на науките , Висшия Сертифициращия 

комитет на Съюза на учителите, на Федерацията на синдикатите на учените, на 

Българската асоциация за информационни технологии и други образователни, 

изследователски и бизнес организации. Споразумението за БУВ беше подписан от 

ректорите на 37 висши училища и директорите на 27 института на Българската академия 

на науките. Ето някои от тях Академия на МВР –София, Медицински университет– 

София, Нов Български Университет – София, Софийски Университет „Св. Климент 

Охридски“ и други. Идеята на инициаторите и учредителите е, че българските виртуален 

университет първоначално ще бъде национален образователен портал към всички 

университети в страната (подобно на канадския виртуален университет ) и нейните 

независими функции и значение постепенно ще се увеличи. Планира се на следващия 

етап да започне създаването на регионални виртуални университети и на мрежа от 

взаимосвързани виртуални библиотеки. Работи се и за интегрирането на българското с 

европейското и световното виртуално образователно пространство. Първата стъпка в 

тази насока е направена чрез създаването на Виртуална евро-катедра по компютинг с 

участието на компютърни катедри от 29 страни. Инициатор и координатор на тази катедра 

е Русенският университет. 

В Русенския университет вече трета година се работи в тази насока. През сайта на 

университета може да се влезе в софтуерната платформа за електронно обучение „e-

Learning Shell“. За преподавателите това е инструмент за бързо и лесно правене на уеб-

базирани курсове, а за студентите – виртуална библиотека. До момента на тази платформа 

са „качени” близо 70 курса за различни факултети и специалности. Броят на посещенията 

в някои от тях наближава 10 хил. Платформата е закупена и се използва в 14 университета 
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и института в страната, а също и в три от Русия, Унгария и Германия. Автор на 

разработката е Цветан Христов, докторант в катедра „Компютърни системи и 

технологии“. БУВ не е създаден с цел да се превърне в управляващ орган, по този начин 

ограничаване и поемане на някои от функциите на регионалните университети. Целта на 

БУВ не е да запознае студентите и предоставят квалификация в момента, защото в 

България няма все още законодателство за виртуално обучение. 

Целта на БУВ и на програмата като цяло е да предостави всички посоки 

техническа и методическа помощ на регионалните университети при прехода им към 

електронното обучение, а именно в създаването на компютърни зали и приемане на 

софтуерни платформи за електронно обучение, както и в развиващите се уеб-базирани 

курсове и виртуални лаборатории, създаване на виртуални библиотеки, центрове за 

дистанционно обучение, виртуални университети и кампуси. Друга също толкова важна 

цел на БУВ е да се насърчи интеграцията на българските с европейските и световни 

виртуално образователно пространство. В края на 2008 г.  станаха четири години от 

създаването на Българския виртуален университет. Освен това, обслужващи успешно 

като портал към регионалните университети, този сайт позволява заинтересованото лице 

да започне търсене от определена област на висшето образование, и преминава през 

съответната професионална област, за да намерите подходяща програма степен, и в 

крайна сметка, сайтовете на университетите, които предлагат бакалавърски курсове по 

тази програма. Сайтът БУВ е и център на националната мрежа от виртуални библиотеки 

в България. http://www.bvu-bg.eu. 

В заключение следва да се отбележи, че електронното обучение не е алтернатива 

на традиционното. Тези две форми ще се преливат и допълват. Но ролята на електронното 

обучение непрекъснато ще нараства. Защото, както е записано и в мисията на Български 

Виртуален Университет, то позволява чрез „по-активно и ефективно използване 

възможностите на съвременните информационни и комуникационни технологии да се 

реализира високохуманната идея за широко-достъпно, адаптирано към индивидуалните 

потребности, продължаващо през целия живот качествено обучение, с което на всички 

българи, живеещи в или извън границите на България, да се дадат равни възможности за 

придобиване на знанията и уменията, необходими за пълноценен живот в 

информационното общество“. 
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Образование 2.0 или как да се подобри комуникацията 

между обучаващия и обучаемия 

Мина Петрова 

студент, НБУ 

 

 Многото проекти и услуги, предоставени ни от откритието Уеб 2.0, са вече факт 

и част от глобалния информационен свят, от нашия свят. Технократи например за 

последно проследи 150 милиона блогове, като 74% са на възраст между 18 и 24 години49. 

Брой, който продължава да расте с всеки изминал ден. Уикипедия, която изпревари 

Енциклопедия Британика по брой статии и брой думи, стана най-известната и в същото 

време най-пренебрегвана енциклопедия на всички времена. 

Същевременно социалните мрежи привличат милиони хора. Свидетели сме на 

мощната експанзия от преди дни на новата социална мрежа на Гугъл, носеща името Гугъл 

Плюс, която може би идва в плюс на онлайн пространството. Ставаме свидетели и на 

разрастването на iTunes, на YouTube. Вече не се стряскаме от дигиталните снимки, а по-

скоро от аналоговите. Снимките са големи, едва се побират в блоговете ни, с лекота ги 

споделяме във виртуалното пространство на Picasa и Flicker. RSS известията, от сайтове 

за новини, блогове, корпоративни интранет мрежи, приложенията за мобилните ни 

телефони, пазаруването от Амазон, слушането, качването на видео съдържание в 

YouTube. 

Листът с примери може да продължи, като понякога студентите могат по-добре да 

се справят с това. Студентът X може например в момента да има блог, в който да споделя 

света си с другите или Facebook профил, прескачайки от платформа на платформа бързо 

и лесно. Могат обаче да не допринасят с нищо към Уикипедия, но тя да е полезна и важна 

за тях всеки ден. Те могат да постват във форуми, да споделят на стената на приятел, да 

проверяват снимките на интересуващ ги човек или пък да следят известна личност чрез 

клиповете в YouTube – това няма значение. Разнообразието на пространството на Уеб 2.0 

от игрите на пирати до различните уеб браузъри научиха и дадоха възможност на 

студентите, в това число и ние, да участваме в социалния живот на виртуалното 

пространство, като сме част от мрежи, като сме свързани един с друг, да консумираме 

дигитални медии, а също и разбира се да създаваме дигитално съдържание. Уеб 2.0 не е 

 
49 http://www.littlemissmichelle.com/2010/04/why-do-you-blog/, 13.07.2011. 
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просто удивителен, той е просто декорът на социума, гръбнакът на медиите. 

Как обаче могат университетите да отговорят най-добре на този свят, който се 

издига сред нас в последните години? След като поддържаме и сме част от  

университетски мрежи, подкрепяни сме да се сме част от целия дигитален космос, как се 

променяме с трансформацията на околната среда? Грижа ни е за личното пространство, 

за паролите ни, за информацията, която споделяме и бива споделена за нас, но 

същевременно как преживяваме тази паралелна вселена с нейната прекалена откровеност 

и общителност? Имаме различни начини, които са изпитани от различни институции, 

научили се вече от успешната структура, архитектура на живеене, от добрите 

технологични практики, които променят образованието, но и поставят под въпрос 

грамотността. 

Но коя е успешната информационна структура? Уеб 2.0 е количествен успех, но и  

качествен труд. Пример за това разбира се е блогът със своето микросъдържание. За да 

създадем пост в блог, имаме нужда дори и от един единствен параграф, без да дори да 

разбираме нещо от HTML. Действието ще ни струва няколко клика, толкова колкото и да 

си купим нещо онлайн. Нямаме нужда от задълбочени познания по графичен дизайн, уеб 

сървъри и т.н. Да редактираме статия в Уики ни отнема още по-малко време. За да 

споделим интересна за нас информация във виртуалното пространство в Delicious също 

ни отнема секунди. Това улесняване на дигиталното публикуване обяснява бума на 

споделянето във Фейсбук, особено в България50. Като Фейсбук е на първо място в нашата 

страна по посещаемост, следван на второ място от Гугъл.бг според Alexa.com. А за САЩ 

важи точно обратното. Американците51 изглежда обичат да търсят и чак след това да 

споделят вълненията си. 

Много студенти използват блога като платформа, от която да се изказват. Ето 

затова блоговете са добър метод за подобряване на комуникацията в университета, място 

за споделяне на големи количества лекционни материали, доста по-лесно от HTML. 

Разбира се системата MOODLE остава незаменима. И така блоговете биха улеснили 

преподавателите, а и студентите, правейки „срещите“ им по-видими и по-достъпни, а 

дигиталното преподаване ще се развива все повече. 

Именно социалният фактор е този, който често не е предоставен на разположение 

в базата с данни и системи за управление на курсовете, въпреки че Уеб 2.0 го предоставя. 

 
50 http://www.alexa.com/topsites/countries/BG, 13.07.2011. 
51 http://www.alexa.com/topsites/countries/US, 13.07.2011. 
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От историята на популярността на социалния софтуер ясно виждаме желанието на хората 

да комуникират онлайн. Обичаме да се четем взаимно, да се коментираме, да слушаме 

подкастове, да проследяваме всекидневния живот на хора в Туитър, да се смеем на 

снимки във Фейсбук, да добавяме в кръговете от познати и приятели хора в Гугъл +. 

Двупосочната природа на социалния софтуер и ролята и в пиша/чета или чета/пиша в уеб 

пространството прави тази функция да се засили, като например един коментар може да 

поблазни трети човек, който да коментира, а след това и четвърти и т.н., което ще увеличи 

съдържанието като цяло. 

Виртуалното обучение, състоящо се само студенти и лектори, трябва да бъде 

подтиквано към произвеждането на все повече дигитално съдържание, въпреки 

предпазливостта ни към споделянето на личните данни, в името на напълно оформения 

и активен социален уеб. 

Блогът е място за преподаване с различните си формати, където професори пишат 

за интересите си в различните области на проучване, като публични фигури се застъпват 

за интересите си, изискват от студентите да пишат в своите блогове, да споделят мнения, 

да коментират, да дискутират. Като лесно достъпна Уикипедия е място, пълно с 

множество статии, написани от студенти – от анатомия до романска поезия и Карл Маркс. 

Онлайн радиото също е добър пример за комуникация, както и подкастовете. 

След като сме уеб граждани, живеещи в свят, пълен с най-различни технологични 

джобни постижения, свят, който става все повече оформен от уеб 2.0, колективният ни 

опит с информацията се трансформира постоянно. И ако само до преди един век бяха 

правени опити за между континентална телефонна връзка, сега гражданите, в това число 

и студентите все повече предоставят свое лично дигитално съдържание, защо не и 

творчество, което става основа за глобален разговор, за глобално коментиране, сега 

можем да снимаме лист хартия още в аудиторията и мигновено той да бъде качен в онлайн 

пространството. 

Ако всъщност целта на образованието е да отвъд четенето, говоренето, писането, 

медиирането, а е и включването си в света, както и включването на света в себе си, то 

тогава трябва да се наблегне на творчеството, каквото и да означава то, както споделя Сър 

Кен Робинсън в интервю Chick-fil-A Leadercast, където говори за това колко важно е да 

използваме творческия подход на първо място в образованието, а и не само – в живота 

ни като цяло. Ако е добре студентите да са критични, информирани, мислещи хора, то 

тогава би било добре да се осмислят плановете за бъдещето, за това как трябва да се 
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подходи към изграждането на мислещи хора. Студентите също така трябва да са 

подготвени за всякакви ситуации. Библиотеките трябва да са оборудвани съгласно 

изискващото го в момента време и технологична нужда. За да се повиши качеството на 

комуникация между обучаващите и обучаемите не е никак прост процес, а е нужна цяла 

верига от хора – от IT специалисти, до библиотекари, самите студенти, преподавателите.  

Всички те, предлагайки своя опит, специфични умения и усилия. 

