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ЧОВЕКЪТ В ЦИВИЛИЗОВАНОТО ОБЩЕСТВО

ФИЛИП ГЕНОВ

Проблемите за правата и свободата на човека са в центъра на внима
нието на прогресивната общественост. Те са в основата на извършващите 
се промени в източноевропейските страни. Критерий за цивилизованост на
дадена страна е зачитането в нея на правата на човека. Проблемът за пра
вата на човека не е нов. Той възниква със създаването на първата социална 
организация — семейство, племе, държава и др. Тези институции не само 
гарантират определена сигурност на индивида, но в същото време го лишават 
от редица права. Държавната организация в различни етапи на развитието 
на човечеството позволи една социална група да експлоатира труда на 
друга. В името на интересите на отделни национални групи тя води 
безброй междудържавни войни. По фронтовете и на барикадите загиваха 
милиони хора. С появата на термоядреното оръжие се създадоха обективни 
условия в бъдещ международен конфликт да се заличи животът на нашата 
планета. Проблемите на мира и разбирателството между народите излезе на 
преден план. Но не може да се вярва на една страна, че няма да наруши меж
дународните договорености за мирно уреждане на междудържавните кон
фликти, ако в самата страна няма свободи и гаранции, че тя зачита правата 
на своите граждани. Не може да има мир в света, без да има мир у дома. 
Ето защо проблемът за правата на човека във всяка отделна страна се пре
върна и в проблем на цялото човечество. Не може да се изгражда цивилизо
вано общество само в отделни страни, без да се изгражда такова общество и 
във всички останали страни.

Съвременната цивилизованост се свързва не само с развитието на тех
никата, но преди всичко със създадените условия за развитие на човека. 
Не обществото само за себе си, а обществото със създадените условия за раз
витие и социална реализация на своите граждани е критерий за неговата 
цивилизованост. Многовековните борби, жертви и страдания на човечеството 
го доведоха до изработване на общочовешки ценности, които да служат като 
общочовешки кодекс в регулиране на междучовешките отношения както в 
отделните страни, така и между отделнитее народи. Така преди четири десе
тилетия от Организацията на Обединените нации се провъзгласи „Междуна
родната харта за правата на човека“. Човечеството беше въоръжено с доку
мент, който му позволи да изгражда отделните общества в съответствие с 
принципите, залегнали в Международната харта. По своята същност Харта
та беше и е един манифест на човечеството за неговото „очовечаване“. Експлоа
тацията, насилието, робството, тиранията, дискриминацията и други анти
човешки явления трябва да отстъпят на общочовешките ценности: свобода,, 
равенство, социална осигуреност, демократизъм в управлението и др. Тази 
Харта представлява не само важен международен политически документ, 
тя е и важен идеологически документ. В нея в значителна степен е посочено 
какъв начин на живот трябва да има в отделните страни, за да се гарантират 
правата на човека. В'този смисъл Хартата представлява кратко изложение на 
една всемирна идеология, за всемирно изграждане на еднакъв начин на живот. 
Свидетели сме как се рушат междудържавни граници. Гражданите на една 
страна имат възможност да живеят и работят в други страни. Създават се 
нови многонационални общности. Борбата за правата на човека се превърна 
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в борба ш демокра i и in и и ti ini tn ‘.'in i ii'htmi ie режими и редица <i 11.11111 | |p,, 
мени настъпват и в г, nap iiintii.nii юнаци 'страни Променя се обрпн.1 и > 
„врага“, променя се и обра ц,т на „приятеля". I la.'iinie е обновлението па ш цч 
ки държави в света. В това обновление Международната харта in npan.ii i 
на човека играе ролята на постоянно действащ революционен фактор

Много години Международната харта по същество беше скривана oi 
нашия народ. Това не беше случайно. Залегналите в пея принципи не ci.oi 
ветстваха на политиката на живковизма. Едва след 10 ноември 1989 i мш 
харта беше публикувана в повече екземпляри. Освен това бяха въведени шиш 
закони, които съответстваха на залегналите в Хартата принципи. Bi.p\ 
тях до голяма степен са изградени платформите и програмите за промени н 
страната на всички реформаторски сили. Следователно идеологията на нре\ 
стройството не само у нас, но и в другите източноевропейски страни се и । 
гради до голяма степен на основните положения на Международната xapi.i

Хартата обогати теорията за качествата на съвременната лнчпоп I'. 
нея се съдържат ценни постановки за собствеността, за демократизма и ун 
равлението на обществото, за свободата, за индивидуалната, групова i и н 
националната сигурност. В този смисъл тя стимулира психологията па лич 
ността, социалната психология, психологията на управлението, а така сщпк 
и политическата психология в разработка на актуалните проблеми па ci.npe 
менността.

Хартата следва да се разглежда като отправен документ за външна 
нието на личността още от най-ранна възраст. Проблемите за решаваш1 е мир 
ни средства на възникващите конфликти, а така също умението да се копне 
рират условията с другите за постигане на общите цели са благодатна попи.। 
за изследвания от психолозите. Това е една от причините да се публикува i 
в списанието документите на Организацията на Обединените нации за пра 
вата на човека.

Кои са основните проблеми в Международната карта за правата на ч<> 
века, които имат най-близко отношение към проблематиката на психолога 
ческите науки?

На първо място в декларацията се посочва, че „Всички хора се раж 
дат свободни и равни по достойнство и права.“ Биологически хората серни, 
дат равни. Различията между тях настъпват след това от различните социални 
фактори. Това налага да се „отнасят помежду си в дух на братство“, коею 
означава, че посочените в Хартата права се отнасят до всички хора но tr 
мята. Различията между хората по пол, политическа принадлежност, рели 
гия, език, материално положение и др. не влияят върху техните права, ноео 
чени в Хартата. Социалните психолози са призвани да изследват влиянието 
на различните различия между отделните индивиди и техните общности 
върху правата на индивида. В много случаи те се явяват социалнопсихоло 
гически бариери за признаване правата на: човека. Много стереотипи - ре 
лигиозни, идеологически, политически, битови и др., формирани в продъл 
жение на много години, пречат да се разбере, че хората се раждат равни, е 
равни права, а след това в резултат на социалните различия у тях настъпиш 
психологически и правни различия.

Ь1а второ място в Хартата се отделя голямо място върху сигурност,а 
на личността. Осъжда се всякакъв вид насилие. Осъжда се всякакъв вид 
робство. Пред закона всички са равни. Всеки човек има право да се бори за 
своите права.
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Пред политическата психология стои отговорната задача да се анализира 
1сихологическата същност на различните политически режими и тяхното 
пражение върху политическата свобода на личността. Това се отнася както 
;о тоталитарните режими, така и до плуралистичните. Да се отстранят при- 
[ините за такива явления като страх, несигурност, апатия, конформизъм, 
годражание, психична зараза, манипулиране и др.

На трето място могат да се посочат правата на личността, свързани 
: нейното духовно развитие. Човек се ражда като биологичен организъм. 
1од въздействието на социалните фактори той се превръща в личност. У него 

:е формира съзнание като главен регулатор на неговото поведение. Саморе- 
'улацията, самосъзнанието, системата от ценности на индивида в най- 
•оляма степен се определят и от духовното развитие на човека. „Всеки човек 
1ма право на образование. Образованието трябва да бъде безплатно, поне 
цо се отнася до началното и основното.“ Освен това всеки човек има правото 
ia използва и да се наслаждава на изкуството и на другите културни цен- 
1ости. Духовното развитие на човека е и трябва да бъде постоянна грижа на 
>рганите на управление и на всички останали институции. В условията на 
шзарната икономика е налице опасност да се даде по-голяма тежест на мате
риалните ценности, което ще доведе до едностранчивост в развитието на чо- 
зека. Социалните психолози могат да направят много за формиране на съот- 
зетни духовни потребности на различните индивиди.

На четвърто място са правата, свързани с правото на труд на чо- 
зека. В Хартата се посочва: „Всеки човек има право на труд, на свободен 
гзбор на работа, на справедливи и благоприятни условия на труда, както и на 
закрила срещу безработицата.“ Посочено е, че за равен труд трябва да се 
ллаща еднакво възнаграждение. Предвижда се всеки човек, който се труди, 
да има право на „справедливо и задоволително възнаграждение, което да 
зсигури на него и неговото семейство съществувание, съответстващо на 
говешкото достойнство и допълнено, ако това е необходимо, с други средства 
яа социална защита“. Политическата и социалната психология е необходимо 
да изследват условията на труд и възможностите на съзнателно работещите 
5а осигурят съответния екзистенц минимум на техните семейства. Социал
ната политика се изгражда върху основата на политиката за заплащане на 
груда и на онези добавки, които се дават в зависимост от социалното и мате
риалното състояние на съответния труженик. Социалнопсихологическите 
фактори, както и другите условия на работното място не трябва да са небла
гоприятни за труженика. Очовечаването на условията за труд е задължение 
на работодателите. Трудът все повече трябва да носи удоволствие на труже
ника. Мотивацията за труд при различните видове собственост разкрива и 
приоритета на съответните видове собственост в дадения етап от развитието 
на отделната страна.

И п е т о, в Хартата е отделено място върху правата на човека в управле
нието на обществото. „Всеки човек има право да участва в управлението на 
своята държава пряко или чрез свободно избрани представители.“

Всеки човек има право на достъп, при равни условия, до обществените 
и държавните служби на своята страна. Волята на народа трябва да бъде 
основата па властта на правителството. Народовластието е единственият път 
Да се гарантират правата на човека. Това означава човек да поеме съдбините 
< и п собствените си ръце. Много нараства ролята на човека в управле- 
ппею па държавата. Политическата активност придобива жизненоважна 



рол я за човека. Наред с неговата трудова активност е необходима и съответ
ната политическа активност. Разкриването на политическата подструктура 
на личността на човека има важно значение за неговата професионализация 
и по политическите проблеми. Издига се ролята на народните маси не само 
в управлението на държавата, но и за определяне пътя на собственото им 
раз витие.

Наред с декларацията за правата на човека, Обединените нации са приели 
и редица други документи, които разширяват нейните граници. Особено вни
мание се отделя на правото на родина, на правото да живееш в която искаш 
страна или населено място в своята родина, правото на сдружаване и на из- 
поведване на различни политически убеждения.

Наред с правата, макар и в много малка степен, са посочени и някои от 
задълженията на личността. Така например „Всеки човек, при упражнява
нето на своите права и свободи, е подчинен само на такива ограничения, 
установени със закон, изключително с цел да се осигури необходимото при
знаване и зачитане правата и свободите на другите и за удовлетворяване па 
справедливите изисквания на морала, обществения ред и общото благоден
ствие в едно демократично общество“. Нещо повече, тези свободи не могат 
да се използват срещу целите и принципите на Организацията на Обеди ве
ните нации.

В Хартата и останалите документи нааОрганизацията на Обединените 
нации подробно се описват правата на човекв. Може да се приеме, че е дадена 
не само харта, но и един еталон на човека е цивилизованото общество. Това 

е един модел за общество, към който се стр мят не само слаборазвитите или 
източноевропейските страни, но и страните от Западна Европа. Предстоят 
по-нататъшни промени, за да се създадат приблизително еднакви условия за 
човека в различните страни на света. Това ще стане отначало в отделни стра 
пи, след това в тяхното регионално обединяване, а след това в континентално 
и световно обединяване.

С Хартата е сложено идеологическото и политическото начало в обе 
диняване на народите и в изграждане на общности, при които ще се създадш 
по-добри условия, за да може човек реално да ползва дадените му от Хартата 
права. Предстои съвместна кооперативна работа както от правителствата, 
1ака и от научните работници. Това налага обществените науки и особено чо 
нековедските науки да се настроят на вълната за изграждане на всеобщо 
цивилизовано общество, което да гарантира на човека не само права, по п 
реални условия за тяхното използване.

Психологическите науки и особено политическата психология, iicnxo 
лон1ята на личността, социалната и педагогическата психология, както п 
нпродопсихологията и психологията на управлението, а така също и друипе 
। юпове на психологията следва да намерят своето място в разработването па 
психологическите проблеми за изграждане на цивилизовано общество, п 
। ще се зачитат посочените в Хартата права на човека. Особена акту 
алност придобива проблемът за характеристиката на личността на повеел 
в цивилизованото общество.



МЕЖДУНАРОДНА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
Четири десетилетия след ней

ното провъзгласяване, Деклара
цията се приема от всички като 
универсално мерило, чрез което пра
вителствата могат да измерват своя 
напредък в областта на закрилата 
на правата на човека. За органите 
на Обединените нации Декларация
та отстъпва по значимост само на 
Устава. На нея непрекъснато се 
позовават не само в Общото съ
брание, но също така и в Съвета 
за сигурност и в другите органи 
на ООН. Тя се споменава в редица 
международно-правни документи, по- 
специално в Конвенцията за за
щита на правата на човека и основ
ните свободи на Европейския съвет 
(1950), Договора за мир с Япония 
(1951), Меморандума за споразу
мение относно свободната терито
рия на Триест (1954), Конститу
цията на Организацията за афри
канско единство (1963), Заключи
телния акт на Съвещанието за си
гурност и сътрудничество в Евро
па (1975), подписан в Хелзинки от 
35 държави. Разпоредбите й са вклю
чени в десетки национални консти

туции. Тя е вдъхновила национал
ното законодателство на редица стра
ни, като понякога е ставала него
ва част, и на нея са се позовавали 
в много национални съдилища.

Към октомври 1987 г. 91 държави 
бяха ратифицирали Пакта за ико
номическите, социалните и кул
турните права, 87 — Пакта за граж
данските и политическите права и 
39 — Протокола, които заедно об
разуват Международната харта за 
правата на човека.