Онлайн курсовете са привлекателни за много студенти. Ако обаче се наблегне 

повече на количеството, а не на качеството като например повече онлайн курсове, 

отколкото по-малко на брой, но качествени52 без да се отчетат конкретните нужди на 

студентите. Те биха предпочели онлайн курсове, в които потенциалът на уеб 

пространството отговаря адекватно на нуждите им с подходящото знание и умения, 

нужни в момента, позволяващи им да виреят добре на глобалния пазар. Не е нужно 

курсът да е само онлайн, нужно е той така да е построен, че да е в крак с дигиталното 

време на събитията в момента, текущи тенденции. Курсът трябва да е настроен към 

практическия опит и творчеството, отхвърляйки старите модели на инструктиране. 

Бъдещите такива курсове трябва да са внедрени толкова добре, колкото и Фейсбук 

в живота ни. Съдържанието да е така интересно, както в любимите ни социални мрежи, 

информацията да е в реално време. 

Уеб пространството като медия вече започна със своите иновативни решения да 

улеснява човешкия живот, така може да се използва и в образованието, за да се доставя 

последните новини, гледни точки, и информация. Тук идва въпросът за цената на 

направата на един такъв интерактивен курс с добър дизайн и функционалност. Всъщност 

това ли спира всичко, когато нуждата от нов вид образование е крещяща поради 

демографски и финансови причини. Тук иновацията ще се отплати, ако курсът изглежда, 

обучава и въвлича така, както е предназначен в онлайн средата. 

И така,  съдействие вътре в университета е нужно повече от всякога. Проектите на 

уеб 2.0, развиващи се доста бързо дори и за дигиталния свят,  положиха основите за един 

нов тип образование. Да се споделят общи интереси, снимки, опитности и да споделя 

знание от различни платформи е еднакво силно и важно днес. Само така можем да 

извървим пътя си, подготвени за уеб 3.0 реалността. 

 

 

 
52 http://mashable.com/2010/08/06/online-education-social/, 13.07.2011. 
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Образователният процес като отражение на социалните 

и технологичните промени 

Наталия Русенова 

студент, НБУ 

 

Образованието преди. 

В годините на османското владичество (1396-1878 г.) българските манастири се 

превръщат в книжовни-просветни средища, съхраняващи българските традиции, език и 

съзнание. Създават се килийни училища, които доминират в просветния живот на 

българите до 30-те години на 19 в. Учениците са пишели с пачи пера, а децата са учели 

на свещи. По-късно българското възрожденско училище се издържа от народа и служи на 

национално-освободителната идея. До Освобождението в България има 1500 основни, 50 

мъжки класни, 20 девически класни училища, 3 гимназии и 4 специални училища. 

От 1878 г. До 90-те години на 20 в. 

България се нарежда на първо място по грамотност на Балканския полуостров. 

Българското училище запазва националния си облик и демократичната същност. 

След 1990 г. 

Паралелно с държавните се развиват и частни училища и ВУЗ-ове. 

Образованието днес. 

Глобалният и мобилен свят, в който живеем, предполага владеенето на поне още 

един или два чужди езика. Поради тази причина тяхното изучаване започва още от първи 

клас, а понякога и в детската градина. 

Темите, които се засягат в час на класния ръководител, са съобразени с 

проблемите, които са актуални днес като например здравословното хранене, спорта, 

наркотиците, употребата на алкохол сред младите и други. Някои от обсъжданите 

проблеми като наркотици и алкохол например са актуални последните десетилетия, тъй 

като преди наркоманията и алкохолизма сред младите не е бил такъв проблем, какъвто е 

днес. 

През последните години се отчита ниска грамотност сред децата и некачествено 

преподаване. Според годишната класация на ПИСА (Програма за международно 

оценяване на ученици) България се нарежда на 46-то място от общо 65 участвали 

държави. Показателите на българските тийнейджъри са близки с тези на Уругвай и 

Тринидад и Тобаго. 
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Сравнение преди и сега. 

Това са едни от най-емблематичните и видимите разлики в технологичните 

промени през последните години. Преди децата се учеха на текстообработка на пишещи 

машини, днес правят това на компютри като изучават и други програми за работа с 

компютър. Преди в училищата и гимназиите се използваха зелени дъски, върху които се 

пишеше с тебешир. Те бяха по-трудни и бавни за поддръжка. Днес са заменени с бели 

дъски, върху които се пише с маркери. 

В миналото децата имаха тетрадки за всеки предмет, днес носят своите лап-топ-и, 

в които поместват цялата информация. Едновременно с това непрекъснато имат достъп 

до Интернет. 

Образователният процес в НБУ. 

Тъй като аз съм възпитаник на НБУ, ще го разгледам като пример за висше учебно 

заведение, в което социалните и технологични промени определено са си казали думата 

и са част от политика на университета. НБУ е един от най-модерно оборудваните 

университети в България и разполага с богата база за обучение. ВУЗ-а предлага 46 учебни 

програми и непрекъснато разработва нови, които са съобразени с интересите и 

предпочитанията на студентите. Също така са осигурени стипендии за нуждаещите се. 

НБУ непрекъснато организира дискусии и кръгли маси на актуални теми в различни 

сфери като по този начин се дава възможност за изява на студентите, за създаване на нови 

контакти, както и да научат нещо ново. ВУЗ-а уважава желанието на студентите да 

работят и има предвид динамичния свят, в който живеем, затова създава дистанционното 

обучение по модел на много западни университети. 

Начин на преподаване. 

Начинът на преподаване в НБУ е свободен и непринуден. Някои преподаватели 

провеждат своите лекции под формата на дискусии като по този начин карат студентите 

да мислят и да изразяват своето мнение. За тях обратната връзка е много важна. Дават на 

студентите задачи, чрез които да прилагат и упражняват получените знания. 

Университетът организира дискусии, семинари и кръгли маси по актуални теми. Канят 

се известни личности като по този начин дават възможност на студентите да получат 

информация от първоизточника и да му зададат своите въпроси. В НБУ мнението на 

студентите се уважава и има голямо значение. Това показват и анкетите, които се 

провеждат в края на всеки семестър. Различните не са отхвърляни или дискриминирани. 
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Електронно обучение. 

Забързания и динамичен свят, в който живеем, предполага създаването на т.нар. 

електронно обучение. То дава възможност за отдалечено и независещо от 

местоположението и времето обучение на студенти и е подходящо за работещи хора или 

такива, които живеят в провинцията. Също така се улеснява административното 

обслужване на студенти и преподаватели. В България НБУ пръв въвежда онлайн 

обучението като това става посредством системата Moodle. По време на своето 

управление, Доц. Д-р Сергей Игнатов казва следното по този въпрос: „Електронното 

обучение от години е ежедневие в НБУ. Смятам, че днешното образование без електронно 

обучение е невъзможно, а ако все още някъде се практикува по старому, то тогава то е 

архаично.“ 

Международна мобилност. 

Нов Български университет е едно от първите висши учебни заведения в 

България, които работят по програма „Еразъм“ (от 1999 г. насам). Това преимущество е 

още по-възможно след влизането ни в ЕС и дава възможност на студентите да учат в 

България, но същевременно с това да получат и образование в чужбина за 1 семестър. 

Това е най-голямата европейска инициатива, която дава възможност на студентите да 

преминат през период на обучение (между 3 и 12 месеца) в чуждестранен университет. 

Към месец април 2010 г. НБУ има сключени 128 двустранни споразумения за обмен на 

студенти и преподаватели с 108 европейски университета от 20 държави от ЕС. Нов 

български университет поощрява мобилността на студентите. 

В глобален свят като днешния, особено след приемането на България в ЕС, когато 

международната мобилност е много по-развита и леснодостъпна, е задължително 

знанието на чужди езици. НБУ предоставя тази възможност като непрекъснато 

разработва и включва нови специалности, както и пускането на вече съществуващи 

такива на чужди езици. По този начин се дава възможността на кандидат-студентите да 

имат по-голям избор, както и да предпочетат образованието в България, вместо това в 

чужбина, когато то е на чужд език. Въведоха се специалности на френски език по 

„Политически науки“, „Мениджмънт“ и „Ресторантьорство и хотелиерство“, а на 

английски език - по „Мрежови технологии“. По този начин се стимулира обучението на 

чужд език като същевременно се задържат част от студентите в собствената им страна. 

Задължително условие за дипломиране в университета е акредитиране на поне един чужд 

език на ниво В2. 
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Използване на социални мрежи. 

Образователният процес днес е отражение и на социалните промени. Социалните 

мрежи и програми като Скайп са навлезли в учебния процес на студентите. Пример за 

това са създадените групи във Фейсбук на департамент „Политически науки“, както и 

групи по дадена задача или предмет, в която студентите обменят информация, обсъждат 

предстоящи събития, ако те нямат възможност да се видят. 

Нов български университет предоставя и възможността на студенти при 

изключителни условия да се явят на изпит по Скайп, т.е. развитието на технологиите днес 

прави възможно дори явяването на изпит от разстояние. 

Положителни страни. 

Чрез развитието на технологиите учебния процес се модернизира и добива нови 

измерения. Комуникацията между студентите и преподавателите и студентите става 

много по-лесна и бърза. Наличието на Интернет създава по-лесен достъп до източници 

на информация. В създаваните дискусии се засягат актуални теми, от които студентите 

да почерпят опит, да изкажат своето мнение и да бъдат чути, да получат отговори на 

своите въпроси. 

Отрицателни страни. 

Наличието на Интернет и факта, че там всеки може да публикува каквото си иска, 

кара студентите да използват недостоверни източници. Също така те стават по-мързеливи 

в писането на доклади и курсови работи, защото във виртуалното пространство има 

достатъчно информация, казана или поместена от някой друг. Като противодействие 

срещу плагиатството и метод да накарат студентите да мислят и да се изразяват със 

собствени думи, НБУ използва програмата Търнитин, с която може да се разбере от къде 

е копиран даден текст. 

Най-важното отрицателно последствие за образованието от развитието на 

социалните и технологични промени е фактът, че се отчита спад в образователната 

система. 

Класация ПИЗА. 

Международното изследване PISA на Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие (OECD) изследва нивото по четене, математика и природни 

науки сред 15-годишните ученици от общо 65 страни, като акцентът тази година е върху 

четивната грамотност. От България са участвали 4508 ученици от 179 училища, основно 

от девети клас. 
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По четивна грамотност България се нарежда на 46-о място от общо 65 страни (като 

през 2000 г. е била на 33-то от общо 41, а през 2006 г. - на 43-то от 57) и е в една група по 

ниво на образователните стандарти със Сърбия, Уругвай, Мексико, Румъния, Тайланд, 

Тринидад и Тобаго. Средният резултат на българските деветокласници е 429 точки, при 

среден за страните от OECD 492 т. 

Резултатите показват, че българското образование е предимно теоретично, с 

остарели учебни планове и далеч от идеята да преподава умения за справяне в живота и 

за решаване на проблеми.   

България попада в групата страни, в които социално-икономическите фактори 

оказват голямо влияние върху нивото на образованост. Измежду тези фактори с голямо 

значение е професионалният и образователен статут на родителите – в България 

влиянието на семейната среда (и особено това на майката) е по-силно отколкото в други 

страни. В тази връзка от значение е и броят книги в дома на ученика. Почти една четвърт 

от участвалите в изследването младежи споделят, че у тях има между 26 и 100 книги, а 

семействата на близо 30 процента притежават по-малко от 25 книги. Повечето от 

деветокласниците четат най-вече списания. Близо четвърт пък твърдят, че за тях четенето 

е загуба на време. 

Причини за ниската грамотност. 

Чатовете и сърфирането в Интернет, които възпитават в подрастващите жаргонен 

език и намаляват техните знания по правопис. В чата най-често се използват латински 

букви, в които няма наличието на буквата „ъ“ например, което се отразява върху 

правописа в последствие. Навлизането на чуждици в българския език, които изместват 

използването на книжовни думи. 