Декларацията, пактовете и про
токолът бяха наречени от г-н У. Там, 
който бе генерален секретар по 
времето, когато пактовете бяха от
крити за подписване, „Магна Харта 
на човечеството“. Относно бъдещето 
на пактовете той заяви: „Призна
ците са повече от очевидни и никое 
правителство не може да си позволи 
да ги игнорира: хората навсякъде, 
и най-вече младите, са решени да 
превърнат правата на човека от 
декларации в действителност.“

„Това — добави той — е основ 
ната предпоставка за мир у дома 
и в целия свят.“

ВСЕОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

ПРЕАМБЮЛ

Като взе предвид, че признаването на достойнството, присъщо на всички 
членове на човешкия род, на техните равни и неотменими права представлява 
основа на свободата, справедливостта и мира в света,

Като взе предвид, че пренебрегването и неуважаването на правата на 
човека доведоха до варварски деяния, които потресоха съвестта на човече
ството и че създаването на един свят, в който хората ще се радват на свобода 
на словото и убежденията си и ще бъдат свободни от страх и лишения бе 
провъзгласена за най-съкровения стремеж на човека,

Като взе предвид, че е необходимо правата на човека да бъдат закриляни 
от закона, така че човек да не бъде принуждаван да прибягва към бунт сре
щу тиранията и подтисничеството като последен изход,



Като взе предвид, че е необходимо да се насърчава развитието на прпя 
телски отношения между народите,

Като взе предвид, че народите на Обединените нации потвърдиха в 
Устава своята вяра в основните права на човека, в достойнството и стойпо 
стта на човешката личност, в равноправието на мъжете и жените и обявиха 
своята решимост да насърчават обществения напредък и по-добро жизнено 
равнище при по-голяма свобода,

Като взе предвид, че държавите-членки се задължиха да постигна! п 
сътрудничество с Организацията на Обединените нации всеобщо уваженш1 
и зачитане на правата на човека и неговите основни свободи,

Като взе предвид, че общото разбиране на тези права и свободи е от най 
голямо значение за пълното осъществяване на този обет,
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
провъзгласява тази Всеобща декларация за правата на човека като обща 
мяра, към постигането на която трябва да се стремят всички народи и дър 
жави, така че всеки човек и всеки орган на обществото, имайки постоянно 
предвид тази Декларация, да се стремят, чрез просвета и образование, да 
съдействат за зачитане на тези права и свободи и чрез последователни на 
ционални и международни мерки да осигурят тяхното всеобщо и ефективно 
признаване и спазване както сред народите и държавите—членки на Орга 
низацията, така и сред народите от териториите, намиращи се под тяхна 
юрисдикция.

Член 1
Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са 

надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на брат 
ство.

Член 2
Всеки човек има право на всички права и свободи, провъзгласени в 

тази Декларация, без никакви различия, основани на раса, цвят на кожата, 
пол, език, религия, политически или други възгледи, национален или со
циален произход, материално, обществено или друго положение.

Освен това, няма да се допускат никакви различия, основани на полити
ческия, правния или международния статут на държавата или територията, 
към която човек принадлежи, без оглед на това, дали тази страна или тери
тория е независима, под попечителство, несамоуправляваща се или подло
жена на каквото и да е друго ограничение на суверенитета.

Член 3
Всеки човек има право на живот, на свобода и на лична сигурност. 

Член 4
Никой не трябва да бъде държан в робство или крепостничество; роб

ството и търговията с роби са забранени във всичките им форми.
Член 5

Никой не трябва да бъде подлаган на изтезания или на жестоко, нечо
вешко или унизително третиране или наказание.

Член 6
Всеки човек, където и да се намира, има право на признаване на неговата 

правосубективност.
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Член 7
Всички хора са равни пред закона и имат право, без каквато и да е дис

криминация, на еднаква закрила от закона. Всички хора имат право на 
еднаква защита срещу каквато и да е дискриминация, нарушаваща тази Дек
ларация, както и срещу всяко подбуждане към дискриминация.

Член 8
Всеки човек има право на ефективно възстановяване на правата си от 

компетентните национални юрисдикции за действия, нарушаващи негови 
основни права, признати му от конституцията или закона.

Член 9
Никой не трябва да бъде подлаган на произволен арест, задържане или 

изгнание.
Член 10

Всеки човек има право, при пълно равенство, на справедливо и публично 
разглеждане на неговото дело от независим и безпристрастен съд, за уста
новяване на неговите права и задължения, както и за разглеждане на какво- 
то и да е наказателно обвинение, предявено срещу него.

Член 11
1. Всеки човек, който е обвинен в престъпление, има право да бъде счи

тан за невинен до доказване на неговата вина, в Съответствие със закона, в 
публичен процес, по време на който са му били осигурени всички необходими 
гаранции за неговата защита.

2. Никой не трябва да бъде осъден за действие или бездействие, което в 
момента на извършването му не е съставлявало престъпление по национал
ното или международното право. Не може, също така, да бъде налагано на
казание по-тежко от онова, което е било предвидено за съответното престъп
ление по времето, когато това престъпление е било извършено.

Член 12
Никой не трябва да бъде подлаган на произволна намеса в личния му 

живот, семейството, жилището и кореспонденцията, нито на посегателства 
върху неговата чест и добро име. Всеки човек има право на закрила от закона 
срещу подобна намеса или посегателства.

Член 13
1. Всеки човек има право свободно да се придвижва и да избира своето 

местожителство в пределите на всяка държава.
2. Всеки човек има право да напусне всяка страна, включително и своя

та, и да се връща в страната си.
Член 14

1. Всеки човек има право да търси и да получи убежище в други страни,, 
когато е преследван.

2. Това право не може да бъде ползувано, когато действителното осно
вание за преследване е неполитическо престъпление или деяние, което про
тиворечи на целите и принципите на Организацията на Обединените нации.

Член 15
1. Всеки човек има право на гражданство.
2. Никой не може да бъде произволно лишен от своето гражданство, 

нито да му бъде отказано правото да смени гражданството си.
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Член 16
I. Мъжете п жените, навършили пълполс!не, без каквпго и дв < в «при 

Кичения, основани па раса, националност или религия, нма'1 право да гълп> 
чат брак и да образуват семейство. Те се ползуват с равни права при < м....
ване на брака, по време па брака и при неговото разтрогване.

2. Бракът трябва да се сключва само с доброволното и пълно см ън ш 
на бъдещите съпрузи.

3. Семейството е естествена и основна клетка на обществото и има право 
на закрила от обществото и от държавата.

Член 17
1. Всеки човек има право на собственост, индивидуално или съвме< пп> 

с други лица.
2. Никой не трябва да бъде произволно лишен от своята собствещи i 

Член 18
Всеки човек има право на свобода на мисълта, съвестта и рединииа, 

това право включва правото да смени религията или убежденията си, клин 
и свободата да изповядва религията или убежденията си, индивидуално или 
колективно, публично или частно, чрез обучение, обреди, богослужение и 
ритуали.

Член 19
Всеки човек има право на свобода на убеждение и на изразяването му, 

тази свобода включва правото безпрепятствено да се придържа към ешннг 
убеждения, както и правото да търси, да получава и да разпространява пн 
формация и идеи чрез всички средства и без оглед на държавните граници

Член 20
1. Всеки човек има право на свобода на мирни събрания и сдружения
2. Никой не трябва да бъде принуждаван да участвува в дадено сдр\ 

жение.
Член 21

1. Всеки човек има право да участвува в управлението на своята държави 
пряко или чрез свобоДно избрани представители.

2. Всеки човек има право на достъп, при равни условия, до общи пи 
ните и държавни служби на своята страна.

3. Волята на народа трябва да бъде основата на властта на прави пл 
ството. Тази воля трябва да се изразява чрез периодични и действителни 
избори, при всеобщо, равно и тайно гласуване или чрез равностойна процг 
дура, осигуряваща свобода на гласуването.

Член 22
Всеки човек, като член на обществото, има право на социална сигурши i 

и на осъществяване — чрез национални усилия и международно сътрудпп 
чество и в съответствие с устройството и ресурсите на съответната държава 
на икономическите, социалните и културни права, необходими за< неговото 
достойнство и за свободното развитие на неговата личност.

Член 23
1. Всеки човек има право на труд, на свободен избор на работа, на спра 

ведливи и благоприятни условия на труда, както и на закрила срещу без 
работица.
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2. Всеки човек, без каквато и да е дискриминация, има право на равно 
възнаграждение за равен труд.

3. Всеки човек, който се труди, има право на справедливо и задоволител
но възнаграждение, което да осигури на него и неговото семейство съществу
вание, съответствуващо на човешкото достойнство и допълнено, ако това е 
необходимо, с други средства за социална защита.

4. Всеки човек има право да учредява и да членува в професионални съю
зи за защита на своите интереси.

Член 24
Всеки човек има право на почивка и отдих, включително на разумно 

ограничаване на работното време и на периодичен платен отпуск.
Член 25

1. Всеки човек има право на жизнено равнище, включително прехрана, 
облекло, жилище, медицинско обслужване и необходимите социални грижи, 
което е необходимо за поддържане на неговото и на семейството му здраве и 
благосъстояние. Той има право на осигуряване в случай на безработица, 
болест, инвалидност, овдовяване, старост или други случаи на лишаване 
от средства за съществуване по независещи от него причини.

2. Майките и децата се ползуват с особени грижи и подпомагане. Всички 
деца, родени в брака или извън брака, се ползуват с еднаква социална защита.

Член 26
1. Всеки човек има право на образование. Образованието трябва да бъде 

безплатно, поне що се отнася до началното и основното образование. Начал
ното образование трябва да бъде задължително. Техническото и професио
налното образование трябва да бъдат общодостъпни, а висшето образование 
трябва да бъде еднакво достъпно за всички на основата на техните способности.

2. Образованието трябва да бъде„насочено към цялостно развитие на 
човешката личност и засилване на уважението към правата на човека и ос
новните свободи. То трябва да съдействува за разбирателството, търпимо
стта и приятелството между всички народи, расови или религиозни групи, 
както и за осъществяване дейността на Организацията на Обединените нации 
•за поддържане на мира.

3. Родителите имат право, с приоритет, да избират вида образование, 
което да получат техните деца.

Член 27
1. Всеки човек има право свободно да участвува в културния живот 

на обществото, да се наслаждава на изкуствата, да участвува в научния на
предък и да се ползува от неговите достижения.

2. Всеки човек има право на закрила на моралните и материалните си 
интереси, които са резултат от каквото и да е научно, литературно или ху
дожествено произведение, на което той е автор.

Член 28
Всеки човек има право на социален и международен ред, при който 

правата и свободите, провъзгласени в тази Декларация, могат да бъдат на
пълно осъществени.

Член 29
1. Всеки човек има задължения към обществото, в което единствено е 

възможно свободното и цялостно развитие на неговата личност.
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2. Всеки човек, при упражияваншо па евоп те права и свободи, е по впнв в 
само па такива ограничения, установени със закон, изключително е iu i м 
се осигури необходимото при шаване и зачитане правата и свободше па । р ■, 
гите п за удовлетворяване па справедливите изисквания на морала, ofinie 
ствения ред и общото благоденствие в едно демократично общество.

3. Тези права и свободи при никакви обстоятелства не мога! та Cn.iai 
упражнявани в противоречие с целите и принципите на Оргапитанииia in 
Обединените нации.

Член 30
Нищо в тази Декларация не може да бъде тълкувано като . ......................

право на дадена държава, група или лице да се занимават с каква го и ти < 
дейност или да извършват действия, насочени към унищожаване на нрав.и । 
и свободите, провъзгласени в нея.

МЕЖДУНАРОДЕН ПАКТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНИ'II И 
КУЛТУРНИТЕ ПРАВА

ПРЕАМБЮЛ
ДЪРЖАВИТЕ — СТРАНИ ПО ТОЗИ ПАКТ,

Вземайки под внимание, че съгласно принципите, провъзгласени ш 
Устава на Организацията на Обединените нации, признаването па доетойн 
ството, присъщо на всички членове на човешкото общество, и на равните им 
и неотменими права съставлява основата на свободата, справедливос11 a н 
мира в света,

Признавайки, че тези права произтичат от достойнството, присъщо На 
човешката личност,

Признавайки, че съгласно Всеобщата декларация за правата па човека 
идеалът на свободните човешки същества, освободени от чувството на cip.i 
и незаплашвани от мизерия, може да се осъществи само ако се създадат у< но 
вия, при които всеки може да се ползува от своите икономически, социални п 
културни права, както и от гражданските си и политически права,

Имайки предвид задължението на държавите по силата на Устава на 
■Организацията на Обединените нации да поощряват всеобщото и действа п л 
ното зачитане на правата и свободите на човека,

Вземайки предвид обстоятелството, че индивидът има задължения сиря 
мо другите индивиди и спрямо обществото, към което принадлежи, и е дль 
.жен да се стреми към насърчаването и зачитането на правата, признати в то ш 
пакт,

Постигнаха съгласие по следните членове:
ЧАСТ I

Член 1
1. Всички народи имат право на самоопределение. По силата на топи 

право те свободно определят своето политическо положение и свободно осъ 
ществяват своето икономическо, социално и културно развитие.

2. За постигане на своите цели всички народи могат свободно да pai 
полагат с природните си богатства и източници при условие, че не се накър 
няват задълженията, произтичащи от международното икономическо Сътруд 
ничество, почиващо на принципа на взаимната изгода и международното



право. В никакъв случай един народ не може да бъде лишен от собствените му 
средства за съществуване.

3. Държавите — страни по този пакт, в това число и онези, носещи 
отговорност за управлението на несамоуправляващите се територии и тери
ториите под попечителство, са задължени да насърчават осъществяването 
на правото на самоопределение и да зачитат това право в съгласие с разпо
редбите на Устава на Организацията на Обединените нации.
Ч1А СД II

Член 2
1. Всяка държава — страна по този пакт, се задължава да действува със 

свои сили или чрез международна помощ и сътрудничество, главно в иконо
мическата и техническата област, съобразно максималните си възможности, 
за да осигури постепенно пълното осъществяване на признатите в този пакт 
права с всички подходящи средства, включително приемането и на законо
дателни мерки.

2. Държавите — страни по този пакт, се задължават да осигурят упраж
няването на провъзгласените в този пакт права без какватои да е дискримина
ция, основаваща се на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически 
и други убеждения, народностен или социален произход, имотно състояние,, 
рождение или всякакви други признаци.

3. Развиващите се страни, държейки сметка за правата на човека и за 
интересите на своето народно стопанство, могат да определят до каква степен 
ще гарантират на лицата, които не са техни граждани, признатите в този пакт 
икономически права.

Член 3
Държавите — страни по този пакт, се задължават да гарантират равни 

правана мъжете и жените при ползуването на всички икономически, социал
ни и културни права, предвидени в този пакт.

Член 4
Държавите — страни по този пакт, признават, че при ползуването на 

правата, предоставени от държавата съгласно този пакт, същата държава 
може да налага на тези права само такива ограничения, които са предвидени 
със закон, и то дотолкова, доколкото това е съвместимо с естеството на тези 
права и единствено с цел да се поощри общото благоденствие в едно демокра
тично общество.

Член 5
1. Никоя разпоредба на този пакт не може да бъде тълкувана като даваща 

право на дадена държава, отделна група или лице да се занимава с дейност 
или да извършва действие, насочени към отнемане на някои от правата или 
свободите, признати в този пакт, или тяхното ограничаване в по-голяма 
степен, отколкото е предвидено в този пакт.