Филмите и компютърните игри изместват четенето на книги. Децата предпочитат 

да сърфират в Интернет или да гледат някой филм вместо да прочетат някоя книга. 

Друга причина е и промяна в ценностната система на децата. Зимата на 2011 г., 

например, те стачкуваха, за да имат по-дълга ваканция, за да могат да ходят по купони и 

да си почиват, а не, за да бъде вдигнато нивото на образование. 

Друга причина за ниската грамотност е и некачественото преподаване. Учителите 

нямат финансова мотивация да създават трайни знания в децата, наблюдава се корупция 

и в по-ниските класове. 

Влияние оказват и демографските фактори – нарастващият брой на циганите в 

България, чиито манталитет и природа не са да бъдат образовани и значително смъкват 
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нивото на образованост в България като цяло. 

Кампания „Бъди грамотен“. 

Инициатор на кампанията е образователният портал Академика БГ. Тя предвижда 

различни прояви, целящи да превърнат грамотността в уважавано качество. Крайната цел 

на инициативата е децата да излизат грамотни от училище. Грамотността се добива в 

училище и затова първата проява от кампанията “Бъди грамотен” е дискусия, посветена 

на обучението по български език и литература. Участие взимат учители, университетски 

преподаватели, писатели, родители и експерти. Академика БГ предизвиква и поощрява 

детския интерес към българския език, като организира състезания по правопис. Към 

21.12.2010 г. в инициативата са се включили общо 11 038 българи, сред които ученици, 

родители, журналисти. Проведени са 75 състезания и правописен маратон. „Бъди 

грамотен“ ще се провежда в рамките на всяка календарна година. 

Кампания „SOS – спаси образованието сега“. 

Инициатор на кампанията е МГЕРБ, който създава и своя програма за случая. 

Посланията на инициативата са: 

1. ИСКАМЕ ДА УЧИМ В БЪЛГАРИЯ! 2. ИСКАМЕ ДА НЯМА КОРУПЦИЯ! 3. 

ИСКАМЕ РЕАЛНИ ЗНАНИЯ, А НЕ ПРОСТО ДИПЛОМА! 

Основните проблеми според младите хора са: 

• високата корупция в образованието; 

• голям брой университети; 

• липсата на връзка между висшето образование и бизнеса. 

В кампанията взимат участие над 20 000 човека. Резултати от предстоящата 

реформа са: 

• Учиш online. 

• Изпитът е един и важи навсякъде. 

• Учиш навън и ти го признават у нас. 

• Посещаваш лекции, защото ти е интересно. 

• Студенти и преподаватели работят заедно. 

• Избираш предметите, които сам искаш. 

• Получаваш умения, а не само диплома. 
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Онлайн обучението в САЩ и Великобритания 

Добромир Янков 

студент, НБУ 

 

Намираме се в епохата на дигитализация. Днес хората прекарват повече време 

пред компютъра и в глобалната мрежа от всякога. Голяма част от нуждите им вече имат 

своите виртуални решения - пазаруване, плащане на сметки, работа, връзка с приятели и 

колеги, забавление, запознанства и т.н. 

Съвсем логично тук се появява въпросът и дали е възможно онлайн обучението. 

Страните с висок жизнен стандарт и добро ниво на технологично развитие вече имат 

някакъв опит в придобиването на знания и умения посредством глобалната мрежа. 

Ще разгледам как се случват процесите по темата в САЩ и Великобритания. За 

целта ще използвам доклада „Class Differences: Online Education in the United States 2010“, 

който се базира на проучване на Babson Survey Research Group и Alfred P. Sloan 

Foundation. В него са се включили над 2500 колежа и университета, които покриват 80% 

от студентите във висшите учебни заведения в САЩ. За да направя съпоставка и допълня 

картината, използвам данни и за Англия, които взимам от докладите „Study Of UK Online 

Learning 2010“ и „Collaborate to compete 2011“, изготвени съответно от Technology-

Assisted Lifelong Learning (TALL), Department for Continuing Education на University of 

Oxford и Online Learning Task Force за Higher Education Funding Council for England 

(HEFCE). В проучването за онлайн обучението участват 308 висши учебни заведения, 

113 от които предлагат поне един „дистанционен/онлайн“ курс. 

На първо място трябва да определим как се дефинира онлайн обучението. Когато 

говорим за такова във висшето образование, трябва да имаме предвид отделни курсове, 

които се реализират във виртуалното пространство. Класификацията е следната. 

Традиционен курс. В него не се използват възможностите на технологиите и 

съдържанието се предава устно или писмено. 

Подпомогнат от уеб технология курс. Курсът използва технология, базирана в 

световната мрежа, която улеснява протичането на курса от типа „лице в лице“. До 30% 

от съдържанието се намира в Интернет и технологията се прилага най-вече за събиране 

на курсови разработки. 

Смесен курс. При него съдържанието се предава както по традиционния начин със 

срещи лице в лице, така и чрез технологична платформа в глобалната мрежа. Характерни 
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са онлайн дискусиите. 

Онлайн курс. Над 80% от съдържанието на курса се предава по Интернет, като 

обикновено липсват изцяло срещи от типа „лице в лице“. 

САЩ. 

Колко са студентите, които са записали поне един онлайн курс? В САЩ броят им 

за 2009 г. е 5.6 милиона, което е с 21% повече от предходната година. За сравнение през 

2002 г. учениците, които са се обучавали виртуално са били само 1.6 милиона. Това прави 

19% среден ръст на година за периода 2002-2009 г.. Общият брой на студентите през 2002 

година в САЩ е 16.6 милиона, а през 2009 година – 19 милиона, което прави годишен 

ръст с 2 процента за периода.  

Изчисленията показват, че броят на студентите не се увеличава драстично, но този 

на тези от тях, които са записали поне един онлайн курс нараства тенденциозно. За 2009 

година 29.3% от всички студенти са записали поне един онлайн курс по време на висшето 

си образование. 

Интересно е да се проследи кои колежи и университети предлагат онлайн курсове. 

По-малките, с прием до 1500 студенти общо формират 18% от всички институции, които 

предлагат онлайн обучение. В същото време те обучават едва 2% от всички, записали се 

да се учат през Интернет. Най-големите университети с места за над 15 000 формират 

около 40% от институциите, които предлагат онлайн курсове. Те обучават и 64% от 

всички ученици, които са се записали да учат по иновативния начин. 

Доколко онлайн обучението е част от стратегията за развитие на ВУЗ-овете в 

САЩ? Последните няколко години  повечето институции не промениха драстично 

мнението си по този въпрос. Въпреки това според данните на проучването през 2002 г., 

онлайн обучението е в плановете на почти половината от университетите и колежите. 

През 2010 г. 63% от ВУЗ-овете вече категорично включват в стратегиите си за развитие 

предлагането на онлайн курсове. 

Консервативните институции, които са били скептични към иновативната форма 

на обучение през 2002 година, остават почти същия брой през 2010 г. – около 12% от 

всички ВУЗ-ове. Най-рязко за същия период е паднал процентът на онези учебни 

заведения, които са запазвали неутрално мнение по темата. 

Повече от половината частни университети и колежи в САЩ, целящи печалба, 

включват онлайн обучението в стратегията си. Малко по-малко от половината държавни 

ВУЗ-ове също планират въвеждането на онлайн курсове. Най-малък е процентът при 
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частните институции, които не целят печалба. 

Изниква въпросът дали онлайн курсовете могат да се сравнят като качество с 

традиционните. Най-голям е делът на институциите, които смятат, че онлайн и 

традиционните курсове нямат разлика в качеството. Процентът на ВУЗ-овете, които през 

2002 година са смятали, че онлайн обучението не е толкова ефективно колкото 

традиционното, до 2010 г. е паднал до 38%. Най-малко са университетите и колежите, 

които смятат, че онлайн обучението надминава по качество традиционното – около 15%. 

Проучването в САЩ показва, че лошите икономически условия се отразяват добре 

на висшето образование. Институциите в страната отчитат повишено търсене на курсове 

и програми, като нивото на търсене на онлайн курсове е по-високо от това на търсене на 

традиционни курсове. През 2009 г. все повече студенти са кандидатствали за финансова 

помощ. По отношение на бюджетите на ВУЗ-овете резултатите са различни при 

различните типове институции. 

Най-много се е свил бюджетът на държавните университети и колежи. 70% от тях 

съобщават за по-малък бюджет през 2009 г.  Тук се наблюдава обаче и най-голям ръст на 

търсенето на онлайн курсове. Последното важи за близо 90% от всички държавни ВУЗ. 

При частните университети и колежи, положението е почти обратното. Близо 50% 

от институциите, които търсят печалба, отчитат по-висок бюджет за 2009 г., като 

тенденция към търсене на онлайн курсове се наблюдава в 70% от този тип институции. 

Ако трябва да се направи някакво заключение какво е бъдещето на онлайн 

обучението в САЩ, проучването предлага следното разпределение на университетите по 

групи. 

Незаинтересовани. Тези институции до момента не са включвали онлайн курсове 

в програмите си, но и не възнамеряват да го правят. Става въпрос за 18% от ВУЗ-овете в 

САЩ, които обаче са малки като големина и покриват едва 5% от всички студенти в 

страната. 

Невярващи. Тези университети ползват някаква онлайн технология, но не им е в 

стратегията за развитие да включват такива курсове. Броят им е около 1000 и покриват  

¼ от всички студенти. 

Неангажирани. Тези ВУЗ-ове не са взели решение по отношение на онлайн 

обучението. Представляват около 5% от университетите и колежите в САЩ. 

Ангажирани. Тези институции вече  използват онлайн технологии и е в 

стратегията им за развитие да предлагат онлайн курсове. Броят им е 800 и покриват ¼ от 
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студентите. 

Напълно ангажирани. Тези университети и колежи предлагат онлайн курсове и е 

в стратегията им да развиват онлайн обучението. Представляват 1/3 от ВУЗ-овете в САЩ, 

в които учат 43% от всички студенти в страната. 

От петте категории и разпределението на институциите в тях става ясно, че САЩ 

е страна, която не само вече залага на онлайн обучението в образованието, но и в бъдеще 

ще доразвива иновативния подход за получаване на знания и умения. 

Великобритания. 

Проучването във Великобритания предлага по-различна информация от тази на 

това в САЩ. На Острова не се изследва какво е влиянието на онлайн обучението, а по-

скоро къде то намира приложение и какви са перспективите за развитие. 

Във Великобритания се предлагат 1528 онлайн/дистанционни курса. От тях като 

онлайн са определени едва 510, останалите се водят по-скоро дистанционни въпреки 

наличието на някакъв виртуален елемент. 

Онлайн курсовете от своя страна се делят на три типа. 86 от тях са от смесен тип 

и предвиждат присъствие и срещи лице в лице между преподавателя и студентите. 393 са 

определени като онлайн курсове, които не изискват жив контакт. Останалите 31 са 

записани само като онлайн курсове и за тях няма допълнителна информация относно 

спецификата им. 

Най-много онлайн курсове се предлагат в магистърските програми, при това в 

специалностите от областите: Право, Медицина, Бизнес, Естествени науки, Социални 

науки. От всички 510 онлайн курса 424 се предлагат в магистърските програми. В 

изследването е обърнато специално внимание на причините за тази концентрация на 

онлайн обучението точно в определеното звено на висшето образование. 

Студентите, които вече са завършили бакалавърската си степен, търсят по-изгодни 

начини за финансирането на по-нататъшното си образование. Онлайн курсовете не само 

им предоставят това, но и предвид характера си са по-полезни за кариерното им развитие. 