2. Не се допуска никакво ограничаване или отнемане на основните 
права на човека, признати или съществуващи в отделна страна по силата на 
закони, конвенции, правила или обичаи, под претекст, че този пакт не приз
нава подобни права или ги признава в по-малка степен.

12



’I ACT III
Член 6

1. Държавите страни по този пакт, при шават правото на труд, ношо 
включва правото на всеки човек да има възможността да изкарва прехрани i 1 
си чрез труд, свободно избиран или приет, и ще вземат съответни мерки > i 
защита на това право.

2. Мерките, които всяка държава — страна по този пакт, ще взема и 
пълното осъществяване на това право, трябва да включват техпичеч ко н 
професионално насочване и обучение, изготвянето на програми, на полипи i 
и на методи, позволяващи да се осигури непрекъснато икономическо, социп ч 
но и културно развитие, пълна и продуктивна заетост при условия, rapilliin 
ращи основните политически и икономически свободи на индивида.

Член 7
Държавите — страни по този пакт, признават правото на всяко лице 

да се ползува от справедливи и благоприятни условия на труд, които да м\ 
осигурят по-специално:

а) такова възнаграждение, което да обезпечи на всички работещи i.aio 
минимум:

i) справедлива заплата и еднакво възнаграждение за равностойна 
работа без никакво различие, като особено на жените се гарантират работи 
условия, не по-лоши от тези на мъжете, и за равен труд — равна залага,

ii) сносен живот за тях и семействата им съгласно разпоредбите па 
този пакт;

Ь) безопасни и здравословни условия на труда;
с) еднаква възможност за всекиго да бъде повишаван в своята работ в 

съответна по-висока категория по никакви други съображения освен по 
старшинство и компетентност;

d) почивка, отдих и разумно ограничаване на работното време и перни 
дически платен отпуск, както и възнаграждение за празничните дни.

Член 8
1. Държавите — страни по този пакт, се задължават да осигурят:
а) правото на всяко лице да образува профсъюзи и да членува в проф 

съюз по свой избор за подпомагане и защита на икономическите си и социал 
ните си интереси при единствено условие да спазват правилника на съотш'1 
ната организация. Никакви ограничения не могат да се налагат върху уп 
ражняването на това право, с изключение на тези, предвидени в закона и 
необходими в едно демократично общество в интереса на националната < и 
гурност или обществения ред или за защита на правата и свободите на дру 
гите;

Ь) правото на профсъюзите да основават национални федерации и пра 
вото на последните да образуват или да влизат в международни профсъюзни 
организации;

с) правото на профсъюзите да развиват свободно своята дейност без вея 
какви ограничения освен тези, предвидени от закона и необходими в едно 
демократично общество в интерес на националната сигурност или обществе
ния ред или за защита на правата и свободите на другите;

d) правото на стачка, упражнявано съгласно законите на всяка страна
2. Този член не възпрепятствува налагането на законни ограничения вър 

ху упражняването на тези права от членовете на въоръжените сили, на по 
лицията или на държавната администрация.



3. Никоя разпоредба на този член не дава право на държавите — страни по 
Конвенцията на Международната организация на труда от 1948 г. относно 
профсъюзната свобода и защита на правото на организиране да вземат зако
нодателни мерки, които биха накърнили, или пък да прилагат закона по 
начин, който би накърнил гаранциите, предвидени в същата конвенция.

Член 9
Държавите — страни по този пакт, признават правото на всяко лице 

на социална сигурност, включително и на обществени осигуровки.
Член 10

Държавите—страни по този пакт, признават, че:
1. На семейството, което е естествената и основната клетка на обществото,, 

трябва да се окаже възможно най-пълна защита и помощ, особено за създава
нето му и докато то е отговорно за грижата, възпитанието и издръжката на 
децата. Бракът трябва да се сключва при свободно изразено съгласие на 
бъдещите съпрузи.

2. Особена защита трябва да се оказва на майките през разумен период 
от време преди и след раждане. По време на този период на работещите майки 
трябва да се дава платен отпуск или отпуск със съответната компенсация от 
общественото осигуряване.

3. Трябва да се вземат специални мерки за защита и подпомагане на 
всички деца и младежи, без каквато и да е дискриминация, основаваща се на 
произход или на други признаци. Децата и младежите трябва да бъдат за
щитени от икономическа и социална експлоатация. Наемането им на работа, 
вредна за техния морал или здраве или опасна за живота им или която може 
да спъне нормалното им развитие, трябва да се наказва от закона. Държавите 
трябва да установят също така пределни възрасти, под които платеното нае
мане на детския труд да е забранено и наказуемо от закона.

Член 11
1. Държавите — страни по този пакт, признават на всяко лице и семей

ството му правото на задоволително жизнено равнище, включващо достатъчно 
храна, облекло и жилище, както и на непрекъснато подобряване условията 
на живот. Държавите—страни по този пакт, ще вземат съответни мерки, 
за да осигурят осъществяването на това право, като признават в тази насока 
важното значение на международното сътрудничество, почиващо на свободно 
изразено съгласие.

2. Държавите — страни по този пакт, като признават основното право на 
всеки човек да бъде защитен от глад, ще предприемат индивидуално и по 
пътя на международното сътрудничество необходимите мерки, включително 
конкретни програми:

а) за подобряване методите на производството, съхраняването и разпре
делението на хранителните продукти чрез пълното използуване на техниче
ските и научните знания, чрез разпространяването на знания за принципите 
на хранене и чрез развитието или реорганизацията на аграрните системи 
по такъв начин, че да се постигне най-ефикасно разработване и използуване- 
на природните източници;

Ь) за осигуряване на справедливо разпределение на съответните храни
телни запаси с оглед на нуждите, като се имат предвид проблемите както на 
страните-вносителки, така и на страните-износителки на хранителни 
продукти.
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Член 12
I. Държавите страни по този пакт,признават пълното прано на н< >и .. 

лице да постигне възможно най-добро състояние па физическо п i\ни ни., 
здраве.

2. Мерките, които държавите страни по този пакт, ще вземат, ш i.i ■ > 
осъществи напълно това право, трябва да включват н мерки те, iicoOmi шмн 
за:

а) намаляване броя на мъртвородените деца и детската смъртиои п щ 
здравословното развитие на детето;

Ь) всестранното подобряване хигиената на околната среда н промивен 
ната хигиена;

с) предотвратяването и лекуването на епидемичните, ендемичнио , 
професионалните и други заболявания, както и борбата с тях;

d) създаването на условия, които да осигурят на всички медшц........<
помощ и медицинско обслужване в случай на болест.

Член 13
1. Държавите — страни по този пакт, признават на всяко лице праши.....

образование. Те приемат, че образованието трябва да бъде насочено към in. । 
ното развитие на човешката личност и на съзнанието за нейното достойnr i im, 
както и да засили зачитането на човешките права и основни свободи 1< 
приемат освен това, че образованието трябва да дава възможност на iinini и 
лица да играят полезна роля в едно свободно общество, да насърчава pa ionp.i 
телството, търпимостта и приятелството между всички народи и всички р.п в. 
етнически и религиозни групи и да подпомага дейността на Организация i а на 
Обединените нации за поддържането на мира.

2. Държавите — страни по този пакт, признават, че за да се постите 
пълното осъществяване на това право:

а) основното образование трябва да бъде задължително, безил.и и<> и 
достъпно за всички;

Ь) средното образование в различните му форми, включително и техни 
ческото и професионалното образование, трябва да се направи общодостъпно 
с всички подходящи средства и по-специално с постепенното въвеждане на 
безплатно образование;

с) висшето образование трябва да се направи достъпно за всички па рап 
ноправна основа, според способностите на всеки чрез всички подходящи сред 
ства и по-специално чрез постепенно и все по-широко въвеждане на безплатни 
обучение;

d) основното образование трябва да се насърчава или засилва доколкок» 
е възможно за онези лица, които не са получили или не са завършили пълния 
курс на своето основно образование;

е) трябва да се осъществява активно развитието на училищната мрежи 
на всички степени, установяването на задоволителна система за отпускапс 
на стипендии, както и непрекъснато да се подобряват материалните условия 
на преподавателския персонал.

3. Държавите — страни по този пакт, се задължават да зачитат свобода i п 
на родителите и в съответните случаи на законните настойници, да избираi 
за своите деца училища извън тези, създадени от официалните власти, по 
които са съобразени с минимума образователни изисквания, установени или



одобрени от държавата, и да осигуряват религиозното и моралното възпита
ние на своите деца съобразно собствените си убеждения.

4. Никоя разпоредба на този член не трябва да се тълкува като ограни
чаваща свободата на отделни лица и юридически личности да създават и ръ
ководят учебни заведения при условие, че се спазват принципите, изложени 
в точка 1 на този член, и че образованието, давано в тези заведения, съответ- 
ствува на минималните норми, установени от държавата.

Член 14
Всяка държава—страна по този пакт, която в момента, в който става 

страна по него, не е осигурила задължително и безплатно основно образова
ние в метрополията или териториите под нейна юрисдикция, се задължава 
в срок от две години да състави и приеме подробен план за необходимите 
мерки за постепенното осъществяване на принципа на задължително и без
платно за всички основно образование в разумен срок от няколко години, 
определен в този план.

Член 15
1. Държавите — страни по този пакт, признават правото на всяко лице:
а) да участвува в културния живот
Ь) да се ползва от научния прогрес и приложението му
с) да се ползва от защитата на моралните и материалните интереси, 

произтичащи от всякакво научно, литературно или художествено произве
дение, чийто автор е то.

2. Мерките, които държавите — страни по този пакт, ще вземат, за да 
осигурят пълното осъществяване на това право, трябва да включват и такива, 
необходими за запазването, развитието и разпространяването на науката и 
културата.

3. Държавите — страни по този пакт, се задължават да зачитат свобо
дата, необходимостта за научноизследователска работа и творческа дейност.

4. Държавите — страни по този пакт, признават ползата, която може да 
се извлече от насърчаването и развитието на международни контакти и съ
трудничество в областта на науката и културата.
ЧАСТ IV

Член 16
1. Държавите — страни по този пакт, се задължават да представят съ

гласно разпоредбите на тази част от пакта доклади за мерките, които са взели, 
и за постигнатия напредък за осигуряване на признатите от пакта права.

2. а) Всички доклади се изпращат на Генералния секретар на Организа
цията на Обединените нации, който препраща препис от тях на Икономиче
ския и социален съвет за разглеждане съгласно разпоредбите на този пакт.

Ь) Генералният секретар на Организацията на Обединените нации пре
праща също и на специализираните организации преписи от докладите или 
от съответните техни части, представени от държавите — страни по този 
пакт, членки и на тези специализирани организации, доколкова, доколкото 
тези доклади или части от тях засягат въпроси от компетенцията на спомена
тите организации съгласно техните устави.

Член 17
1. Държавите — страни по този пакт, представят своите доклади на ета

пи съгласно програма, изработена от Икономическия и социален съвет в 
срок от една година от влизането в сила на този пакт след консултация с 
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Льржпппте страни по пакта и iiiiih irpriyiiaini ге специализирани opianit 
•анни.

2. Докладите могат да посочат факторите и грудностите, влияещи ni.pxv 
степента па изпълнение на задълженията по този пакт.

3. Ако информация по същия въпрос е била вече изпратена па Органи 
гацията на Обединените нации или на някоя специализирана органи i.шич 
от държавата — страна по този пакт, не е необходимо да се възпрои ццъндл 
ia щ информация, а е достатъчно да се направи точно позоваване па н шр.пг 
пата информация.

Член 18
В изпълнение на задълженията, произтичащи от Устава на Органи hi 

цвята на Обединените нации в областта на правата на човека и на основни н 
свободи, Икономическият и социален съвет може да сключва споралумен и и 
със специализираните организации с оглед те да му представят доклади м 
напредъка, постигнат при прилагане разпоредбите на този пакт, влп щщ н 
обсега на тяхната дейност. Тези доклади могат да включват данни за реше 
пията и препоръките във връзка с това прилагане, приети от компетентниге 
им органи.

Член 19
Икономическият и социален съвет може да препраща на Комисията по 

правата на човека за проучване и препоръки от общ характер или, ако е неоП 
ходимо,за сведение докладите относно правата на човека, представени oi 
държавите съгласно членове 16 и 17, и тези относно правата на човека, пред 
ставени от специализираните организации съгласно член 18.

Член 20
Държавите — страни по този пакт, и заинтересуваните специализирани 

организации могат да представят бележки на Икономическия и социален 
съвет по всяка препоръка от общ характер, направена по силата на член 19, 
или по всяко позоваване на подобна препоръка от общ характер и доклад ни 
Комисията по правата на човека или във всеки документ, споменат във bi.ii 
росния доклад.

Член 21
Икономическият и социален съвет може да представя от време на време 

на Общото събрание доклади, съдържащи препоръки от общ характер, 
и резюме на получените сведения от държавите — страни по този пакт, и <>т 
специализираните организации относно взетите мерки и постигнатия напре 
дък, при осъществяването на всеобщо зачитане на правата, признати в този 
пакт.

Член 22
Икономическият и социален съвет може да привлича вниманието на 

други органи на Организацията на Обединените нации, на техните спомага 
телни органи и на заинтересуваните специализирани организации, занима 
ващи се с оказване на техническа помощ, върху всякакви въпроси, повдиг 
нати в докладите, споменати в тази част на този пакт, които биха помогнали 
тези органи да се произнесат, всеки в рамките на своята компетентност, 
относно целесъобразността на международните мерки, които биха могли да 
допринесат за ефикасното и постепенно осъществяване на този пакт.
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Член 23
Държавите — страни по този пакт, приемат, че международните мерки 

за осъществяване на правата, признати в този пакт, включват такива сред
ства като сключване на конвенции, приемането на препоръки, оказването на 
техническа помощ и провеждането на регионални съвещания и технически 
съвещания за консултиране и проучване, организирани съвместно със заин
тересуваните правителства.

Член 24
Никоя разпоредба от този пакт не трябва да се тълкува като накърня

ваща разпоредбите на Устава на Организацията на Обединените нации и на 
уставите на специализираните организации, които определят съответните- 
отговорности на различните органи на Организацията на Обединените нации 
и на специализираните организации по въпросите, предмет на този пакт..

Член 25
Никоя разпоредба на този пакт не трябва да се тълкува като накърня

ваща присъщото на всички народи право да ползуват и да оползотворяват 
напълно и свободно своите природни богатства и източници.

ЧАСТ V
Член 26

1. Този пакт е открит за подписване от всяка държава — членка на Ор
ганизацията на Обединените нации, или членка на някоя от нейните специа
лизирани организации, от всяка държава — страна по Статута на Международ
ния съд, и от всяка държава, поканена от Общото събрание на Организация
та на Обединените нации да стане страна по този пакт.

2. Този пакт подлежи на ратификация. Ратификационните документи 
се депозират при Генералния секретар на Организацията на Обединените 
нации.

3. Този пакт е открит за присъединяване на всяка държава, посочена в 
точка 1 от този член.

4. Присъединяването се извършва чрез депозиране на документ за при
съединяване на Генералния секретар на Организацията на Обединените 
нации.

5. Генералният секретар на Организацията на Обединените нации уве
домява всички държави, които са подписали този пакт или са се присъединили 
към него, за депозирането на всеки документ за ратификация или присъеди
няване.

Член 27
1. Този пакт ще влезе в сила три месеца след датата на депозиране при 

Генералния секретар на Организацията на Обединените нации на тридесет 
и петия документ за ратифицикация или за присъединяване.

2. За всяка държава, която ратифицира този пакт или се присъедини към 
него след депозирането на тридесет и петия документ за ратификация или за 
присъединяване, този пакт влиза в сила три месеца след датата на депозиране 
от тази държава на документа й за ратификация или за присъединяване.

Член 28
Разпоредбите на този пакт се разпростират върху всички части на фе

дералните държави без никакви ограничения и изключения.
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Член 29
1. Всяка държана страна по гош панг, може да предложи noiipaniut 

и да я изпрати до Генералния ceupei.ip па ()pi аннаацняга на ()Г><- in и< и и i • 
нации. Генералният секретар препраща всички предложения ia nonp.iin । 
па държавите -страни но този пакт, е искане да го уведомят дали ж« iani 
да се свика конференция на държавите-страни за разглеждане и глшцн.ш. 
на тези предложения. Ако най-малко една трета от държавите пр,ши . । 
за свикването на такава конференция, Генералният секретар свиква . .... |к |н п
цпята под егидата на Организацията на Обединените нации. Всяка iionp.ini ц 
приета с мнозинство от присъствувалите и гласували па конферепип"। а 
държави-страни, се представя за одобрение от Общото събрание па ( ipi.i 
низанията на Обединените нации.

2. Поправките влизат в сила след като се одобрят от Общото сворапш 
на Организацията на Обединените нации и приемат с мнозинство от две rpei п 
от държавите — страни по този пакт, съгласно съответните им коне ни у 
ционни правила.

3. Когато поправките влязат в сила, те са задължителни за държави ie 
страни, които са ги приели, като другите държави-страни, остават обнгр 
зани от разпоредбите на този пакт и от всяка по-раншна поправка, коят и 
са приели.

Член 30
Независимо от уведомяванията, направени съгласно точка 5 на чл< и 

29, Генералният секретар на Организацията на Обединените нации уведомява 
всички държави, посочени в точка 1 на същия член, за следното:

а) подписванията, ратификациите и присъединяванията съгласно член 2ь,
Ь) датата на визане в сила на този пакт съгласно член 27 и датата па или 

зане в сила на поправките съгласно член 29.
Член 31

1. Този пакт, чиито английски, испански, китайски, руски и френски 
текстове имат еднаква сила, се депозира в архивите на Организацията иа 
Обединените нации.

2. Генералният секретар на Организацията на Обединените нации н i 
праща заверени копия на този пакт на всички държави, посочени в член 26.

МЕЖДУНАРОДЕН ПАКТ ЗА ГРАЖДАНСКИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ I I 
ПРАВА

ПРЕАМБЮЛ
ДЪРЖАВИТЕ — СТРАНИ ПО ТОЗИ ПАКТ,

Вземайки под внимание, че съгласно принципите, провъзгласени от 
Устава на Организацията на Обединените нации, признаването на достойн
ството, присъщо на всички членове на човешкото общество, и на равните им 
и неотменими права съставлява основата на свободата, справедливостта и 
мира в света,

Признавайки, че тези права произтичат от достойнството, присъщо па 
човешката личност,
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Признавайки, че съгласно Всеобщата декларация за правата на човека 
идеалът на свободните човешки същества, радващи се на гражданска и поли
тическа свобода и освободени от чувството на страх и незаплашвани от мизе
рия, може да се осъществи само ако се създадат условия, при които всеки 
може да се ползува от своите граждански и политически права, както и от 
икономическите си, социалните и културните права,

Имайки предвид задължението на държавите по силата на Устава на 
Организацията на Обединените нации да поощряват всеобщото и действител
но зачитане на правата и свободите на човека,

Вземайки предвид обстоятелството, че индивидът има задължения спря
мо другите индивиди и спрямо обществото, към което принадлежи, и е длъжен 
да се стреми към насърчаването и зачитането на правата, признати в този 
пакт,

Постигнаха съгласие по следните членове:
ЧАСТ I

Член 1
1. Всички народи имат право на самоопределение. По силата на това 

право те свободно определят своето политическо положение и свободно осъ
ществяват своето икономическо, социално и културно развитие.

2. За постигане на своите цели всички народи могат свободно да разпо
лагат с природните си богатства и източници при условие, че не се накърняват 
задълженията, произтичащи от международното икономическо сътрудни
чество, почиващо на принципа на взаимната изгода и международното право. 
В никакъв случай един народ не може да бъде лишен от собствените му сред
ства за съществуване.

3. Държавите — страни по този пакт, в това число и онези, които носят 
отговорност за управлението на несамоуправляващите се територии и тери
ториите под попечителство, са задължени да насърчават осъществяването на 
правото на народите на самоопределение и да зачитат това право в съгла
сие с разпоредбите на Устава на Организацията на Обединените нации. 
ЧАСТ II

Член 2
1. Всяка държава — страна по този пакт, се задължава да зачита и га

рантира на всички лица, намиращи се на нейна територия и под нейна юрис
дикция, признатите им от този пакт права, без разлика на раса, цвят на ко
жата, пол, език, религия, политически или други убеждения, национален 
или социален произход, имотно състояние, рождение или всякакви други 
признаци.

2. Всяка държава — страна по този пакт, където това не се предвижда 
в съществуващите законодателни или други разпоредби, се задължва да 
направи необходимите постъпки съгласно конституционните си процедури 
и разпоредбите на този пакт за приемането на такива законодателни или 
други мерки, необходими за осъществяването на правата, признати в този 
пакт.

3. Всяка държава — страна по този пакт, се задължава:
а) да осигури на всяко лице, на което правата и свободите, признати в 

този пакт, са били нарушени, ефикасни средства за възстановяването им, 
дори и нарушението да е извършено от лице, действуващо в качеството си на 
официално лице;

Ь) да осигури на всяко лице, претендиращо за такова възстановяване, 
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и правната система па държавата, п да раншна пъзможпос hi те in up.iinia 
защита;

c) да осигури привеждането в изпълнение от компетентните вл.н in in 
такова възстановяване, когато то е било признато за основателно.

Член 3
Държавите — страни по този пакт, се задължават да осигуряi ранни 

права на мъжете и жените при използуването на всички граждански п поли 
тнчески права, предвидени в този пакт.

Член 4
1. В случай на обществена опасност, която застрашава същстгвуu.iно ।. > 

на нацията и която е официално обявена, държавите — страни по този ihiki, 
могат да вземат мерки, дерогиращи техните задължения по Пакта само до 
толкова, доколкото положението го изисква и при условие, че тези мерки иг 
са несъвместими с другите им задължения по международното право п не 
водят до дискриминация, основана само на раса, цвят на кожата, пол, г шк, 
религия или социален произход.

2. На основание на горната разпоредба не могат да бъдат дерогирпнп 
членове 6, 7, 8 (точки 1 и 2), 11, 15, 16 и 18.

3. Всяка държава — страна по този пакт, която използува правото си u.i 
дерогиране, незабавно уведомява другите държави — страни по този нам, 
чрез посредничеството на Генералния секретар на Организацията на Обеди 
пените нации, за разпоредбите, които е дерогирала, и за причините, които < а 
я заставили да стори това. Допълнително уведомяване трябва да се напрани 
по същия път за датата, на която тя преустановява дерогирането.

Член 5
1. Нито една разпоредба в този пакт не може да бъде тълкувана като 

даваща право на дадена държава, отделна група или лице да се занимава । 
дейност или да извършва действия, насочени към отнемане на правата п гво 
бодите, признати с този пакт, или към ограничаването им в по-толяма стенен, 
отколкото е предвидено в същия пакт.

2. Не се допуска никакво ограничаване или отнемане на основните прана 
на човека, признати или съществуващи във всяка държава — страна по то ш 
пакт, по силата на закони, конвенции, правилници или обичаи под предлси , 
че този пакт не признава такива права или ги признава в по-малка степен 
ЧАСТ III

Член 6
1. Правото на живот е присъщо на човешката личност. Това право трябва 

да се защищава от закона. Никой не може произволно да бъде лишен от живот
2. В страните, където смъртното наказание не е премахнато, смъртната 

присъда може да бъде наложена само за най-тежките престъпления съгласно 
законите, които са в сила по време на извършване на престъплението и конто 
не противоречат на разпоредбите на този пакт и на Конвенцията за предо’! 
вратяване и наказание на престъплението геноцид. Това наказание може да 
бъде изпълнено само въз основа на окончателна присъда, издадена от комне 
тентен съд.

3. Когато лишаването от живот съставлява престъплението геноцид, 
трябва да се има предвид, че никоя разпоредба на този член не дава право па
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никоя държава — страна по този пакт, да нарушава по какъвто и да е начин 
задълженията, поети съгласно разпоредбите на Конвенцията за предотвратя
ване и наказване на престъплението геноцид.

4. Всеки осъден на смърт има правото да иска помилване или смекчаване 
на присъдата. Амнистия, помилване или заменяне на смъртната присъда 
.могат да бъдат давани във всички случаи.

5. Смъртната присъда не може да бъде наложена за престъпления, из
вършени от лица на възраст под 18 години, и не може да бъде изпълнена по 
•отношение на бременни жени.

6. Никоя разпоредба на този член не може да служи за основание, за да 
■се забави или попречи на премахването на смъртното наказание от никоя 
държава — страна по този пакт.

Член 7
Никой не може да бъде подлаган на мъчение или на жестоко, безчовечно 

или унизително третиране или наказание. По-специално никой не може да 
бъде подлагани на медицински или научни опити без неговото доброволно 
съгласие.

Член 8
1. Никой не може да бъде държан в робство; робството и търговията с 

роби във всичките им форми са забранени.
2. Никой не може да бъде държан в крепостничество.
2. а) Никой не може да бъде заставян да извърши принудителен или 

■задължителен труд;
Ь) Точка 3,„а“ не може да се тълкува като забраняваща изтърпяването 

на наказанието каторжен труд, наложено от компетентен съд в страни, къ- 
дето за някои престъпления може да се налага наказание затвор с каторжен 
труд;

с) Не се смятат за „принудителен или задължителен труд“ по смисъла на 
тази точка:

1) всякаква работа или услуга, непосочена в точка Ь, нормално изискуема 
от лице, задържано въз основа на законно разпореждане на съда, или от ли
це, условно освободено от такова задържане;

ii) всяка служба от военен характер и всяка национална повинност, 
изискуема съгласно закона от лица, отказали се по вътрешни убеждения от 
военна служба, в страни, където се признава отказване от военна служба 
поради вътрешни убеждения;

iii) всяка повинност, изискуема в случай на извънредни обстоятелства 
или бедствие, застрашаващи живота или благосъстоянието на общността;

iv) всяка работа или услуга, съставляваща част от обикновените граж
дански задължения.

Член 9
1. Всяко лице има право на лична свобода и сигурност. Никой не може 

да бъде обект на произволен арест или задържане. Никой не може да бъде 
лишаван от свобода, освен на основания и съгласно процедури, установени 
•от закона.

2. Всяко задържано лице ще бъде уведомявано в момента на арестува
нето му за причините на ареста и ще му бъдат съобщени в най-кратък срок 
всички предявени срещу него обвинения.

3. Всяко лице, арестувано или задържано по обвинение в престъпление, 



ще бьде и най крагьк срок н шраняпо пргд сьДПЯ или друго длъжно! i по пик 
упълномощено от закона да упражнява съдебна пласт, и грябиа да ги.де < i 
депо в разумен срок от време или да бъде освободено. Задържанен> на .titn.ii 1 
очакващи да бъдат съдени, не трябва да биде правило, но оснобожданаш 
им може да става срещу представянето на гаранции, осигуряващи явни.tilt-i,. 
им в съда, явяването им на всеки друг етап от съдебния процес, а в случпй ни 
нужда и за изпълнение на присъдата.

4. Всяко лице, лишено от свобода чрез арест или задържане, има iip.m.. 
на жалба пред съда, който да се произнесе незабавно върху закоишк и а па 
задържането му и да се разпореди за освобождаването му, ако задържапг|п г 
незаконно.

5. Всяко лице, жертва на незаконен арест или задържане, има пран., 
на обезщетение.

Член 1'0
1. Всяко лице, лишено от свобода, има право на хуманно отношение и ио 

уважение на присъщото на човешката личност достойнство.
2. а) Обвиняемите лица, освен при изключителни обстоятелства, са <л 

делени от осъдените и са подложени на различен режим, съответствувпщ па 
положението им на неосъдени лица;

Ь) Обвиняемите младежи се отделят от възрастните и случаите им <<• 
разглеждат колкото е възможно по-скоро.

3. Затворническият режим включва такова отношение към осъдениie, 
главната цел на който е поправянето им и социалното им превъзпитание 
Малолетните престъпници се държат отделно от възрастните и са подложени 
на режим, подходящ за възрастта им и правния им статут.

Член 11
Никой не може да бъде затварян само за това, че не е в състояние а t 

изпълни договорно задължение.
Член 12

1. Всеки, който се намира на законно основание на територията па една 
държава, има право, в пределите на тази територия, свободно да се придвижил 
и свободно да избира своето местожителство.

2. Всяко лице е свободно да напусне пределите на всяка страна, вклк> 
чително и на своята.

3. Гореспоменатите права не подлежат на никакви ограничения, оснеп 
ако такива са установени със закон за защита на националната сигурност, 
обществения ред, народното здраве и морал или на правата и свободите нл 
другите и са съвместими с другите права, признати в този пакт.

4. Никой не може да бъде произволно лишен от правото да влезе в соб 
ствената си страна.