Много от студентите ги намират за по-ефективни, защото чрез тях надграждат наученото 

чрез традиционното обучение, като се фокусират върху специфичните детайли на 

материята. Онлайн курсовете са предпочитани от магистрите, защото им позволяват 

гъвкаво време за учене. На практика те са удобни от всички студенти, които вече са 

започнали работа на пълен работен ден. 

Когато говорим за онлайн обучение във Великобритания, трябва да имаме 
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предвид, че то все още не е масово явление и не се е наложило от различните колежи и 

университети. Това добре проличава от специална анкета в проучването, която обръща 

внимание на уебсайтовете на ВУЗ-овете. Тя проучва до каква степен се предлага онлайн 

обучението на студентите чрез три конкретни въпроса, на които отговарят 133 учебни 

заведения. 

Има ли информация на заглавната страница на сайта на учебното заведение 

относно това дали се предлага онлайн или дистанционно обучение? Почти 100 от 

анкетираните отговарят отрицателно. 

Има ли на заглавната страница на сайта на учебното заведение търсачка, чрез 

която да се издирват различни курсове? Тук положително отговарят близо 100 от 

анкетираните. 

Има ли възможност търсачката да търси по критерии тип на курса, например 

онлайн или дистанционен? Отново преобладават отрицателните отговори, като все пак в 

близо 20 от анкетираните услугата присъства. 

От въпросите и отговорите става ясно, че онлайн обучението не само не е 

наложено във Великобритания, но дори и във ВУЗ-овете, в които е факт, не се предлага 

наравно с традиционното. По тази причина изследването извежда няколко ключови 

проблема, по които трябва да се работи. 

ВУЗ-овете, които вече предлагат онлайн курсове, трябва да предоставят 

максимално информация на уебсайтовете си. Студентите трябва да са наясно за 

характеристиките на един такъв курс: как протича, как се извършва оценяването, какви 

са преимуществата и недостатъците му. 

Университетите и колежите, които възнамеряват да въведат онлайн курсове, 

трябва да помислят за подсигуряването на нужното техническо оборудване. За целта 

правителството ще отпуска по 20 милиона британски лири годишно, които ще бъдат 

разпределяни сред желаещите за субсидиране чрез конкурс. 

Същите учебни заведения трябва да обърнат внимание на административният си 

персонал, като потърсят начини да го мотивират да приеме и се адаптира към новите 

курсове. За целта е нужно и преподавателите да преминат през обучение, за да могат да 

се справят в новите онлайн условия. 

За да бъде конкурентноспособна Великобритания трябва да работи бързо по 

налагането на онлайн обучението, тъй като според проучването има голяма вероятност 

част от британските студенти да потърсят алтернативни възможности в САЩ. 
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И ако за развитата европейска страна е въпрос на точно определени мерки и 

решения, които трябва да предприеме, за да изведе онлайн обучението си на нужното 

ниво, то нашата страна тепърва ще изучава темата. 

България. 

За съжаление до този момент в страната ни не се предлага онлайн обучение в нито 

един от ВУЗ-овете. Някои университети разполагат с електронни мрежи, които 

подпомагат традиционните курсове, но с това се изчерпват предлаганите онлайн 

възможности. 

Надежда скоро това да се промени обаче има. Министърът на образованието 

предвижда дистанционното обучение да бъде заменено от онлайн обучението. 

По думите на министър Игнатов чрез онлайн обучението студентите ще могат „да 

наблюдават лекциите на своите преподаватели през интернет, ще могат от компютъра си 

да влизат в библиотеката на своя университет или да четат препоръчаната им литература, 

ще имат на разположение тестове и обучителни материали и най-важното – ще се 

увеличат контактите им с преподавателите“53. 

Само времето ще покаже дали България ще успее да наложи иновативния подход 

в образованието и каква ще бъде съдбата му в глобален мащаб. 

 

Източници: 
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Възможен ли е виртуалният университет? 

Светла Томова 

студент, НБУ 

 

Въведение. 

Живеем в динамично време, на бурно развиващи се технологии. Това се отразява 

на манталитета и начина на мислене на обществото като цяло. Дали, обаче, училищата и 

университетите днес, с техните учебни програми и условия „отговарят“ изцяло и 

адекватно на нуждите на хората? 

Виртуалните университети. 

Реалността досега, свързана с традиционните, класически университети се свежда 

до идеята за препълнени аудитории, правостоящи студенти, липса на друга, алтернативна 

възможност да достъп до лекцията на преподавателя, освен с присъствие или преписване 

от колега. С появата  на системи като „Мудъл“, в НБУ, например, този проблем е напълно 

решен. Студентите не е нужно да претъпкват залите, или ако не могат да присъстват, имат 

възможност да си набавят съответната лекция чрез системата, която университета ползва. 

Тази система осигурява, в добавка към горното, и дистанционно обучение, което създава 

нови възможности и за хора, които биха искали да учат в даден университет, но не живеят 

в същия град, държава, континент. 

В някои страни по света вече от години са създадени условия за виртуално 

обучение. Това е още един „продукт“ на съвремието ни, който посреща още една 

необходимост, която по-горе е спомената, а именно – преодоляване на разстояние, но и 

на възраст, изцяло маха „ограниченията“ за различни възрасти, националности и от 

различни краища по света, хора, да преминат това обучение. 

Подобен пример са American distance education consortium (ADEC), както и 

International virtual university (IVU). И двата примера, които определено не са 

единствените, показват тенденцията за създаване и развиване на виртуалния университет 

като цяло чрез първоначално предоставяне възможността за записване и преминаване на 

конкретен курс за обучение. В някои случаи говорим за ограмотяване на възрастни хора, 

които нямат друга възможност да учат, а в други става дума за квалификационни курсове. 

Програмата стартира с един или два курса. В последствие се предлага нов курс, 

надграждащ над предишния и пр. Развива се идеята и за използване на онлайн 

библиотеки и създаване на портали към тях, свързани с университети, предлагащи 
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виртуално обучение. 

В рамките на Европа тези обучения са подпомогнати от програма Учене пред 

целия живот, която осигурява възможността за квалификация и преквалификация на 

хората с цел намиране на работа и по-добри условия там, както и кариерно изграждане. 

Ето защо, вероятно създаването на виртуални университети е логичната стъпка 

напред в развитието на образователната система като цяло, повлияна от навлизането и 

все по налагащото се съжителство с интернет и новите технологии. 

Един от въпросите, които пряко касаят темата е – До колко се гарантира, в рамките 

на един „виртуален университет“, че оценяването на „студентите“, полученият от тях 

ценз е наистина техен? Предполага се, че всеки „студент“ има свой профил, парола за 

достъп до него, но до колко би могло да се гарантира, че именно тази личност е попълвала 

тестове, писала изпратените задания? Тук въпросът опира предимно до лоялността и 

честността на всеки студент. Дали, обаче, това е достатъчно като гаранция за самия 

университет при издаването на диплома, която служи за ценз на съответната личност? 

Какво гарантира, че именно студента „Х“ е подготвил дадена писмена разработка, а не е 

платил на друг да я разработи вместо него? 

В класическите университети, студентът присъства на лекции и упражнения, 

преподавателите имат директен контакт с него и имат реална представа за неговите 

възможности и знания, което е гаранция до голяма степен, че именно този човек стои зад 

своите тестове и разработки. Така би трябвало да стоят нещата поне в повечето случаи. 

Това е едно от предизвикателствата пред виртуалните университети. Друго 

предизвикателство е свързано с необходимостта от организиране на „онлайн 

лекциите“ посредством конферентни връзки. Това не е лесно, като се има предвид 

различната натовареност на времето на всеки един от учащите се, но най-вече на 

преподавателите, които ще и са организирани в рамките на отделен курс на обучение или 

програма. Често пъти това са преподаватели, които са ангажирани в различни и повече 

от един университети. Логистиката по организирането на „най-удобната“ за тях програма 

е един не лек процес. Важен е въпросът и къде и как точно да се организира и проведе 

конферентната връзка за отделните лекции. Една от възможностите е те да са 

предварително записани и качени в YouTube, но предвид важността на директната 

двустранна комуникация, по-полезно за студентите би било ако лекциите се провеждат в 

реално време, което пък от своя страна прави целият процес на организиране на 

програмата по-труден и скъп. 



 

 

 

 

 131 

По същият начин стои въпроса и с осигуряването на библиотеки за учащите се. За 

някои от онлайн университетите казват, че проектът им е започнал с идеята и създаването 

на онлайн портал, свързан с онлайн библиотеки. Достъпът до библиотека и източници и 

литература, свързана със съответното обучение е от особена важност при неговата 

организация. За целта е необходим платен достъп до библиотеки, вероятно като 

Британика и други, което излиза едно не лесно и скъпо начинание. Това, обаче, гарантира 

успеваемост и широко приемане на проекта за виртуален университет по принцип. 

Едно друго предизвикателство е свързано с бъдещи работодатели и 

кандидатстване за работа. Този проблем, до голяма степен е отнесен до въпроса с 

гарантиране на идентичността на отделния студент и получения от него ценз, споменат 

по-горе. При избора на кандидат за дадена позиция, в повечето случаи, вероятно, изборът 

ще попадне на кандидата, получил диплома от класически университет, а не на 

дипломанта на виртуалния университет. Разбира се, това е субективна оценка, която не 

претендира да е винаги приложима. Въпреки всичко, въпросът за ценза, придобит в 

процеса на едно онлайн обучение, винаги може да кара много работодатели да не се 

чувстват комфортно с кандидати от виртуални университети. 

Заключение. 

Виртуалният университет е логичната стъпка, която следва в развитието на 

образователната система в световен мащаб. Въпреки, че процесът на този етап е труден, 

с по-нататъшното развитие на технологиите, както и с естествения стремеж за 

осигуряване на по-достъпни форми на обучение (за хора, които нямат възможност да 

учат, за хора, които живеят на голямо разстояние от университета, в който искат да учат, 

както и за всички хора, които нямат възможност физически да посещават университет и 

лекции по различни причини, но имат нужда от образование, квалификация, ценз) 

виртуалният университет ще се наложи като една достъпна, интерактивна и интересна 

форма за получаване на висше образование. Настоящата разработка спомена само два 

примера, но е факт, че във Великобритания има и други такива университети, както и в 

САЩ. 

Би било едно интересно предизвикателство да се създаде такъв университет или 

университети и в други европейски страни, например и в България. Неминуемо за целта 

ще трябва да се направят някои промени в нормативната уредба на образованието, по-

специално висшето, за да се признае официално дипломата от един такъв университет. 

Това би било едно интересно и ново предизвикателство в световен мащаб. 
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From bricks to clicks 

Христина Дачова 

студент, НБУ 

 

 С появата и рaзпрострaнението нa новите информaционни и комуникaционни 

технологии се появява и нова информaционнa средa – виртуaлнaтa, която съдържa 

огромен обрaзовaтелен потенциaл. Еволюциятa в обрaзовaтелнaтa сферa и 

необходимосттa от революционнa промянa в обрaзовaтелнaтa пaрaдигмa, нaложени от 

икономическите и социaлни промени в обществото, принуждaвaт вишите учебни 

зaведения, a и обрaзовaтелните институции кaто цяло, дa прерaзгледaт нaчинa зa 

достaвяне нa обрaзовaние. Днес електронното обучение се прилaгa все повече и все по-

често в облaсттa нa висшето обрaзовaние, създaвaйки нови и вълнувaщи възможности зa 

всички стрaни в обрaзовaтелния процес. 