Член 13
Чужденец, намиращ се на законно основание на територията на дър 

жава — страна по този пакт, може да бъде експулсиран само по силата из 
решение, взето съгласно закона, и ако належащи причини, свързани с пацпо 
налната сигурност, не изискват друго, той трябва да има възможност ди 
представи доводи против експулсирането му и да иска случаят му да бьде 
разгледан от компетентен орган или от едно или повече лица, специално по 
сочени от този орган, както и да бъде представляван за тази цел.
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Член 14
1. Всички лица са равни пред съдилищата и трибуналите. Всяко лице има 

право при разглеждане на каквото и да е наказателно обвинение срещу него 
или при оспорване на правата и задълженията му в граждански процес на 
справедливо и публично разглеждане на делото от компетентен, независим и 
безпристрастен съд, установен със закон. Цялото дело или част от него могат 
да бъдат разгледани при закрити врата по съображения, засягащи морала, 
обществения ред или националната сигурност в едно демократично общество, 
или когато интересът на частния живот на страните изисква това или дотол
кова, доколкото съдът сметне това за абсолютно необходимо, когато поради 
особения характер на делото публичността може да накърни интересите на 
правосъдието; обаче всяка присъда, издадена по наказателно дело, или реше
ние по гражданско дело ще се обявяват публично освен ако интересите на 
малолетни лица изискват противното или когато процесът засяга брачни 
спорове или настойничество на деца.

2. Всяко лице, обвинено в извършване на престъпление, се счита за не
винно до доказване на вината му съгласно закона.

3. Всяко лице, обвинено в извършване на престъпление, има право при 
пълно равенство на следния минимум от гаранции;

а) да бъде информирано подробно и в най-кратък срок на език, който 
разбира, за естеството и основанията на повдигнатото срещу него обвинение;

Ь) да разполага с достатъчно време и с необходимите улеснения за под
готовката на защитата си и за установяване на връзка със защитник по свой 
избор;

с) да бъде изправено пред съда без неоправдано забавяне;
d) да бъде съдено в негово присъствие и да се защищава лично или чрез 

адвокат по свой избор; ако няма адвокат, да бъде уведомено за правото му 
му да има такъв и винаги, когато интересите на правосъдието изискват това, 
да му бъде назначен служебно адвокат, безплатно, в случай, че няма средства 
да заплати хонорар;

е) да разпитва или да поиска да бъдат разпитани свидетелите на обвине
нието, както и да се осигурят явяването и разпитването на свидетелите за 
защитата при същите условия като свидетелите на обвинението;

f) да му се осигури безплатно преводач, ако не разбира или не говори 
езика, на който се води процесът;

g) да не бъде принуждавано да свидетелствува против себе си или да се 
признава за виновно.

4. По отношение на непълнолетните да се прилага такава процедура, 
която държи сметка за възрастта им и за интереса, който представлява тях
ното превъзпитание.

5. Всяко лице, обявено за виновно за престъпление, има право да иска 
преразглеждане на обявяването му за виновно и на осъждането му — от 
висшестоящ съд съгласно закона.

6. Когато една влязла в сила присъда бъде впоследствие отменена или е 
последвало помилване въз основа на нови или новооткрити обстоятелства, 
които доказват, че е била допусната съдебна грешка, лицето, изтърпяло 
наказание в изпълнение на такава присъда, ще бъде обезщетено съглас
но закона, освен ако се докаже, че неразкриването навреме на неизвестния 
факт се дължи изцяло или отчасти на самия него.

7. Никой не може да бъде съден или наказван за престъпление, за което
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процедура на всяка страна.

Член 15
1. Никой не може да бъде осъден ia действие или бездействие, коею не ' 

представлявало престъпно дейние съгласно националното закош> i.i non i и.. 
или международното право в момента па извършването му. lie може ii.ni" 
така да се налага по-тежко наказание от онова, което е било предвиди.....
момента на извършването на престъплението. Ако след извършване пи ир< 
стъплението законът предвижда налагането на по-леко наказание, цре< i i.n 
никът ще се възползува от него.

2. Нищо в този член не пречи едно лице да бъде съдено и наказва....... .
действие или бездействие, което по време на извършването му е било нре< i i n 
ление съгласно общите правни принципи, признати от всички народи

Член 16
Всеки има право да бъде признат за правоспособен, където и да < <• ii.i 

мира.
Член 17

1. Никой не може да бъде обект на своеволно и незаконно вме1пагсл< inn 
в личния му живот, семейството му, дома или кореспонденцията му, пито hi 
незаконно накърняване на неговата чест и добро име.

2. Всяко лице има право на законна защита срещу подобно вметни । 
ство или накърняване.

Член 18
1. Всяко лице има право на свобода на мисълта, съвестта и религия ш 

Това право включва свободата да изповядва или възприема религията и ли 
убеждение по свой избор и свободата да изповядва своята религия или убгж 
дения индивидуално или колективно, публично или частно, чрез богослуже 
ние, ритуали, религиозни обреди и обучение.

2. Никой не може да бъде обект на принуда, която да накърнява епоСи) 
дата му да изповядва или да приема религия или убеждение по свой п ifiop

3. Свободата да се изповядват религията или убежденията подлежиi 
само на такива ограничения, предвидени от закона и необходими за защцт.и.| 
на обществената сигурност, ред, здраве и морал, или на основните прана и 
свободи на другите.

4. Държавите — страни по този пакт, се задължават да зачитатат сш> 
бодата на родителите или на законните настойници, да осигуряват релшпо! 
ното и моралното възпитание на своите деца съобразно собствените си убгж 
дения.

Член 19
1. Никой не може да бъде обезпокояван за убежденията си.
2. Всяко лице има право на свобода на словото; това право включва 

свободата да търси, да получава и да разпространява сведения и идеи oi 
всякакъв вид, независимо от границите, било устно, писмено, печатно или 
като произведение на изкуството или чрез каквото и да е друго средство по 
свой избор.

3. Упражняването на правата, предвидени в точка 2 на този член, е 
свързано със специални задължения и отговорности. Следователно то може 
да бъде подложено на известни ограничения, които трябва обаче да бъд.'п 
изрично предвидени от закона и които са необходими:
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а) за зачитане на правата или на доброто име на другите;
Ь) за защита на националната сигурност, на обществения ред, на народ

ното здраве или морал.
Член 20

1. Всяка пропаганда на война се забранява със закон.
2. Всеки призив към национална, расова или религиозна омраза, който 

подбужда към дискриминация, враждебност или насилие, се забранява със 
закон.

Член 21
Признава се правото на мирни събрания. Упражняването на това право 

не подлежи на никакви ограничения освен на такива, предвидени със закон 
и които са необходимо в едно демократично общество в интереса на национал
ната сигурност, обществената безопасност, обществения ред, за защита на 
народното здраве и морал или за защита на правата и свободите на другите.

Член 22
1. Всяко лице има право на свободно сдружаване с други лица, включи

телно и правото да образува и да членува в профсъюзи за защита на своите 
интереси.

2. Упражняването на това право не подлежи на никакви ограничения 
освен на такива, предвидени със закон, и които са необходими в едно демокра
тично общество в интерес на националната сигурност, обществената безопас
ност, обществения ред, за защита на народното здраве и морал или за защита 
на правата и свободите на другите. Този член не пречи на налагането на за
конни ограничения на членовете на въоръжените сили и полицията при уп
ражняването на това право.

3. Никаква разпоредба на този член не дава право на държавите — 
страни по Конвенцията на Международната организация на труда от 1948 г. 
относно профсъюзната свобода и защита на правото на организиране, да 
вземат законодателни мерки, които биха накърнили, или да прилагат закона 
по начин, който би накърнил границите, предвидени в същата конвенция.

Член 23
1. Семейството е естествената и основна клетка на обществото и има право 

на закрилата на обществото и държавата.
2. Правото на мъжа и жената да встъпват в брак и да образуват семейство 

се признава след навършване на брачната възраст.
3. Никакъв брак не може да бъде сключен без доброволното и пълно съ

гласие на бъдещите съпрузи.
4. Държавите — страни по този пакт, ще вземат подходящи мерки, за да 

осигурят равенство в правата и отговорностите на съпрузите за встъпване 
в брак, по време на брака и при неговото разтрогване. В случай на разтрог
ване се вземат мерки за необходимата закрила на децата.

Член 24
1. Всяко дете, без разлика на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, 

национален или социален произход, имотно състояние или рождение, има 
право на такива мерки за закрила от страна на неговото семейство, на обще
ството и на държавата, каквито състоянието му на малолетен изисква.

2. Всяко дете трябва да се регистрира веднага след раждането му и да 
му се даде име.
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3 Всяко дете iim.'i прано .1,1 придобие i раждапетво.
Член 25

Всеки гражданин има правото и възможността, без каквато и да •’ ин 
криминация, посочена в член 2, и без неоснователни ограничения

а) да взема участие в ръководството на обществените работи пряко иш 
посредством свободно избрани представители;

Ь) да гласува ида бъде избиран в истински, периодично провеж riiui hi 
бори, при всеобщо, равно и тайно гласоподаване, гарантиращо евобоапоП' 
изразяване на волята на избирателите;

с) да има достъп при общи условия на равенство до държавните сл\ жои 
в своята страна.

Член 26
Всички лица са равни пред закона и имат право, без всякаква д|пт. рими 

нация, на еднаква законна закрила. В това отношение законът трЖи-.i i.i 
забранява всякаква дискриминация и да осигурява на всички лица едшн н > 
и ефикасна закрила против всякаква дискриминация, основаваща се на рл< л. 
цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други убеждения, ii.i 
ционален или социален произход, имотно състояние, рождение или всякакви 
други признаци.

Член 27
В държави, в които съществуват етнически, религиозни или езикови 

малцинства, лицата, принадлежащи към тези малцинства, не могат да б|.шц 
лишавани от правото да имат съвместно с другите членове на своята група, 
собствен културен живот, да изповядват и практикуват собствената си рели 
гия или да си служат с родния си език. 
ЧАСТ IV

Член 28
1. Учредява се Комитет за правата на човека (наричан по-нататък в io*n 

пакт комитет). Той се състои от 18 члена и изпълнява функциите, предвидени 
по-нататък.

2. Комитетът е съставен от граждани на държавите — страни по гош 
пакт, които трябва да бъдат лица с висока нравственост и призната компе ini i 
ност в областта на правата на човека, като се има предвид ползата от учат'ч пе 
то в дейността на комитета на някои лица с юридически опит.

3. Членовете на комитета се избират и участвуват в работата му персо 
нално.

Член 29
1. Членовете на комитета се избират с тайно гласоподаване по списък 

от лица, отговарящи на условията, предвидени в член 28, и посочени за целта 
от държавите — страни по този пакт.

2. Всяка държава — страна по този пакт, може да посочи не повече 
от две лица. Тези лица трябва да са граждани на посочилата ги държана

3. Едно и също лице може да бъде представено повторно.
Член 30

1. Първоначалният избор се провежда не по-късно от шест месеца след 
датата на влизане в сила на този пакт.

2. Haii-малко четири месеца преди датата на всеки избор за комитеiа. 
освен в случай на избор за попълване на ваканция, обявена съгласно член 
34, Генералният секретар на Организацията на Обединените нации отпра пя



писмена покана до държавите — страни но този пакт, да представят в срок 
от три месеца кандидатите, които те предлагат за членове на комитета.

3. Генералният секретар на Организацията на Обединените нации съ
ставя списък по азбучен ред на всички лица, посочени по този начин, отбе
лязвайки държавите-страни, които са ги посочили, и го представя на дър
жавите •— страни по този пакт, най-късно месец преди датата на всеки избор.

4. Членовете на комитета се избират на събрание на държавите — стра
ни по този пакт, свикано от Генералния секретар на Организацията на Обе
динените нации в седалището на организацията. На това събрание, за което 
кворумът е две трети от държавите —страни по този пакт, се смятат за избрани 
за членове на комитета онези кандидати, които получават най-голям брой 
гласове и абсолютно мнозинство от гласовете на присъствувалите и гласували 
представители на държавите-страни.

Член 31
1. Комитетът не може да включва повече от един гражданин на една и 

съща държава.
2. При изборите на комитета трябва да се държи сметка за справедлива 

географско разпределение и за представянето на различни форми на циви
лизация и на основните правни системи.

Член 32
1. Членовете на комитета се избират за срок от четири години. Те под

лежат на преизбиране, ако кандидатурите им бъдат представени отново. Оба
че мандатът на девет от членовете, избрани при първия избор, ще изтече 
след две години; веднага след първия избор имената на тези девет членове 
ще бъдат теглени по жребие от председателя на събранието, посочен в точка 
4 на член 30.

2. След изтичането на мандата изборите се провеждат съгласно разпо
редбите на предшествуващите членове от тази част на пакта.

Член 33
1. Ако по единодушното мнение на другите членове един член на комитета 

е престанал да изпълнява своите функции поради всякаква друга причина 
освен временно отсъствие, председателят на комитета уведомява Генералния 
секретар на Организацията на Обединените нации, който обявява мястото на 
този член за вакантно.

2. В случай на смърт или на подаване оставка на един член на комитета 
председателят незабавно уведомява Генералния секретар на Организацията 
на Обединените нации, който обявява мястото за вакантно от датата на смърт
та или от датата, на която оставката е влязла в сила.

Член 34
1. Когато се обяви ваканция съгласно член 33 и ако мандатът на подле

жащия на заместване член не изтича в шестмесечен срок от обявяването на 
ваканцията, Генералният секретар на Организацията на Обединените нации 
уведомява всяка от държавите — страни по този пакт, която може в двуме
сечен срок да представи кандидати съгласно разпоредбите на член 29 за по- 
попълване на ваканцията.

2. Генералният секретар на Организацията на Обединените нации съставя 
списък по азбучен ред от така посочените лица и го представя на държавите — 
страни по този пакт. Изборът за попълване на ваканцията се провежда след 
това съгласно съответните разпоредби на тази част от пакта.
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3. Всеки член на комитет, н i6piin ш поп и.пипне на обиненл и,u .iiiiiii o 
съгласно член 33, участвува в работата му до н ипчпие на редовния m.ihiii 
на члена, овакантил мястото в комитета съгласно разпоредбите па iota член

Член 35
Членовете на комитета, с одобрението на Общото събрание пи Opiaini 

зацията на Обединените нации, получават възнаграждение от средт in.ua па 
Организацията на Обединените нации при условия, определени oi < »c>iih>i.. 
събрание, като се има предвид голямата отговорност на комитега

Член 36
Генералният секретар на Организацията на Обединените iiaiuni ociii\ 

рява необходимия персонал и материална база за ефикасно изпълнение па 
функциите от комитета съгласно този пакт.

Член 37
1. Генералният секретар на Организацията на Обединените нации < впкп । 

първото заседание на комитета в седалището на Организацията па Обеци 
нените нации.

2. След първото заседание комитетът ще заседава в случаите, предвидени 
в правилника за вътрешния му ред.

3. Комитетът обикновено ще провежда заседанията си в седалппк то па 
Организацията на Обединените нации или в службата на Обединените наппп 
в Женева.

Член 38
Всеки член на комитета, преди да поеме длъжността си, прави тьржесгве 

на декларация на открито заседание на комитета, че ще изпълнява гнои и* 
функции безпристрастно и добросъвестно.

Член 39
1. Комитетът си избира бюро за срок от две години. Членовете па 6iopoio 

могат да бъдат преизбирани.
2. Комитетът сам изработва процедурния си правилник, но той трябва дп 

предвижда между другото следните разпоредби:
а) кворумът се състои от дванадесет души;
Ь) решенията на комитета се вземат с мнозинство от гласовете на прнсь 

ствуващите членове.
Член 40

1. Държавите — страни по този пакт, се задължават да представят до 
клади за взетите от тях мерки за осъществяване на правата, признати oi 
този пакт, и за постигнатия напредък при ползуваието на тези права:

а) в едногодишен срок от влизането в сила на този пакт за държавни* 
страни по него;

Ь) впоследствие винаги, когато комитетът поиска това.
2. Всички доклади се представят на Генералния секретар на Оргапиза 

цията на Обединените нации, който ги препраща на комитета за разглеждаш' 
В докладите трябва да се посочват в случай на нуЖДа факторите и трудно 
стите, оказващи влияние върху изпълнението на този пакт.

3. Генералният секретар на Организацията на Обединените нации може 
след консултация с комитета да изпраща на заинтересуваните специализи 
рани организации копия от онези части на докладите, в които евентуално 
се засягат въпроси от тяхната компетентност.
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4. Комитетът проучва докладите, представени от държавите — страни по 
този пакт. Той изпраща до държавите-страни своите доклади, както и 
всякакви забележки от общ характер, каквито той намери за подходящи. 
Комитетът може също да препраща до Икономическия и социален съвет 
тези забележки заедно с преписи от докладите, които е получил от държавите 
— страни по този пакт.

5. Държавите — страни по този пакт, могат да представят на комитета 
свои бележки по забележките, направени съгласно точка 4 на този член.

Член 41
1. Всяка държава — страна по този пакт, може във всяко време да заяви 

съгласно този член, че признава компетентността на комитета да получава 
и разглежда съобщения, в които една държава-страна твърди, че друга 
държава-страна не изпълнява задълженията си по този пакт. Съобщения 
съгласно този член могат да се получават и разглеждат само ако са предста
вени от държава-страна, направила декларация, с която признава по отно
шение на себе си компетентността на комитета. Комитетът не приема никакво 
съобщение, засягащо държава-страна, която не е направила такава декла
рация. Към получените съобщения съгласно този член се прилага следната, 
процедура:

а) ако държава — страна по този пакт, смята, че друга държава- 
страна не прилага разпоредбите на този пакт, тя може с писмено съобщение 
да доведе въпроса до знанието на тази държава-страна. В тримесечен срок 
от получаването на съобщението получаващата държава трябва да даде на 
държавата, която е изпратила съобщението, обяснение или друго писмено 
изложение за изясняване на въпроса, което трябва да включва доколкото е 
възможно и целесъобразно позоваване на вътрешната й процедура и на сред
ствата за обжалване, които са били използвани, които се използват и които 
могат да бъдат използвани.

Ь) ако въпросът не се уреди по начин, задоволителен и за двете заинте
ресувани държави-страни в шестмесечен срок след получаването на първона
чалното съобщение от държавата, до която то е било адресирано, и двете 
страни имат право да отнесат въпроса до комитета чрез нотификация до коми
тета и до другата страна;

с) комитетът ще се занимае с въпроса, отнесен до него, само след като се е 
уверил, че всички налични вътрешни средства са били използвани и изчер
пани по въпроса съгласно общоприетите принципи на международното право. 
Това правило не се прилага, когато приложението на тези средства се забавя 
неоправдано;

d) комитетът провежда заседания при закрити врати при разглеждане 
на съобщенията по този член;

е) при спазването на разпоредбите на подточка „с“ комитетът предлага 
своите добри услуги на заинтересуваните държави-страни за постигането 
на приятелско разрешение на въпроса на базата на зачитането на правата на 
човека и на основните свободи, признати в този пакт;

f) по всеки въпрос, отнесен до него, комитетът може да поиска от заинте
ресуваните държави-страни, посочени в подточка „Ь“, да му представят не
обходимата за случая информация;

g) заинтересуваните държави-страни, посочени в подточка „Ь“, имат 
право да бъдат представени в комитета при разглеждането на въпроса и да 
представят доказателства устно и (или) писмено;
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Il) комите I i,'i трябва да преде i anil inh.'i.i i n диападесс i месечен < pin . । 
датата па получаване на нотификацията но подточка „1>":

I) ако е постигнато разрешение съгласно разпоредбите на iio iiomi а < 
комитетът се ограничава в доклада си само е кратко изложение на ф.п ит и 
па постигнатото разрешение;

ii) ако не е постигнато разрешение съгласно разпоредбите па по । । 
„е“, комитетът се ограничава в доклада си с кратко изложение на ф.п hi н 
текстът на писмените доказателства и протоколът за устно прелетиш пп и 
обяснения от заинтересуваните държави-страни се прилагат към ют i.i i.i

По всеки въпрос докладът се съобщава на заинтересуваните -и.p i .п и 
страни,

2. Разпоредбите на този член влизат в сила, след като 10 държани • i р । 
ни по този пакт, направят декларацията, предвидена в точка 1 на т<ип ч.п н 
Тези декларации се депозират от държавите-страни пред Генералния ш 
кретар на Организацията на Обединените нации, който препраща препш и 
от тях до другите държави-страни. Една декларация може да се откч чп 
по всяко време чрез нотификация до Генералния секретар. Подобни <цк i 
ляне не засяга разглеждането на въпрос, предмет на вече препра гени ei.uii 
щение, съгласно този член; никакво друго съобщение от държава-ci рапа пи 
ма да се приема, след като нотификацията за оттеглянето на декларация i • 
е била получена от Генералния секретар, освен ако заинтересуванаia и.р 
жава-страна е направила нова декларация.

Член 42
1. а) Ако даден въпрос, отнесен до комитета съгласно член 41, ш << 

разреши задоволително за заинтересуваните държави-страни, комин hi 
може с предварително съгласие на заинтересуваните държави-страни ии 
определи помирителна комисия ад хок (по-нататък наричана комисия). Ко 
мисията поставя на разположение на заинтересуваните държави ripnmi 
своите добри услуги за приятелското разрешение на въпроса на базата па 
зачитането на този пакт;

Ь) Комисията се състои от пет члена, приемливи за заинтересуванин 
държави-страни. Ако заинтересуваните държави-страни, в тримесечен 
срок не постигнат споразумение върху целия състав или част от състава па 
комисията, членовете на комисията, по отношение на които не е постигнато 
съгласие, се избират с тайно гласуване с мнозинство от две трети от членове i е 
на комитета.

2. Членовете на комисията заседават в качеството си на частни лица 
Те не трябва да бъдат граждани нито на заинтересуваните държави страни, 
нито на държава, която не е страна по този пакт, или на държава-страни, 
която не е направила декларация съгласно член 41.

3. Комисията избира свой председател и приема свой правилник за hi, 
трешния ред.

4. Заседанията на комисията обикновено се провеждат в седалището 
на Организацията на Обединените нации или в Службата на Обединените 
нации в Женева. Те могат обаче да се провеждат и в други подходящи места, 
определени от Комисията след консултация с Генералния секретар на Opia 
низацията на Обединените нации и със заинтересуваните държави-страни

5. Секретариатът, предвиден в чл. 36, обслужва и комисиите, създадени 
съгласно този член.
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6. Сведенията, получени и подбрани от комитета, се поставят на разпо
ложение на комисията и комисията може да поиска от заинтересуваните дър
жави-страни да представят всякакви други допълнително необходими 
сведения.

7. След като комисията е проучила изцяло въпроса, но във всеки случай 
не по-късно от дванадесет месеца след сезирането й, тя представя на комитета 
доклад, който го препраща на заинтересуваните държави-страни:

а) ако комисията не може да привърши разглеждането на въпроса в срок 
от дванадесет месеца, тя ограничава своя доклад до кратко изложение на 
положението на разглеждания от нея въпрос;

Ь) ако се постигне приятелско уреждане на въпроса на базата на зачита
нето на правата на човека, признати в този пакт, комисията се ограничава 
в доклада с кратко изложение на фактите и на постигнатото споразумение;

с) ако не се постигне споразумение по смисъл на подточка „Ь“, докладът 
на комисията трябва да съдържа нейните заключения по всички въпроси от 
фактически характер, отнасящ се до спора между заинтересуваните държави- 
страни, както и нейните констатации върху възможностите за приятелско 
уреждане на въпроса. Този доклад трябва да съдържа също представените 
писмени обяснения и протокола на представените устно обяснения от заин
тересуваните държави-страни;

d) ако докладът на комисията е представен съгласно подточка „с“, за
интересуваните държави-страни в тримесечен срок от получаването на до
клада трябва да уведомят председателя на комитета дали приемат или не 
съдържанието на доклада на комисията.

8. Разпоредбите на този член не засягат компетенциите на комитета по 
член 41.

9. Всички разходи на членовете на комисията се разпределят поравно 
между заинтересуваните държави-страни съгласно проектосметката, из
готвена от Генералния секретар на Организацията на Обединените нации.

10. Генералният секретар на Организацията на Обединените нации 
има право да заплаща, ако това е необходимо, разноските на членовете на 
комисията, преди те да са изплатени от заинтересуваните държави-страни, 
съгласно точка 9 на този член.

Член 43
Членовете на комитета и на помирителните комисии ад хок, които могат 

да бъдат определени съгласно член 42, имат право на улесненията, привиле
гиите и имунитетите, признати на експертите, изпратени служебно от Орга
низацията на Обединените нации, така както са определени в съответните 
раздели на Конвенцията за привилегиите и имунитетите на Организацията 
на Обединените нации.

Член 44
Разпоредбите за имплементация на този пакт се прилагат, без да засягат 

процедурите, установени в областта на правата на човека от или съгласно 
учредителните документи и конвенциите на Организацията на Обединените 
нации и на специализираните организации, и не пречат на държавите — стра
ни по този пакт, да се възползуват от други процедури за уреждането на 
спорове съгласно общите или специалните международни споразумения, 
които са в сила между тях.
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Член 45
Коми id i.i представя всяка година па Общото събрание на Opi.iiiuii 

цвята на Обединените нации чрез Икономическия и социален сьнет док i । i । । 
своята дейност.
4jA С Т V

Член 46
Никоя разпоредба на този пакт не трябва да се тълкува като пак i.pint 

ваща разпоредбите на Устава на Организацията на Обединените нации и 
уставите на специализираните организации, които определят съотне, пи’1' 
отговорности на различните органи на Организацията на Обединените пинии 
и на специализираните организации по въпросите, предмет на този it.n i

Член 47
Никоя разпоредба на този пакт не трябва да се тълкува като накърпип.1 

ща присъщото на всички народи право да ползуват и оползотворяват напнлин 
и свободно своите природни богатства и източници.
ЧАСТ VI

Член 48
1. Този пакт е открит за подписване от всяка държава — членка на < )р 

ганизацията на Обединените нации или членка на някоя от нейните спецпа 
лизирани организации, от всяка държава — страна по Статута на Межд\ 
народния съд, и от всяка друга държава, поканена в Общото събрание nt 
Организацията на Обединените нации да стане страна по този пакт.

2. Този пакт подлежи на ратификация. Ратификационните документ 
•се депозират при Генералния секретар на Организацията на Обединеник- 
нации.

3. Този пакт е открит за присъединяване на всяка държава, посочен;! 
в точка 1 по този член.

4. Присъединяването се извършва чрез депозиране на документ за при 
съединяване на Генералния секретар на Организацията на Обединените 
нации.

5. Генералният секретар на Организацията на Обединените нации уве 
домява всички държави, които са подписали този пакт или са се присъединили 
към него, за депозирането на всеки документ за ратификация или присъеди 
няване.

Член 49
1. Този пакт ще влезе в сила три месеца след датата на депозиране при 

Генералния секретар на Организацията на Обединените нации на тридесет п 
петия документ за ратификация или за присъединяване.

2. За всяка държава, която ратифицира този пакт или се присъедини 
към него след депозирането на тридесет и петия документ за ратификация 
или присъединяване, този пакт влиза в сила три месеца след датата на депо 
зиране от тази държава на документа й за ратификация или ва присъединя 
ване. 1

Член 50
Разпоредбите на този пакт се разпростират върху всички части на феде 

ралните държави без никакви ограничения и изключения.
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Член 51
1. Всяка държава — страна по този пакт, може да предложи поправка 

и да я изпрати до Генералния секретар на Организацията на Обединените 
нации. Генералният секретар препраща всички предложения за поправки 
на държавите — страни по този пакт, с искане да го уведомят дали желаят 
да се свика конференция на държавите-страни за разглеждане и гласуване 
на тези предложения. Ако най-малко една трета от държавите-страни са 
за свикването на такава конференция, Генералният секретар свиква конфе
ренцията под егидата на Организацията на Обединените нации. Всяка по
правка, приета с мнозинство от присъствувалите и гласували на конферен
цията държави-страни, се представя за одобрение на Общото събрание на 
Организацията на Обединените нации.

2. Поправките влизат в сила, след като се одобрят от Общото събрание 
на Организацията на Обединените нации и се приемат с мнозинство от две 
трети от държавите — страни по този пакт, съгласно съответните им консти
туционни правила.

3. Когато поправките влизат в сила, те са задължителни за държавите- 
страни, които са ги приели, като другите държави-страни остават обвързани 
от разпоредбите на този пакт и от всяка по-раншна поправка, която те са 
приели.

Член 52
Независимо от уведомяванията, направени съгласно точка 5 на член 48,. 

Генералният секретар на Организацията на Обединените нации уведомява 
всички държави, посочени в точка 1 на същия член, за следното:

а) подписванията, ратификациите и присъединяванията съгласно член 
48;

Ь) датата на влизане в сила на този пакт съгласно член 49 и датата на 
влизане в сила на всяка поправка съгласно член 51.

Член 53
1. Този пакт, чиито английски, испански, китайски, руски и френски 

текстове имат еднаква сила, се депозира в архивите на Организацията на 
Обединените нации.

2. Генералният секретар на Организацията на Обединените нации из
праща заверени копия на този пакт на всички държави, посочени в член 48.