Моделите нa виртуaлното висше обрaзовaние се коренят в конвенционaлното 

дистaнционно обучение. Първонaчaлно въведено, зa дa се дaде възможност нa хорaтa в 

отдaлечените рaйони дa получaт достъп до висше обрaзовaние, дистaнционното 

обучение еволюирa знaчително с течение нa времето. По-късно с появaтa нa интернет се 

отвaрят нови възможности зa иновaционни промени в достaвкaтa нa следсредното 

обрaзовaние. Днес все повече и повече хорa получaвaт достъп до интернет, повишaвa се 

цялостнaтa компютърнa грaмотност нa нaселението, пaдaт цените нa компютрите. Тези 

тенденции предостaвят нa обрaзовaтелните институции идеaлен кaнaл зa достaвкa нa 

учебно съдържaние. 

  В световен мaщaб много университети, обучaвaщи по трaдиционен модел, вече 

предлaгaт и онлaйн обучение по редицa бaкaлaвърски, мaгистърски и докторaнтски 

прогрaми. Много висши учебни зaведения в еднa стрaнa се кооперирaт в единен 

виртуaлен университет с богaт нaбор от курсове в рaзлични прогрaми. Създaдени сa и 

няколко изцяло виртуaлни университетa. Зa моментa нaй-популярен метод зa обучение 

нa студенти е комбинaциятa от трaдиционнaтa формa (лице в лице) и онлaйн обучение. 

Но с все по-нaстъпaтелните опити зa интегрирaне нa електронното обучение Уеб 2.0, в 

недaлечно бъдеще се прогнозирa измествaне нa досегaшните пособи зa обучение и дори 

зaличaвaне нa действaщите трaдиционни форми зa обрaзовaние. 

В облaсттa нa онлaйн обрaзовaние по ПР сa нaпрaвени неголеми крaчки в 

срaвнение с онлaйн обучението по други университетски прогрaми (технически и 
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инженерни специaлности, икономически и хумaнитaрни нaуки). 

Няколко примерa зa университетски прогрaми достaвящи изцяло или чaстично 

онлaйн обучение по мaсови комуникaции: 

• Виртуaлен университет Кентъки, СAЩ – нaд 60 курсa в бaкaлaвърскa прогрaмa 

по мaсови комуникaции. 

• Университет Източнa Кaролинa, СAЩ – онлaйн обучение по мaсови комуникaции 

посредством интернет – бaкaлaвърскa прогрaмa, нaд 40 курсa. 

• Университет Клериън, Пенсилвaния, СAЩ – нaд 40 курсa в бaкaлaвърскa 

прогрaмa по мaсови комуникaции. 

• Университет нa Финикс, СAЩ – онлaйн обучение по мaсови комуникaции 

посредством интернет – бaкaлaвърскa прогрaмa, нaд 20 курсa 

• Университет нa Мемфис, Бaптистки университет Дaлaс,  Университет нa Хюстън  

– онлaйн обучение по мaсови комуникaции посредством интернет – бaкaлaвърски 

и мaгистърскa прогрaми. 

• Университет Aтaбaскa, Кaнaдa – с нaд 30 курсa в модул ПР (5-8 сем.), онлaйн и 

дистaнционно обучение. 

• Роял Роуд Юнивърсити, Кaнaдa – с нaд 30 курсa в мaсови комуникaции (5-8 сем.), 

онлaйн и дистaнционно обучение. 

• Оупън Юниверсити, Aвстрaлия – с нaд 25 курсa в бaкaлaвърскa прогрaмa по 

мaсови комуникaции (онлaйн курсове към Нaционaлен Университет, Aвстрaлия) 

• Виртуaлен университет нa Пaкистaн, Aзия  – нaд 70 курсa в бaкaлaвърскa 

прогрaмa по мaсови комуникaции, не предлaгa мaгистърскa или следдипломнa 

сертификaция. 

• Виртуaлните университети в Европa и Южнa Aмерикa (сaмо нa испaнски) или не 

предлaгaт обучение по Мaсови комуникaции, или реaлно не функционирaт 

ефективно. 

Обучението във виртуaлнa средa е рaзлично от трaдиционното – то е свързaно не 

толковa с преподaвaнето, колкото с упрaвлявaне нa сaмостоятелното учене, не толковa с 

трaдиционното отношение преподaвaне-усвоявaне, колкото с кооперaтивните и 

дискусионни действия, с координaциятa и сътрудничеството. 

За да е възможно и ефективо виртуалното обучение в университетите, от 

първостепенна необходимост е промяна в цялата образователна система. Възрaждaнето 

и адаптирането нa принципите на педагогики като Вaлдорфскaтa педaгогикa, слънчевaтa 
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педaгогикa нa Дънов в контекстa нa интерaктивното общество би развило драстично по-

ползотворни на себе си и на обществото млади хора. 

Мото нa Вaлдорфскaтa педaгогикa: Дa подготвя дееспособни, всестрaнно рaзвити 

и високо-обрaзовaни хорa с неизчерпaем интерес към животa, с желaние непрекъснaто дa 

се учaт, с остро социaлно чувство и стремеж към общувaне и взaимопомощ, хорa 

способни дa рaзвивaт себе си и новите импулси в себе си и дa ги претворят в делa, дa 

взимaт решения съглaсно изисквaниятa нa духa нa времето, дa бъдaт новaтори и творци. 

Стимулирaне изявaтa нa индивидуaлните творчески способности нa студентa, 

зaложенa в тези педaгогики, перфектно се допълвa и реaлизирa с помощтa нa вторaтa фaзa 

нa електронно обучение, бaзирaнa нa Уеб 2.0 технологиите. еОбучение 2.0 (понятието е 

въведено от кaнaдския учен Дaунс (Stephen Downes, National Research Council of Canada). 

Web 2.0 приложениятa и услугите дaвaт възможност зa създaвaне, публикувaне, 

споделяне и съхрaнявaне нa текстово съдържaние и нa рaзлични по вид медии 

индивидуaлно чрез блог и сaйтове, предостaвящи тези услуги. При товa те се използвaт, 

без дa сa необходими умения зa прогрaмирaне, от хорa незaпознaти с технологичнaтa 

стрaнa нa web. 

Безплaтният хостинг нa уеб услугите, дружелюбният потребителски интефейс, 

богaтaтa функционaлност нa сaйтовете и лесният достъп до тях подпомaгaт творческaтa 

дейност и стимулирaт aктивното учaстие нa преподaвaтели и обучaеми. Също тaкa, 

сaйтовете сa социaлно ориентирaни, което дaвa възможност зa комуникaция и 

взaимодействия между преподaвaтели и обучaеми, между обучaеми и между 

преподaвaтели. Товa улеснявa генерирaнето нa съдържaние от всеки учaстник в учебния 

процес и дефинирaнето нa крaен продукт. 

Системите зa еОбучение 2.0 имaт потенциaл зa гъвкaво упрaвление нa стрaтегии 

зa рaботa в сътрудничество, споделяне нa знaния и нaй-добри прaктики чрез отворени 

социaлни мрежи, изгрaждaне нa персонaлни учебни среди и стaртирaне нa 

сaмооргaнизирaно обучение, създaвaне нa иновaтивни решения чрез използвaне нa нови 

инструменти. 

Web 2.0 придобивa все по-голямо знaчение зa обучaеми и преподaвaтели, 

въвлечени във формaлно и неформaлно обучение, обучение нa рaботното място и 

обучение през целия живот. Web 2.0 тепъвa ще въздействa и върху гледнaтa точкa нa 

университетите относно обрaзовaнието кaто бизнес, a също тaкa във връзкa с 

преподaвaнето и оценявaнето, устaновявaнето нa контaкти с училищните общности, 
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рaзгръщaнето нa взaимодействието с индустриятa и поддържaне нa контaкти с бившите 

обучaеми. 

Технологиите Web 2.0 имaт потенциaл зa индуцирaне нa промянa в секторa нa 

обрaзовaнието. Те могaт дa въздействaт кaто кaтaлизaтор зa обучението, добaвяйки 

елементи нa aтрaктивност, незaвисимост и aвтономност нa обучaемите, предпостaвки зa 

съвместнa рaботa и повишaвaне нa педaгогическaтa ефективност. 

Е-обучението е голям и рaзрaствaщ се пaзaр с огромен потенциaл в облaсттa нa 

висшето обрaзовaние. С цел мaксимизирaне нa този потенциaл, внедрявaнето нa 

електронно обучение трябвa дa се стреми дa отговaря нa нуждите и интересите нa всички 

зaинтересовaни групи, доколкото товa е възможно. 

Новaтa обрaзовaтелнa средa предостaвя множество възможности, но кaк те ще се 

използвaт от основните субекти в обрaзовaнието, зaвиси преди всичко от тях сaмите. 

Присъствието нa новите технологии в обрaзовaнието сaмо по себе си не гaрaнтирa 

обучение с високо кaчество. Необходимо е и изгрaждaне нa съответно отношение, 

търпеливо и последовaтелно нaтрупвaне нa опит и създaвaне нa трaдиции. 
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Възможен ли е виртуалният университет? 

Цветелина Николова 

студент, НБУ 

  

Възможен ли е виртуален университет? Искрено се надявам! Току виж най- накрая 

съм завършила! 

Според мен отговора е да, а защо ще се обоснова след малко. Първо бих искала да 

споделя няколко неща за образователната система като цяло, като предимно ще цитирам 

любимеца на Деси Бошнакова Кен Робинсън, с който единствено бих могла да се съглася. 

Както всички бихме се съгласили в световен мащаб има проблем с образованието. 

Това се дължи главно на факта, че структурата на съвременното ни образование е 

основана през 19 век по модела на индустриализма.  В една от лекциите си сър Кен 

Робинс обръща внимание на факта, че във всяка образователна система по света се 

обръща внимание главно на езици и математика, тъй като от икономическа гледна точка 

са най-полезни,  следвани от хуманитарните науки и най-накрая – изкуства. Няма нито 

една образователна система, която да преподава например танци, колкото математика. 

Според едно проучване на ЮНЕСКО в следващите 30 години  хората завършили висше 

образование ще са най-много, откакто е създадена образователната система, което се 

дължи на технологиите, демографията, повишаване на населението, намаляване на 

работните места. И ако преди 10 години висшето образование е било гаранция, че ще 

имаш добра работа и сигурен живот, то вече нещата не стоят точно така. Ето защо според 

г-н Робинс е изключително важно да се преосмислят много внимателно главните 

принципи на образователната система, като се обърне особено внимание на 

креативността у децата, която така безмилостно е потъпквана от съществуващата такива. 

Масовите образователни системи несъмнено дават някакво равнище на 

грамотност. Но за сметка на това те работят с някакъв „нагон за осредненост“ и 

произвеждат някакъв тип мисловни занаятчии, но в дълбоката си същина не подтикват 

към задълбочен размисъл и осмисляне. В резултат тази система в най-добрият случай ни 

учи на някаква (и то доста ограничена) интерпретативност, но в никакъв случай на 

импровизация и креативност. Още от малки например учат децата, че природата е 

изключително опасна и че всичко извън дадената общност не е хубаво и сигурно. 

Въпреки, че все още не мога напълно да осъзная това, тъй като ми се струва пълен абсурд, 

го видях с очите си. Деца, които ми казват, че ако искат да чуят птичка ще си пуснат 
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телевизора, или защо да излизат навън и вместо да играят на топка или на криеница, ще 

„поразцъкат някоя игричка в интернет“. Постепенно се оказва, че всъщност децата, които 

все още не са изцяло под влиянието на „системата“ и се интересуват от неотдавна 

приеманите за нормални неща и проявяват креативност и мислене извън кутията, особено 

в западния свят, са обявявани за проблемни и са им назначавани консултации, в които 

някой специалист да ги убеждава, че тъй като не мисят като всички останали имат 

проблем или не са достатъчно добри. Въпреки, че живеем в уж отворено общество, в 

което уж се насърчава различното, се оказва всъщност, че трябва и да се внимава 

всъщност колко си различен, тъй като могат да те обявят за луд. 

Ако се замислим, децата, които започват училище тази година ще завършат през 

2028 година и ще се пенсионират през около 2065. Образованието би следвало да е 

подготовка за бъдещето, но как да бъдеш подготвен когато не може да си представиш 

какво ще се случи след 5 години. Светът, в който живеем днес е изключително динамичен 

и бързо развиващ се. Всеки ден излизат нови технологии и на човек му става все по-

трудно да е в крак със случващото се. Как тогава съществуващата образователната 

система би могла да остане същата? Не може! Ако иска да отговори на нуждите на 

населението, тя трябва да се промени и да стане по-гъвкава и интерактивна колкото се 

може по-бързо. Защото как да подготвиш един младеж за непрекъснато променящото се 

бъдеще с похвати от преди 50 години. 

Около 80 % от населението на земята живее в интернет. Според направено 

проучване от 2009 г. дали може да се живее без интернет, се оказало че може, но хората 

ползващи интернет  са по-щастливо от тези, които не позлват (въпреки, че не знам къде 

са намерили такива). Не познавам ученик или студент, който да не разчита на интернет 

когато дойде време за изпити, реферати и курсови работи. Все по-рядко може да видиш 

хора в библиотеките, тъй като всички разчитат, че Гугъл знае всичко и си намират 

информацията онлайн. По-лесно, по-бързо и по-удобно. Представете си, че няма нужда 

да пътувате от Младост до НБУ, а с две движения на мишката цъкате и виждате ухилената 

физиономия на някой преподавател, който си седи тихо и кротко вкъщи например и е 

доволен от живота, че може да си спести мъчението да гледа 40 видиотени студенти на 

живо. И за нула време лекцията приключва. Няма губене на време в излишни разговори, 

в пътуване и киснене с часове по светофарите. А пък нали сме и в света на технологиите, 

ако си вкъщи или някъде в провинцията, цъкаш на i-phone-a, слагаш си слушалките и пак 

ще хванеш лекцията. Звучи направо супер! 
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Както всички тук знаете и повечето университетски преподаватели използват 

интернет пространството и качват лекции, материали и задания в Moodle, например. Те 

са ми любимите. Не, че им се мазня в момента, но аз съм работещ студент и ми е почти 

невъзможно да ходя на лекции и единствения ми шанс да науча нещо и да се информирам 

е именно този. Ето така, само по постовете във Фейсбук на някой преподавател, нищо 

неподозиращ студент може да се запали „по грешка“ по всякакви интересни неща като 

изложението TED или  по сър Кен Робинсън. Не ме питайте как ще си взема изпитите 

при „старомодните“ преподаватели, които и един елементарен конспект не са качили в 

интернет пространството... 

Много европейски университети имат и система, с която студентите да си правят 

тестовете от вкъщи.   

Това, което искам да кажа е, че въпреки, че все още не съществуват виртуални 

университети и като цяло не съм особено съгласна с концепцията образованието да е 

изцяло виртуално по ред причини, това рано или късно ще се случи. Все повече фирми, 

предпочитат да имат малки офиси и повечето им хора да работят от вкъщи – по- малко 

разходи, по- екологични, поради по- малко вредни емисии и т.н. Все повече хора 

осъзнават, че живеем във времето на бързо развиващите се комуникации и технологии и 

че всеки един човек може да живее в Америка и да върши работата си за компания в 

Германия, например. Всекидневно се организират различни обучения, семинари и 

конференции, на които дори не е нужно да присъстваш физически, тъй като има лайф 

стрийминг и може да ги гледаш от всяко кътче на света, стига да имаш добра интернет 

връзка. Все пак, в света на новите технологии никога не знаеш какво ще се случи и трябва 

да си добре подготвен за неочакваното! 
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НБУ „Масови Комуникации“ vs.  

Медийните специалности в немските университети в контекста 

на съвременните социални и технологични промени 

Александър Милушев 

студент, НБУ 

 

 Разликите между българското и немското общество в културно-исторически план 

са несъмнени. Оттам произлизат и разликите в тяхното социално и технологично 

развитие и задачите, които са си поставили в близкото бъдеще. Намиращата се все още в 

преход  към демокрация България има множество проблеми, които отдавна са разрешени 

във Федералната република. Също така начинът, по който са конструирани повечето 

социални системи в Германия, било то политика, икономика, религия или култура силно 

се различава от начина, по който изглеждат тези системи у нас. Често в България се 

създава илюзията, че немското общество като една от водещите икономики в света дори 

няма проблеми в сравнение с нашето общество, и че всичко работи като една добре 

смазана машина. Тази илюзия резултира от факта, че както немското общество е различно 

от нашето, така и неговите проблеми са различни от българската реалност. Насочвайки 

се към темата на висшето образование първо трябва да се отбележи факта, че формата на 

образованието в едно общество се формира в пряка връзка с множество фактори от почти 

всички социални системи и тяхното развитие. Оттам би следвало българското и немското 

висше образование да изглеждат и функционират по коренно различен начин и на 

коренно различно ниво. Имайки предвид повечето ВУЗ-ове в България случаят е точно 

такъв, но Нов Български Университет е пример за това как българското висше 

образование може да компенсира десетки години социално, икономическо и 

технологично развитие и да функционира успешно по западноевропейски образец.  

Естествено има редица несъответствия и специфики в двете образователни системи в 

контекста на съвременните социални и технологични промени, които ще бъдат 

изследвани в следващите редове от позицията на студент. 

Първа основна разлика между образованието в НБУ и изобщо между българското 

висше образование и немското е в начина на финансиране. За разлика от България в 

Германия мнозинството от немските студенти финансират своето образование чрез  

държавната програма за финансиране на студенти известна като Bafög, която под 

формата на кредит с изключително изгодни условия финансира цялото следване на 
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студентите в Германия. Тази форма на финансиране позволява на студентите да се 

съсредоточат изключително и само върху следването си без да се притесняват за 

покриване на своите ежедневни финансови нужди. Това освен положителна си има и 

своята отрицателна страна. В един момент програмата Bafög се оказа в тежест за 

немската държава, тъй като чрез нея много млади хора намериха начин да избягат от 

тежестта сами да работят и да изкарват прехраната си. Така немските университети се 

препълниха със квази-студенти, които реално запушиха цялата система за финансиране. 

В последствие се стигна до масовите студентски стачки през 2008 г. в Германия, защото 

редица немски провинции поради финансови причини искаха да съкратят 

бакалавърските програми от 4 на 3 години и да увеличат семестриалните такси. Тогава 

огромна маса студенти реално стачкуваха, защото искат да прекарат 1 година повече в 

университета. Интересно е да се помисли за подобна студентска стачка в България. Едва 

ли някой би повярвал, че студентите в България могат да стачкуват за да прекарат повече 

време в университета. У нас се получава обратната ситуация-студентите често са 

принудени да работят на пълен работен ден докато следват и по този начин губят шанс за 

по-добри резултати в университета. Често се стига и до ситуацията, в която за младия 

човек не работата, а университета се възприема като бреме и пречка за развитието.  

Друг основен социален фактор, който намира отражение в образователния процес 

в Германия, особено в медийните специалности, е поставянето на индивида и 

индивидуалното мислене в центъра на образователната концепция. Тя се обуславя и от 

високата конкуренция на пазара на труда в Германия, където креативността и 

индивидуалното мислене са много високо ценени. За да могат да бъдат развити тези 

качества медийните специалности в Германия, сродни със специалността Масови 

Комуникации в НБУ, се състоят в голямата си част от семинари, и в по-малка част от 

лекционни курсове. Семинарите се провеждат под формата на дискусия на определена 

тема, върху която всеки студент предварително се е подготвил и информирал. Идеята на 

семинарите е не да се търси определено становище по въпросите на СМК, което да бъде 

прието за вярно, а да се разбере, че изграждането на мнение и позиция по определена 

тема е ключово в разбирането на СМК. В доста от курсовете в програмата Масови 

Комуникации в НБУ основна цел също е създаването на подходяща среда за отворена 

дискусия, но пред създаването й има голяма пречка. Тази пречка се обсъжда от години 

във висшето образование в България и се свързва с неспособността на голяма част от 

студентите и на по-малка част от преподавателите да осъзнаят разликите между средното 
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училище и университета. Остатък от комунистическото време или просто част от 

българската народопсихология това е проблем, с който западноевропейският облик и 

идея на НБУ все още не може да се справи, въпреки големите усилия. Друг критерии, по 

който е нужно да се сравнят медийните специалности в Германия и Масови Комуникации 

в НБУ е начините на оценяване.  По голяма част от оценките си немските студенти 

придобиват като разработват курсови работи по избрани от самите тях теми свързани с 

учебния материал след индивидуални консултации с преподавателите. По този начин се 

стимулира индивидуалното развитие на студентите. Програмата масови комуникации 

също набляга на разработването на индивидуални курсови работи, но доста често темите 

биват предварително лимитирани от преподавателите, като студентите просто трябва да 

изберат една от посочените теми. 

Относно технологичното развитие съвременната дигитална ера със своята 

интензивност и забързано ежедневие изискват откриване на колкото се може повече 

възможности за дистанционно обучение в удобно за студентите време и място. Въпреки 

общата технологична изостаналост на българското образование и на българското 

общество като цяло, нивото на учебната база и технологичната обезпеченост, която НБУ 

предлага е наистина на западноевропейско ниво. Системата за електронно обучение 

Moodle заедно с електронният каталог на библиотеката и университетската имейл поща 

създават изключително благоприятна среда за протичане на образователния процес. Като 

недостатък е редно е да се отбележи, че все още има преподаватели в специалност 

Масови Комуникации, които отказват да използват активно системата Moodle, с което 

понижават нивото на информираност на студентите относно целите, задачите и учебния 

материал на съответния курс. Друг признак, по който НБУ и специално програмата 

Масови Комуникации поддържа европейско ниво е бързата, лесна и адекватна 

комуникация с преподавателите, както и с университетската администрация. 

В заключение може да се отбележи, че програмата Масови Комуникации съдържа 

целия потенциал за да се развие до нивото на немските медийни програми, както и да 

спомогне за цялостното обръщане на българското висше образование в посока развиване 

индивидуалните качества на студентите. 
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Образователният процес като отражение на социалните 

и технологичните промени 

Вяра Михайлова 

студент, НБУ 

 

Образованието акумулира промените в сферата на социалното развитие на 

човешките общности, технологичните процеси както и управлението на системата от 

взаимоотношения в тях и между тях. Една от основните задачи на демократичното 

общество е да съхрани и доразвие образованието, за да може българското общество да 

докаже, че е напреднало общество, благодарение на знанието. За да могат да станат част 

от европейското общество, българите трябва да притежават необходимата им за това 

професионална квалификация и опит. Пряко свързана с образователния процес е 

Програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република 

България (2009-2013 г.). Програмата спомага за постигане на необходимото съответствие 

между степента на подготвеност на работната сила за производствения процес и 

изискванията на производството относно квалификацията на заетите в него. За 

постигането на тази цел е необходимо откриване на нови възможности за подобряване на 

учебно-възпитателния процес в училище, разработване и прилагане на нови методи и 

средства за обучение. 

Като отражение на социалните потребности се разработват програми, свързани с 

интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система 

в България, програма по подпомагане на обучението на деца и ученици със специални 

образователни потребности и т.н. 

Социалните промени на обществото и индивида са свързани с потребността от 

усвояването на система от знания, навици и умения, които допринасят за развитие на 

мисленето. По този начин социалните промени пряко се отразяват върху формирането на 

определени професионални компетентности. С развитието на индивида и обществото, 

социалните промени водят до получаване на определено образование, професия, 

йерархическо израстване, социално положение. По този начин, образователният процес 

се явява пряко отражение на социалните промени, които се извършват в обществото и 

които играят основна роля за неговото възпроизводство. 