ФАКУЛТАТИВЕН ПРОТОКОЛ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАКТ 
ЗА ГРАЖДАНСКИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРАВА

ДЪРЖАВИТЕ—СТРАНИ ПО ТОЗИ ПРОТОКОЛ,

Като взеха предвид, че за да се осигури по-добре постигането на целите 
на Пакта за гражданските и политическите права (наричан по-нататък пакта) 
и прилагането на неговите разпоредби, би било уместно да се възложи на 
Комитета по правата на човека, учреден в съответствие с част IV на Пакта 
(наричан по-нататък комитета), да приема и да разглежда, така, както се пред
вижда в този протокол, молби от лица, които твърдят, че са станали жертва 
на нарушаване на някои от правата, провъзгласени в пакта,

се споразумяха за следното:
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Член I
Държавата, страна по пакта, която стане сграпа но ioiii npoiorni 

признава компетентността па комитета да приема и разглежда молби hi пш , 
намиращи се под нейна юрисдикция, конто твърдят, че са жертва па imp\nn 
ние от същата тази държава на което и да е било от правата, пропъ и л.ц , ци 
в пакта. Комитетът няма да приема молби, отнасящи се до държава, < ip.m , 
по пакта, която не е страна по този протокол.

Член 2
При условие, че се спазват разпоредбите на чл. I, лица, които rin.p.nii 

че някои от правата им, изброени в пакта, са били нарушени, и коию < з 
изчерпали всички вътрешноправни средства за защита, могат да предеiдни i 
писмена молба за разглеждане от комитета.

Член 3
Комитетът ще счита за недопустима всяка молба, представена в ri.ni 

ветствие с този протокол, ако тя е анонимна, ако по негово мнение ги црг i 
ставлява злоупотреба с правото за представяне на молби, или е песьнмш ■ iim.i 
с разпоредбите на пакта.

Член 4
1. При условие, че се спазват разпоредбите на член 3, комитетът ще пре 

доставя всяка молба, която му е представена в съответствие с този проттщо i, 
на вниманието на държавата, страна по този протокол, за която се твърди, 
че е нарушила някоя от разпоредбите на пакта.

2. В шестмесечен срок тази държава трябва да представи на комик и 
писмени обяснения или изявления, изясняващи случая и мерките, предпрш 
ти от държавата, ако има такива.

Член 5
1. Комитетът ще разглежда молбите, получени в съответствие е 1озн 

протокол в светлината на цялата писмена информация, която му е предо» тц 
вена от лицето и заинтересуваната държава, страна по протокола.

2. Комитетът няма да разглежда молби от лица, ако предварително не <• 
установено, че:

а) същият случай не се разглежда по друга процедура на международно 
разследване или уреждане;

Ь) лицето не е изчерпало всички вътрешноправни средства за защни 
Това не ще се отнася до случая на необосновано забавяне на вътрешпонрап 
ните процедури.

3. Комитетът ще заседава при закрити врати, когато разглежда молби, 
получени в съответствие с този протокол.

4. Комитетът ще съобщава своите становища на заинтересуваната дър 
жава, страна по протокола, и на лицето.

Член 6
Комитетът ще включва в годишния си отчет, предвиден в член 45 от пакта, 

кратко изложение за своята дейност, извършвана по този протокол.
Член 7

До постигане целите на резолюция 1514 (XV), приета от Общото събрание 
на Организацията на Обединените нации на 14 декември 1960 г., отнасяща 
се до Декларацията за даване независимост на колониалните страни и народи,



разпоредбите на този протокол по никакъв начин нима да ограничават пра
вото на петиция, предоставено на тези народи от Устава на Организацията 
на Обединените нации, както и от други международни конвенции и докумен
ти, изработени под егидата на Оргаизацията на Обединените нации или на 
нейните специализирани организации.

Член 8
1. Този протокол е открит за подписване от всяка държава, подписала 

пакта.
2. Този протокол подлежи на ратификация от всяка държава, която е 

ратифицирала или се е присъединила към пакта. Ратификационните докумен
ти се депозират при Генералния секретар на Организацията на Обединените 
нации.

3. Този протокол е открит за присъединяване от всяка държава, която е 
ратифицирала или се е присъединила към пакта.

4. Присъединяването се осъществява чрез депозиране на документ за 
присъединяване при Генералния секретар на Организацията на Обедине
ните нации.

5. Генералният секретар на Организацията на Обединените нации ще 
осведомява всички държави, които са подписали или са се присъединили към 
лози протокол, за депозирането на всеки документ за ратификация или при
съединяване.

Член 9
1. При условие, че пактът влезе в сила, този протокол ще влезе в сила 

три месеца след датата на депозиране при Генералния секретар на Органи
зацията на Обединените нации на десетия документ за ратификация или 
присъединяване.

2. По отношение на всяка държава, която е ратифицирала или се е 
присъединила към този протокол след депозиране на десетия документ за 
ратификация или присъединяване, този протокол ще влезе в сила след три 
месеца, считано от датата на депозирането от тази държава на документа 
й за ратификация или присъединяване.

Член 10
Разпоредбите на този протокол ще се прилагат спрямо всички части на 

федеративните държави, без каквито и да са ограничения и изключения.
Член 11

1. Всяка държава, страна по този протокол, може да предложи измене
ния в него и да ги представи на Генералния секретар на Организацията на 
Обединените нации. Генералният секретар следва да съобщи всички предло
жения за изменения на другите държави — страни по този протокол, с молба 
да го уведомят дали желаят свикването на конференция на държавите — 
страни по протокола, която да разгледа и гласува съответните предложения. 
В случай, че най-малко една трета от тези държави подкрепят нейното свик
ване, Генералният секретар свиква конференцията под егидата на Органи
зацията на Обединените нации. Всяко изменение, прието от мнозинството на 
държавите-страни, които са присъствували и гласували на конференцията, 
ще бъде внасяно за одобрение от Общото събрание на Организацията на Обе
динените нации.

2. Измененията влизат в сила след одобряването им от Общото събрание 
на Организацията на Обединените нации и след като бъдат приети от две трети 
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от държаните страни по кин пр<>1окол, п съответствие е техните коп> hi 
туционни процедури.

3. След влизане па измененията в сила те са задължителни m и >п 
държави — страни по протокола, които са ги приели, като други те дтр.т.и н 
страни по протокола, остават обвързани от разпоредбите на протокола и п > 
всички негови предишни изменения, които те са приели.

Член 12
1. Всяка държава, страна по този протокол, може да го деношпр......

всяко време посредством писмено уведомление, адресирано до Генерални 1 
секретар на Организацията на Обединените нации. Денонсирането в.има i 
сила три месеца след датата на получаването на уведомлението от Генерални i 
секретар.

2. Денонсирането няма да попречи на прилагането на разпоредби п п । 
този протокол по отношение на молба, представена в съответствие с член 
преди влизането в сила на денонсирането.

Член 13
Независимо от уведомленията, предвидени в член 8, алинея 5 от io n 

протокол, Генералният секретар на Организацията на Обединените пипни 
ще уведоми всички държави, посочени в член 48, алинея 1 от пакта, за еле i 
ното:

а) подписи, ратификации и присъединявания съгласно член 8;
Ь) датата на влизане в сила на този протокол съгласно член 9 и дата)а и 1 

влизането в сила на всички изменения, предвидени в член 11;
с) денонспрания съгласно член 12.

Член 14
1. Този протокол, чиито китайски, английски, френски, руски и лсппп 

ски текстове са еднакво автентични, ще бъде депозиран в архива на Органи’п 
цията на Обединените нации.

2. Генералният секретар на Организацията на Обединените нации Ш' 
предаде заверени копия на този протокол на всички държави, посочени и 
член 48 от пакта.

НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ И ГРАЖДАНСКА ПРИНАДЛЕЖИШ I
ТРИФОН ТРИФОНОВ

Общоизвестна истина е, че в многохилядното си историческо развити1' 
народите преживяват сложни психологически обрати по отношение на миели 
и чувства-—формират се етноси, изграждат се народности, създават се държи 
ви. Пътищата в тези процеси са различни, времената не съвпадат, а натрупа 
ните психологически пластове в народностната памет, в националното еъ 
нание и самосъзнание са били противоречиви (и все още в немалко парол 
ности и държави остават противоречиви). Народопсихологията като наука 
прави първите си крачки след формирането на нациите, затова липсват цеп 
хологически анализи на етноси и раси, не са изяснени процесите на консолн 
дация на етносите в народности и преходите на народностното съзнание а 
национално. Още по-малко са изяснени въпросите на националното самосъ' 
нание и гражданската принадлежност, на ролята и мястото на религиите и

Бележка на редакцията. Статията се помества като дискусионна.



етническото и националното (А животът диктува да вървим към общочовеш
кото).

Което кратко или обширно ръководство по история на човечеството и 
история на дипломацията да разгърнем, ще се убедим, че много народи и 
държави са създадени на основата от консолидацията на различни етноси, 
даже и раси, в това число и смесени групировки в рамките на един етнос. 
Подобна съдба има и България. Приблизително два века траки, славяни и 
прабългари живеят в границите на България като обособени етноси със свой 
бит и религии, без това да се отразява отрицателно върху българската държава. 
Всеки индивид от тези етноси носи в себе си типично етническото и същевре
менно активно участва в битките за България, все повече осъзнава себе си 
ката част от цялото, стреми се съзнателно да идентифицира себе си с държа
вата, доближава се до идеята за обща принадлежност. Значимото, което трябва 
да се отбележи, е, че хората от тези етноси все повече са се чувствали като 
частица от държавата, солидаризирали са се помежду си за защита на общо
държавните интереси, създавало се е едно единно цяло. Този процес на кон
солидация се е осъществявал съзнателно и несъзнателно. Аналогични про
цеси са ставали и в други държави. Характерното в общоисторически и на- 
родопсихологически план е, че малките етнически групи са се стремели да се 
приобщят към общоприетото в народността и в държавата. И сега, когато 
личност или семейство се пресели в друга държава и получи гражданство, 
след време децата и внуците се приобщават съзнателно или несъзнателно 
към националната култура, език, традиции, в това число и имена на тази 
държава, в резултат на което у тях се формира съответно национално съз
нание и самосъзнание в съзвучие с гражданската им принадлежност. Есте
ствено в някои държави придошлите запазват бащините си имена, като сме
нят само личните си, в други държави запазват и личните си имена, но усвоя
ват културата, езика, като запазват и свои типични традиции.

С приемането на християнската религия в България, с единния език и 
писменост душевната унификация на етносите се усилва и в продължение 
на пет века (865—1396 г.), когато българската книжнина бележи значителни 
успехи с общочовешко и международно значение, диференциалните етни
чески различия между хората все повече отстъпват на общи навици и сте
реотипи, общи преживявания и форми на поведение, зачестяват смесените 
бракове, настъпват значителни промени и в местоживеенето. Вярата, ези
кът и законите налагат своето върху душевността и народностното самосъз
нание. Етническото все повече отстъпва място на българското, обогатената 
психика позволява на индивида да види себе си вече, посредством самосъз
нанието, не в затворената верига на еуфорични страсти и религиозни амби
ции, типични за етноса, а в един по-широк хоризонт на народността, в една 
по-обогатена платформа от цели и перспективи. В края на X век и по-късно 
в България е налице единно народностно съзнание у хората, те все повече 
съпоставят себе си като личности с общодържавното, в резултат на което се 
обогатява и народностното им самосъзнание. Етническото остава все по- 
назад в подсъзнанието на хората, съхранява се в елементи на бита —облекло, 
празници, хора. Естествено в този процес християнската религия все повече 
обсебва някои езически празници, като ги превръща в християнски.

В този сложен процес на изграждане на българската народност и народ
ностно съзнание трите етноса, върху които се изгражда българското, губят 
своя облик. Това се отнася за траките, славяните и прабългарите. Немис



лимо е при повече от пет века па обща религия, език и м<>|,,,1Л 4,1 '1 1 1 'Т'"" 
която и да е група от тези три етноса. Затова днес наивно би било да < чим u 
че прабългарската етническа общност, която е от тюрке)"1 "I1"11 ,Ч"Л. " •' 
съхранила и да се издига тезисът, че мюсюлманското населен111'’ което |оим|ш 
турски език и изповядва исляма в днешна България, да е щн'ледник на норки 
езичните прабългари, дошли по нашите земи преди 13 веКг1-

Общоизвестна истина е, че една част от мюсюлманите са 1 е прг< < чп ш 
и настанили по нашите земи наред с турските завоеванп*1 11,1 ,:|,'||',|И|1" 
а друга, по-голяма част от ислямизирани българи в продъЛЛ'СИ|11' "а пипни 
Тази историческа истина е известна на учените в Европа, н 50(Ч 111,1 е па и....
ки българи, в това число и на мюсюлманите. Бидейки смес"11,1 <>• нрн кon iи 
турци по време на завоеванията и ислямизирани българи, мюеюлмаш .......
население у нас генетически не е единно и не представлява обособен < ......
единението му е на основата на религията.

В своето историческо и психологическо развитие етноси10 п ui.iiiu ш 
своя връх на развитие преди столетия. Запазените традиции, е,||к 11 I” 111111 1 
на групи хора, били те в България или в други държави, са сВ°еобра ши < ипг । 
от етническото им развитие. Общоевропейските и общочовеШ10110 "роие< и 
смесица на култури, общи или приблизителни оръдия и средства па ipyaa, кои 
тактите между народите и редица други процеси са елиминирал" еУ||||’1,|,'|Ц | । 1 
страст в психологията на етносите, дали са немалко поло>,<1’1еЛ||<) 111 "
ствие и върху народностното, и националното за сметка на о0щочоп<чпко1о 
Историческото развитие на човечеството, осъществявано в на1,‘Общ "лап 11,1 
линията на раси-етноси-народностн-нации и държави, пла", в ho111" ршпн 
се разпадат на етноси, етносите са стопяват в народностите 11 начин о-, п< 
двусмислено показва изживялата роля на етносите в съвремен1Ю1<) 1,;| •i*"1 
на държавите.

Известно е, че развитието на България като държава, ка1<) ""P'r'iinx i п 
нация от три основни етноса преминава през сложни перипетн" 11 се 111Р" 1 
по различен начин върху народностната памет, народности011’ ci.iiiaiiiir п 
националното самосъзнание на българина. Народностното сг>зна1,,|е, 
рано у българина още през десетия век, се съхранява по време 11,1 111'' 
ното робство. По време на Възраждането народностното, кат° фундамши n.i 
богати чувства, мисли и представи, прераства в националН0 сьшапп<’ н 
самосъзнание, чийто връх се изяви с небивала сила по врем0 иа А||рпл< koio 
въстание, в битките за Съединението на България, в СръбсК°'°ЪЛ|:|Р' |';11'1 " 
Балканската война.