Образователният процес също е отражение на технологичните промени, 

извършвани в обществото. Съвременните технологии определят това, как 
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преподавателите по-качествено ще обучават и как учещите ще възприемат по-надеждно 

знанията. Само образование, което е осъществено на базата на новите технологични 

промени ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на знанията и науката 

в мащаба на глобалната икономика. 

Образователният процес, на базата на технологичните промени, пряко свързани с 

него, е пряко отражение на това как учениците възприемат преподадените знанията. В 

съвременния обучителен процес трябва да се прилагат нови технологични начини за 

провеждане и за оценяване на учащите се. По този начин образованието ще стане 

финансово по-ефикасно. В тази област сериозна роля ще изиграе прилагането на повече 

видео и технологии и във връзка с това, разширяване на онлайн образованието като една 

от сериозните възможности за бъдещото негово развитие. Резултатът от това ще бъде по-

голям брой виртуални учащи се. Новите технологии ще позволят на преподавателите да 

се намери конкретния индивидуален подход към всеки обучаван като по този начин да 

няма изоставащи и да не се следва темпото на възприемане на знанията от най-бавния. 

Някои от прилаганите в съвремието технологии увеличават достъпността и 

намаляват разходите в образователния процес (например, употребата на 

видеоконферентна връзка) при дистанционното обучение. Приложението на видео и 

collaboration технологиите позволява преподавателите да бъдат по-ефективни в 

преподавателската си дейност като намалят преките загуби от бездействие по време на 

придвижване от едно към друго място на преподаване. 

В крайна сметка, в резултат на социалните и технологични промени ще се 

инвестира в съвременна изследователска инфраструктура, в резултат на което ще се 

подобрят комуникациите с учащите се. По този начин технологиите ще изиграят своята 

жизнено важна роля по подготвянето на работната сила за бъдещето. Както 

информационните, така и комуникационни технологии в съвремието са сериозно 

предизвикателство за образованието. Комплексно, върху образователния процес оказват 

влияние фактори като: повишаване на изискванията на всеки индивид относно личната 

му потребност от образователни услуги; рязкото нарастване на обема от знания, които 

обществено развитие осигурява; развитието на електронните комуникации и т.н. 

В съвременното общество, образованието се приема като една социална реалност, 

поради това, че е пряко обвързано с интересите на обществото и силно мотивиращо 

образователните институции да осигуряват качествени образователни услуги на хората 

(и конкретно на подрастващото поколение). 
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Освен това, съвременното образование цели изграждане и личностно формиране 

на подрастващото поколение. От гледна точка на това определяме образованието като 

институция, която не само възпитава, но и личностно формира младото поколение. 

Съвременното образование е фактор за обществено развитие и за личностна 

реализация. Водеща роля в настоящето има образование, което е насочено към 

формиране на структурата на модерната, съвременна личност. 

Когато говорим за технологични промени в образователната дейност, имаме 

предвид и създаването на интерактивни мултимедийни презентации за интернет. 

Съвременното управление на образователната система е немислимо без използването на 

т.нар. 

Уеб2 инструменти. 

Сегашното общество е информационно; за него е характерна разширяващата се 

виртуализация. Това са модерни информационни и комуникационни технологии, които 

позволяват да се създават виртуални съобщества. Всеки един участник в тях може да си 

комуникира с останалите участници и така да създава виртуална среда. По този начин, с 

виртуализиране на образованието, в процеса на неговото управление все повече навлизат 

информационните технологии. 

Провежданата макрополитика в тази сфера е свързана с извършващата се 

виртуализация там. Целта е създаване на организационни условия за разширяване на 

виртуалната среда в границите на всяко учебно заведение. Тази политика конкретно е 

насочена към електронно представяне на процесите в учебните заведения и по-точно е 

насочена към: 

• организацията на дейността и мениджмънта; 

• обучението чрез интерактивни електронни курсове;  

• електронното общуване между преподаватели и обучаващи се; 

• създаването на електронни библиотеки. 

През последните години, много добри възможности за разширяване на 

виртуалната среда създадоха т.нар. Уеб2.0 технологии, прилагани в училищното 

образование. По принцип, с терминът Уеб2.0 технологии се означават тенденциите в 

прилагането на технологията Световна уеб мрежа и уеб дизайн. Тя цели да насърчи 

комуникацията, творчеството, сътрудничеството и функционалността на Мрежата. Тези 

Уеб2.0 технологии помагат на потребителите да се присъединят към други потребители 

и да осъществят по между си онлайн сътрудничество като споделят както нови идеи, 
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коментират проблеми, споделят ресурси и предлагат решения на актуални задачи. 

Инструментите, които се включват към Уеб2.0 са: блогове, социални мрежи, уики-

сайтове, виртуални среди и т.н. 

Друга технологична промяна, свързана с образованието е приложението на блога. 

Блогът позволява едно по-неформално общуване с посетителите. Блогът може да е 

носител и на по-лична информация. Към публикациите в блога могат да се направят 

коментари. При това положение, при сайта потребителите четат, а при блога те пишат. 

При положение, че чрез блога се осъществи общуване с мнотго хора, то те могат да 

споделят личното свое мнение по всяка тема от действителността. В рамките на Интернет 

такова масово общуване между хората в Интернет води до качествен диалог, насочен към 

определена тема. Когато диалогът е свързан с проблем на образованието, то от него лици 

обществената ангажираност по определен образователен проблем, което в крайна сметка 

доведе до успешен мениджмънт на образователните заведения. 

Изводи: За да се подобри качеството на образованието и конкретно, на 

професионалното е необходимо да се извърши следното: 

• подобряване на квалификацията на преподавателите; 

• осъвременяване на материалната база; 

• въвеждане на нови методи на обучение; конкретно, обучение в учебно 

тренировъчни фирми; 

• разширяване на практическото обучение на реални работни места; 

• увеличаване на инвестициите в професионалното образование и обучение; 

• развитие на дистанционната форма на обучение;  

• разработване на електронни учебници;  

• привеждане на обучението в съответствие на направленията на професионалните 

училища и икономическите потребности на пазара; 

• засилване на сътрудничеството с бизнеса;  

• коригира недостатъчното съответствие между квалификация и заплащането на 

персонала. 

 

Източници: 

1. Димов П., Електронно обучение чрез Интернет, Сиела, С., 2004. 

2. Тодоров Ю., Информационните технологии в образованието, „Веда Словена“ ЖГ, 

С., 2000. 
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3. Андреев М., Образование и общество, Педагогическа социология, С., 2001 4. 

Юрукова Н., Връзки с обществеността в образованието и виртуалното 

пространство, Педагогика, кн. 11-12, 2009. 
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Възможен ли е виртуалният университет? 

Славомир Кирилов 

студент, НБУ 

 

В края на двадесети век в ежедневието ни започнаха да навлизат новите 

комуникационни технологии, които дадоха старт на редица промени в навиците на живот, 

такъв какъвто го познавахме до 90-те години на миналия век. От появата на първите 

компютри през навлизането на интернет и електронната поща хората, улеснявайки 

дреболии от всекидневието си като плащане на сметки за ток и парно до закупуването на 

хляб и недвижимо имущество, чрез световната глобална мрежа започнаха да 

комуникират на съвършено различно ниво. Онлайн пазаруване, онлайн комуникация, 

онлайн игри, онлайн банкиране, онлайн „поръчки“ на бебета и сега все по-усилено 

коментари на тема - онлайн образование. Нормален ход на нещата и обстоятелствата, 

следствие от забързаното и все по-натоварено ежедневие ли ще е появата на виртуалните 

университети или просто заблуда, че нещо толкова свято като предаването на знание и 

опит може да се постигне и достигне само чрез компютъра. Възможно ли е 

съществуването на виртуален университет и ефективна ли би била подобна форма на 

образование? Какви са перспективите, оформящи се от съвременните информационни и 

комуникационни технологии, във висшето образование, особено при навлизането на 

дигиталните, онлайн, виртуални университети? 

Популярно започва да става схващането, че виртуалните университети, тези 

абстрактни институции имат потенциала да променят цялата конюнктура на 

университета, каквато я познаваме до сега. Преобразяване на методиката на образование, 

характера на връзката студент – преподавател ще се изгради по един съвършено нов 

начин, а може би и цялата аура на академично образование ще се трансформира. Подобна 

посока предсказва Том Абел, който казва, че „студентите, пътуващи огромни разстояния 

да чуят лекциите на преподаватели си, сега могат да достигнат до този ресурс чрез света 

на Интернет“.54 Поставено по този начин е лесно да си представим края на университета 

като кампус, края на конвенционалния начин на предаване на знания, края на една 

вековна традиция – процес, в който традиционните институции умират бавно и сигурно. 

Погледнато от една страна, дигиталната академия би била възможност  за много 

 
54 Абел, Том (1998) Академията в мрежовото общество, „Фючърс“, Лондон. 



 

 

 

 

 149 

хора, живеещи на трудно достъпни места, да получат лесно достъпно образование. От 

тук идва и ентусиазма на едни, които твърдят, че „границите между дистанционното и 

стандартното, кампус базирано, обучение ще се размият“55. 

Използването на комуникационни технологии като интернет и свързаните с тях 

технологии има потенциал да засегне радикална промяна, не само за проектиране и 

доставка на онлайн курсове, но също така и в начина, по който конвенционалните 

институции са структурирани. Безспорно, появата на интернет и по-точно WWW 

означава, че висшето образование вече няма да се свежда просто до академичната аула. 

Вместо това, учащите, които са ентусиазирани да продължат с образованието си могат да 

преглеждат научните лекции, докато са у дома или на работното място, независимо дали 

те идват от градски или селски район. Образованието, оформено чрез интернет-ресурси, 

не се влияе от ограничение във времето или мястото и осигурява нови средства за високо 

качество на дистанционното обучение и образование. „Извършва се промяна на 

парадигмата във висшето образование, от начина на взаимодействие факултет-ученик, 

срещащи се на определени места в определено време, към един метод, даващ на 

студентите достъп до същите ресурси в различни форми, независимо от 

местоположението. Това е възможно, тъй като технологиите узряха достатъчно, в 

подкрепа на големи промени в методиката и способа на доставяне на информация на 

студентите“56. Резултатът от тази промяна на парадигмата „ще доведе до мрежови 

общества с равен достъп до знание и информация; общности и индивиди, които 

отговарят на една и съща учебна среда; правителство, преподаватели и частен сектор, 

работещи в партньорство в системата за образование и обучение; предоставяне на умения 

и знания, необходими за свободно и проспериращо общество в 21-ви век“.57 

Развитието на информационните технологии предостави на институциите за 

висше образование прекрасни възможности за овладяване на увеличаващите се разходи 

и разширяване на географския обхват чрез гъвкави средства. Интернет отваря нова 

революционна епоха чрез сложни инструменти, които могат да бъдат използвани за 

разпространяване на информацията и в световен мащаб, позволяващ на човечеството 

свободен достъп до неограничени ресурси – знания. Всички това ще улесни обучението 

на учащите се в различни среди. Халиуел отговаря на въпроса защо висше 

 
55 Джонстън, Стив (1999) Промяна към гъвкави преподавателски подходи, Лондон. 
56 Глостър А. и Бейкър У. (1994) Движейки се към виртуалния университет, „Ефект“, Бостън. 
57 Хелми, Ашлийн (2002) Предимства и недостатъци на онлайн образованието, „Интернет“, Австралия. 
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образователните институции следва да обмислят включването на интернет и свързаните 

с тях технологии в академичния процес. „Вместо да се налага хората, развиващи 

интернет обучението, да се задоволяват с ограниченията на отделните инфраструктури, 

на разработчиците на мрежата им се предоставя възможност  за реализиране на нови, 

потенциално глобални дигитални ресурси, въз основа на достъпност, гъвкавост, 

алтернативни начини за комуникация и така нататък“58. Този стремеж е реализиран от 

множеството традиционни институции, които започват да се адаптират към тези 

футуристични технологии в техните образователни дейности на и извън университета. В 

същото време виртуалните университети са родени да започнат нова ера на 

модернистични институции и да се конкурират с традиционните институции чрез 

разширяване на обучението. Достъп до всеки потенциален, учащ се, с интернет връзка 

навсякъде по земното кълбо. Това не е изненадващо, следователно първата и основна 

целева група на тези образователни мисии са учащите, които са били отклонени от 

техните възможности за висше образование поради лични или социални причини, били 

те институционални разпоредби, транспорт или географски трудности, икономически 

или културни бариери. 

Терминът „виртуален университет“ е сравнително нов, но въпреки това 

дистанционното обучение показва бърз растеж, използвайки съвременни 

информационно-комуникационни технологии в предоставяне на обучение и извън 

университета. Това е нов формат на организационна структура, която се приема, за да 

бъде сходна по основните си функции, като преподаване, администриране, подпомагане 

и научни изследвания, съпоставен с конвенционалните институции. Разликата е, че тя 

предлага курсове и обучение, програми чрез интернет и свързаните с тях технологии, 

позволяващи на бъдещите учащи да имат възможност да учат в техните собствени 

темпове, пространство и място. В литературата, някои автори се опитват да определят 

концепцията за виртуален университет. Уилсън описва виртуалния университет като 

„този, който губи много или цялата географска геометрия (географски виртуалност) ... и 

(тя) прави най-доброто използване на виртуалните способности“59. Уилсън отбелязва по-

нататък, че географска виртуалност представлява следствие от прилагането на 

технологии и очевидно цели, а виртуалната способност представлява най-ефективното 

 
58 Халиуел, Джулиан (2000) Елементарно, колкото е възможно. Сложно, колкото е необходимо, 

„Мирейва“, Шефилд. 
59 Уилсън, Алан (2004) Виртуален университет?, „Перспектива“, Лийдс. 
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използване на тази технология в изграждането на по-високи нива на възможност в един 

университет. Според Корнфорд, виртуален университет е университет без да стени, които 

се разглежда като „институция, която е способна да се освободи от географските граници 

на корпуса с помощта на новите комуникационни технологии, свързващи учащите, 

потенциалните учащи се, преподавателите, изследователите, бивши възпитаници, 

работодатели, изследователски финансиращите организации и администраторите в 

гъвкава непрекъснато променяща се мрежа“60. Уитингтън определя виртуалния 

университет като нещо, което осигурява висше образование на студентите чрез World 

Wide Web. Той заяви още, че това включва нови, но пълноправни институции, 

предлагащи дистанционно обучение и инициативи в рамките на съществуващите 

традиционни институции. Дейвис посочва, че „един виртуален университет трябва да 

бъде истински университет, предлагащ възможности за подобен род обучение. Това 

трябва да бъде преди всичко една мрежа за учене през целия живот, която отговаря на 

новите потребности за учене на новия век“61. Видното от горните определения, че 

терминът „Виртуален университет“ е описан и определен по различни начини. Въпреки 

това, може да се наблюдава, че концепцията за виртуален университет предполага 

следните общи характеристики: 

• Използването на усъвършенствани ИКТ ще са основен двигател върху 

концепцията за виртуален университет. 

• Появата на виртуален университет е получен от спешната необходимост да се 

придобият знания и умения. 

• Сътрудничество и комуникация са съществените елементи на виртуалния 

университет. 

• Мисията на един виртуален университет е да увеличи образователните 

възможности. 

• Организационните структури на виртуален университет могат да бъдат 

представени в различни модели. 

Всичко това от една страна са малка част от плюсовете, който един въображаем 

виртуален университет може да притежава. От другата страна обаче стой един огромен 

недостатък – лектора. Все още няма технология, която да може да се докосне до умението 

 
60 Корнфорд, Джеймс (2004) Пространство, място и университет, „Перспектива“, Лийдс. 
61 Дейвис, Дейвид (1998) Виртуалният университет – учещ се университет, журнал библиотека Емералд, 

Великобритания. 
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на един учител. Умението на лектора да предава своята страст, да заразява с талант, да 

вдъхновява действие. Също както музиканта и песента. Не са нотите, а твореца. 

Аналогично можем да гледаме на филм колкото си пожелаем някои любим град, но 

чувството да си там е съвършено различно. Поради тази причина се казва, че не е 

съдържанието на лекцията, а лектора, които ти го представя по вдъхновяващ начин. 

 

Интернет източници: 

1. http://www.emeraldlibrary.com/brev/08610da1.htm 

2. http://www.ncl.ac.uk/curds/vuniv/JCLA.pdf 

3. http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/000000033.htm 

4. http://www.educause.edu/pub/ce/cem94/cem942.html 
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ХIII ЛЯТНА ШКОЛА 

„iIПР в практиката и образованието 

(ПР образование в България – 20 години по-късно)” 

Време за провеждане: 13-15.07.2011 г. 

 

ПРОГРАМА 

13 юли, сряда 

Университетски театър (I ден, I сесия) 

9.30-10.00 – Регистрация на участниците 

10.00-10.10 – Официално откриване на школата – доц. д-р Пламен Бочков, заместник-

ректор по учебната дейност, качеството и акредитацията 

10.10-12.30 – Официално отбелязване 20 годишнината от началото на ПР образованието 

в България 

Модератор – гл. ас. д-р Росен К. Стоянов 

1. доц. д-р Десислава Бошнакова, „От мазето на 122-ро до офис 231“ 

2. проф. Владимир Михайлов, д.н., „ПР е съобщението“ 

3. Десислава Виткова, „Образованието като начин на живот“ 

4. Прожекция на филм за Едуард Бернайс 

11.45-12.00 – Дискусия 

12.00-12.15 – почивка 

 

13 юли, сряда 

Университетски театър (I ден, II сесия) 

12.15-13.30 – Доклади и научни съобщения 

Модератор – Христо Бонев, докторант 

1. д-р Александър Христов, „За „дообразователния” процес в ПР практиката – с 

ръмжене“ 

2. Христо Крумов, НБУ, „Представяне на студентско сдружение PRaxis като 

модел за придобиване на практически опит“ 

3. Десислава Кирова, НБУ, „Възможен ли е виртуалният университет?  

Възможните подобрения в образователната система в нашия сектор“ 

4. Деница Митова, НБУ, „Български виртуален университет – история, 

приложение“ 
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5. Ина Иванова, НБУ, „Какво търсят клиентите от своите ПР агенции“ 

6. Светослав Тодоров, НБУ, „Бизнесът и образователният процес. Съществува ли 

противопоставяне на умения и практика срещу знания и диплома“ 

13.15-13.30 – Дискусия 

13.30-14.30 – Обедна почивка 

 

13 юли, сряда 

Университетски театър (I ден, III сесия) 

14.30-16.00 – Доклади и научни съобщения 

Модератор – доц. д-р Десислава Бошнакова 

Ричард Лининг, президент на IPRA 

 

14 юли, четвъртък 

310 аудитория (II ден, I сесия) 

10.00-12.00 – Доклади и научни съобщения 

Модератор – д-р Евелина Христова 

1. гл. ас. д-р Росен К. Стоянов, НБУ, „Образованието и образователният процес 

като отражение на социалните и технологичните промени“ 

2. гл. ас. д-р Стойко Петков, НБУ, „Ролята на социалните медии в образованието“ 

3. Мина Петрова, НБУ, „Образование 2.0 или как да се подобри комуникацията 

между обучаващия и обучаемия“ 

4. Наталия Русенова, НБУ, „Образователният процес като отражение на 

социалните и технологичните промени“ 

5. Добромир Янков, НБУ, „Онлайн обучението в САЩ и Великобритания“ 

6. Анелия Видинова, НБУ, „Съществува ли ПР общност у нас“ 

11.45-12.00 – Дискусия 

12.00-12.15 – почивка 

 

14 юли, четвъртък 

310 аудитория (II ден, II сесия) 

12.15-13.30 – Доклади и научни съобщения 

Модератор – Христо Бонев, докторант 

1. Юлиана Кънчева, докторант, НБУ, „Образователният процес като отражение 
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на социалните и технологичните промени“ 

2. Светла Томова, НБУ, „Възможен ли е виртуалният университет?“ 

3. Христина Дачова, НБУ, „Възможен ли е виртуалният университет?“ 

4. Христо Бонев, докторант, НБУ, „Audience Response системите като инструмент 

за интерактивност в образователния процес“ 

13.15-13.30 – Дискусия 

13.30-14.30 – Обедна почивка 

 

14 юли, четвъртък 

310 аудитория (II ден, III сесия) 

14.30-16.00 – Доклади и научни съобщения 

Модератор – Юлиана Кънчева, докторант 

1. проф. Толя Стоицова, д.н., д-р Евелина Христова, НБУ, „Съвременното 

образование: Модернизация и интернационализация“ 

2. Георги Янакиев, НБУ, „Съвременното образование – между интерактивността 

и общуването лице в лице“ 

3. Калоян Иванов, НБУ, „Възможен ли е виртуалният университет?“ 

4. Цветелина Николова, НБУ, „Възможен ли е виртуален университет?“ 

5. Силвина Борисова, НБУ, „Съвременното образование – между 

интерактивността и общуването лице в лице“ 

15.45-16.00 – Дискусия 

 

14 юли, четвъртък 

Университетски театър (II ден, IV сесия) 

16.00-17.30 – Дискусия на представители на ПР общността – „Новият етичен кодекс на 

ПР” 

 

15 юли, петък 

310 аудитория (III ден, I сесия) 

10.00-12.00 – Доклади и научни съобщения 

Модератор – Евелина Христова, докторант 

1. проф. д-р Минка Златева, ФЖМК, „Св.Климент Охридски“, „Студентското 

участие в научни проекти – верен път към професионализма“ 
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2. Елена Цонева-Папуджиева, докторант, ПР на НБУ, „Социалните мрежи и 

мястото на връзките с обществеността“ 

3. Стоян Стоянов, PR Manager & Partner, PRoWay Communications Agency, 

„Българските PR конкурси: отличават, споделят или разделят“ 

4. Елена Драгостинова, „Съществува ли противопоставяне на умения и практика 

срещу знания и диплома“ 

5. Александър Милушев, НБУ, „Образователният процес като отражение на 

социалните и технологичните промени“ 

6. Петя Иванова, НБУ, „Техниките за работа със социални медии – важна част от 

обучението на съвременните ПР специалисти!“ 

12.00-12.15 – почивка 

 

15 юли, петък 

310 аудитория (III ден, II сесия) 

12.15-15.00 – Доклади и научни съобщения 

Модератор – гл.ас. д-р Росен К. Стоянов 

1. д-р Пламен Павлов, Interactivity Ltd., Advertising and Media Consultancy, „Облачен 

университет, Облачен ПР, Бизнес комуникация в облака“ 

2. Вяра Михайлова, НБУ, „Образователният процес като отражение на 

социалните и технологичните промени“ 

3. Маргарита Ганчева, НБУ, „Виртуалният университет – необходимост или лукс“ 

4. Славомир Кирилов, НБУ, „Възможен ли е виртуалният университет?“ 

5. Надежда Велкова, НБУ, „Какво търсят клиентите от своите ПР агенции“ 

6. Милена Захаринова, НБУ, „Какви качества и умения искат ПР агенциите от 

бъдещите си  служители“ 

 

15 юли, петък 

310 аудитория 

15.00-15.15 – Официално закриване на XIII Лятна школа по Пъблик рилейшънс „iIПР в 

практиката и образованието (ПР образование в България – 20 години по-късно)“ 