Националното самосъзнание, като своеобразно отношенйе 11,1 лпчпос и i 
към нацията и народността, към собствените си качества и ctnociaiih.ii.i им 
спрямо държавата, е богато на емоции и преживявания, затова> лишим ли ш 
от емоции и целеполагане, то губи своя заряд и се превръща в нихплш iiihih. 
Националното самосъзнание е и кристализирано народн°сТНО 1 ь 1|1'"11" ■ 
народностна психика, изградена на основата на единното оТечеств°, ешка, 
народностната памет.

Националното самосъзнание, макар и много по-силно оТ народиш uioio 
съзнание и самосъзнание, се поддава на уклони в сферата иа нихилизма, 
шовинизма, национализма, интернационализма^ Докато iU0BIlllll('l",|||"|u 
съзнание е фиксирано върху собствената нация и държава за сметка па дру i п 
нации и държави, в многократно преувеличаване ролята на типично па.....
налното спрямо общочовешкото, то интернационалното съз"3"110 нерядко



измества оста на целеполагането към световното, пренебрегвайки собствената 
територия, нация, душевност.

Историческите събития в България след освобождението ни от турско 
робство наслагват противоречиви пластове в българското национално съз
нание и самосъзнание ■— докато в конкретните събития и процеси то е с висок 
градус и се разгръща пълноценно, то в крайните резултати от тези събития 
неведнъж остава изпепелявано и накъсвано. Докато Сан-Стефанска България 
окрили духа на българина и засили националното му самочувствие, потис
кано в продължение на векове, то Берлинският договор попари вярата на 
народа, а войните от 1912 до 1918 година не изиграха очакваната и заслужи
лата от народа роля. Събитията през това време, особено в Беломорска Тра
кия, Македония, в това число и Добруджа, разцентроваха до крайна степен 
националното съзнание и самосъзнание на българина. Известни са случаи 
при тези войни, когато в дадено селище от Беломорска Тракия за два-три 
дни победителите са се превръщали в победени и обратно, при което се из
вършват масови кланета на българи от друга народност и обратно. Въпреки 
тези исторически обрати и редица други като например преселението на бе
жанци, фиктивното разделяне на България на Тракия, Македония и До
бруджа, фиксирано в паспорти на немалко граждани, настъпилите откло
нения на писатели и поети след 1925 година, когато погледът им се насочи 
към световния пролетариат, а националното остана пренебрегнато, бълга
ринът не загуби националното си съзнание и самосъзнание: още преди Съе
динението младите в т. н. гимнастически дружества се готвят за войници, а 
след Европейската война, когато на България се забрани да поддържа 
армия и няколко набора служиха като трудоваци, в същото това време в 
скрити места младите се готвеха за войници.

Противоречивите обрати в българското национално съзнание и самосъз
нание продължиха и след 1944 г., когато националното изцяло отстъпи на 
интернационалното. Българският дух беше насочен към законната победа 
на съветската армия и макар че в душевността на българина бяха възстано
вени искрени чувства към освободителите от 1878 г., то величаенето на вож
дове и сляпото преклонение пред идеи и позиции опразни от съдържание 
българското национално съзнание и самосъзнание. Позиции и идеи се отъж
дествяваха с вождове, поети и писатели величаеха личности, забравяйки 
народа, в резултат на което у него се породи чувство на малоценност, пасив
ност, разчитане на помощи, понижена трудоспособност. Националното бъл
гарско съзнание и самосъзнание избледняха, класовопартийното измести 
националното, интернационалното все повече изтриваше народностното.

През изминалите повече от четири десетилетия българското национално 
съзнание и самосъзнание губеше своя облик под влияние на интернационал
ната ни политика, при която давахме приоритет на редица други страни е 
много по-нисък стандарт на живот, култура и поведение, наука и просвета. 
В резултат на това израснаха две поколения млади хора, които благого
вееха пред чуждото и бяха готови да се разделят с отечеството си. Българите, 
напуснали България преди 1944 година, повече милееха и обичаха Бълга
рия, отколкото родените след 1944 г.

Отрицателна роля върху националното ни самосъзнание изигра и по
рочната политика на правителството спрямо българите, които останаха 
да живеят в други съседни държави като Турция, Гърция, Югославия и 
Румъния, а също така и спрямо българите в Македония. Неправилната и 
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недалновидна политика на прани юлсъ шно । прямо малппнеiпаiа у и.н < i ш-> 
изигра и продължала да играе orpiiiuriejiiin роля, пай че< го opoiнноргчнн < 
върху националното пи самосъзнание Най шачнмо гази недалнини шл н<. 
литика се изяви спрямо мюсюлманското население. Както вреди 1911 i 
така и след това българските прави гелства не провеждаха целенасочени и 
далновидна политика както спрямо мюсюлманското, така и спрямо imiaii 
ското население, за да формират у тях българско национално самоснииппк 
Тези малцинства останаха затворени в черупката си, като не се добли а п , 
до бита, културата, езика и душевността на българина, ('лед 1К78 i мюею । 
майското население в продължение на десетилетия остава не само чул.ъ> п , 
българската култура, но под влияние на турския буржоазен национални < 
разгръща широка дейност за своето обособяване. Лоялността на otikhih пи । 
та между близко живеещите българи и мюсюлмани съдържа една форми । 
ност, сведена до битови контакти, диктувана от близостта по домове и м« • i" 
работа, но не и по показатели на национално съзнание и самосъзнание 
Мюсюлманската религия се яви като бариера между едните и другите И .п ■■ 
през 1984 г. българското правителство проведе един брутален акт н.з смяна 
на имената на мюсюлманското население и то реши да напусне 1)ЬЛ1прпн 
защо през 1950—51 година то се насочи към Турция, без да бъде шtiii.hu 
от българското правителство. През това време над 50 000 мюсюлмани пол\ 
чиха паспорти, а само 15 000 получиха визи от страна на Турция. Останалик 
останаха в България, факт, който се повтаря и сега.

Противоречивите страни на българското национално съзнание и само 
съзнание ярко се изявиха и през последните дни на 1989 и началото на 1990 
година. Контрастността се изяви не само между българи и мюсюлмани, но и 
между българи, в това число и между мюсюлмани.

Мюсюлманското население в България в продължение на повече oi 
век не е било подлагано нито на асимилация, нито на преследване, е изклю 
чение смяната на имената през 1984 г. През последните четири десетилетия 
то ползваше привилегии пред българите, съхрани вярата си, езика и трили 
циите си, без да направи опит да се доближи до българското национално ci.» 
нание и самосъзнание. Без да посочваме съдбата на българите, останали и 
съседни на нас държави, следва да подчертаем, че малцинствата в други Ti p 
жави както в Европа, така и в други континенти не са оставали чужди из 
душевността и съзнанието на народа, сред който живеят. Тези малништил. 
придобили гражданство в държавата, в която живеят, старателно се стремя i 
да усвояват културата и традициите на народа, всред който живеят.

Гражданската принадлежност на един човек, на едно семейство, па 
група и малцинство се определя от фактори като спазване на законни', 
активно участие в трудовата дейност и редица други, но ако липсва и.ап.ш* 
нално съзнание и самосъзнание за принадлежност към нацията, другото еп 
остава една формалност. Човек се труди, за да задоволи потребностите гн, 
спазва законите, за да ги спазват и спрямо него — това са чувства за самосъ
хранение, но не и съзнание и национално самосъзнание за принадлежнос) 
към нацията. Да живееш в дадена страна като индивид, семейство, малини 
ство предполага гражданска принадлежност, с която да приемеш и си приел 
ценностите на тази държава, да се чувстваш като част от нея, да се приоб 
щаваш към културата на тази нация и да твориш култура в съзвучие с нации 
налната, да се стремиш да усвоиш езика на този народ, да се чувстваш горд, 
че твориш за тази нация. Гражданството се превръща в една формална при
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надлежност при липсата на национално съзнание и самосъзнание. Ползва
нето на права и привилегии не означава още национално съзнание, затова и 
малцинства, които не са се доближили до съзнанието и националното само
съзнание на народността и нацията, на държавата, си остават чужденци 
в тази държава, независимо от това дали живеят година или век.

Разглеждайки, макар и бегло, този въпрос в исторически аспект, необ
ходимо е да поставим въпроса за връзката между гена, кръвната връзка, 
произхода, от една страна, и националното самосъзнание, от друга. Всеиз
вестно е, че такава връзка не съществува. Исторически, ако такава връзка е 
съществувала, тя се основава на приемствеността между раси и етноси, 
психологически облик на етносите и етническо съзнание и самосъзнание. 
Националното съзнание и самосъзнание се формира на основата на развитие
то на нациите и социализацията на индивидите от други етноси, групировки и 
малцинства в рамките по-крупната нация, в която те живеят. Ако дадена лич
ност промени местоживеенето и гражданската си принадлежност и формира 
у себе си национално съзнание и самосъзнание към нацията и държавата, 
в която живее, това не означава, че в тази личност са настъпили генетически 
изменения. Съзнанието и самосъзнанието в своята структура не съдържат 
никаква частица от гена, кръвта и произхода. Ярък пример за това са ени- 
черите. Само за 5—6 години в тях бива формирано такова съзнание и самосъз
нание, че от кръвта, гена, обичаите и вярата не остава нищо в поведението 
им, напротив — то се насочва срещу родното, срещу генетичното. Този факт 
се потвърждава от не едни исторически събития и конкретни ситуации. 
Преди няколко години семейство от Близкия Изток живее продължително 
време в България, ражда им се момченце, което расте и учи с българчета, 
родителите не обръщат внимание на детето, че не е българче и след време, 
когато решават да заминат за родината си, детето отказва да замине, заявя
вайки, че е българче. След заминаването то намира начин да се върне в Бъл
гария по странен начин и създава немалко неприятности на родителите си.

В психологията на личността съществуват парадокси: от една страна, 
тя е привързана към корена си, а от друга страна притежава склонността да 
заживява с наличното, социализира се, привързва се към социалната среда, 
усвоява културата и поведението на хората в новата обстановка и всичк© това 
зависи от нивото на развитието й, от степента на адаптивността й и от редица 
други фактори като религиозната принадлежност и облика на съответната 
религия. Колкото на по-ниско равнище е даден етнос, дадено малцинство, 
толкова по-трудно се приобщава към народността и държавата, в която 
живее. От друга страна обаче, образоваността може да изиграе и отрицателна 
роля за приобщаването на малцинствата към определена нация и народност, 
ако тази образованост е подчинена на националистично-религиозни тенден
ции, които са в разрез с облика на нацията. Примери от историята има до
статъчно, които могат да потвърдят подобни тезиси.

Противоречия и поляризация в българското национално съзнание и 
самосъзнание се очертаха и в самите нас по време на митингите, предизвикани 
по повод смяната на имената на мюсюлманите. Едни от нас, особено живее
щите сред и с мюсюлманското малцинство, водени от последиците на тази 
смяна, няколко денонощия при температура минус двадесет градуса стояха 
пред Народното събрание в знак на протест срещу решението на правител
ството, а други — писатели, журналисти, главно от средите на интелиген
цията, побързаха да нарекат първите екстремисти, националисти, обвиня-
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ваха си, че действат е емоциите, а не с ра >ума си, като чели може ДА пмп пи 
ционално съзнание без емоции. Този факт, който раздели българите на /ни , 
недвусмислено говори, че ние по различен начин възприемаме едни н < i.....
събития, отнасящи се до националния ни въпрос, че пие се разминаваме.......
непознати и говорещи на различни езици.

Що се отнася до противоречията между хората от източните райони, 
обявили се срещу прибързаното решение на правителството за смяна 1.1 hi 
имената, и държавниците,следва да посочим, че представителите на припи 
телството за първи път изпаднаха в неудобно положение освпркнпннч, 
лозунги като „Оставка“, възражения, които заставиха ораторите, докол! < >м> 
такива посмяха да се явят сред народа, да мълчат или да се скрият.

Като разглеждаме въпроса за националното съзнание и caMoci.iii.niii' и 
гражданската принадлежност на определени групи хора с различен c-iiih‘i<-> । н 
произход от този на хората от съответната държава, следва да се отбелез. a i и 
причините за трайното обособяване и съхранение на тази малцинствена ш и 
хология, която се изявява и която няма нищо общо с етническата пенхоло, н । 
Една от тези причини е наличието на сравнително голямо различие в вул1 \ 
рата, образованието, равнището на интелектуално развитие. Несъмнено и 
историята има немалко случаи, когато подобни различия са били лесно прео 
долявани, като малцинството, бидейки на по-ниско интелектуално раннннв 
от нацията и държавата, в която живее, проявява инициатива и се приоб 
щава към хората с по-висока култура. Ако обаче тази причина се съчетае < 
ярко изявен религиозен фанатизъм, при това несъвместим с религията па хо 
рата от държавата, тогава противоречията се усложняват още понечи 
Ако пък към тези две причини прибавим и някакво близко или далечно нгн> 
рическо минало, при което са съществували дългогодишни противоречи ви н 
антагонистични отношения, тогава разделителната граница между малини 
ството и мнозинството още повече се задълбочава.

Ако се опитаме да разкрием причините за трайното обособяване на м|о 
сюлманското малцинство у нас по отношение на бит и душевност, ще видим, 
че и тук действа комплекс от причини, като не трябва да се подценява! и 
такива като например наличието на големи компактни маси мюсюлмани" 
население в определени географски райони, пропагандата от страна на Тур 
ция, към която те считат, че принадлежат и други. Затова, когато се penian.ii 
въпроси за отношенията между малцинства и нации, следва да се othih.h 
правата и задълженията на едните и другите (а не само правата), да не 
подхожда умозрително, а да се отчитат конкретните фактори и условия, да 
се преценяват как тези фактори ще се раздвижат и до какви резултати биха 
довели след 40—50 години, а не само да се реагирва на конкретната < и 
туация. Това ще рече да се прецени миналото от народопсихологическа п 
политическа гледна точка, да се вземат предвид географските условия н ри 
дица други фактори, отнасящи се до поведението на това малцинство спрямо 
гражданската му лоялност към хората, с които живее. Без да се реагирва 
с неприемливи и контраметоди, не трябва да се пренебрегват поведенчески 
реакции на част от хората от мюсюлманското население през 1989 г., когап> 
заявиха на свои съседи „С коли си тръгваме, с танкове ще се върнем“, а cciа, 
след като се върнаха онеправдани и си потърсиха жилищата, които държана i а 
е продала, поставят кръстове по вратите и заплашват законните им собстт 
ници.



Когато разглеждаме националното самосъзнание и въобще народонси- 
хологически въпроси, отнасящи се до националните интереси на България, 
не трябва да изключваме равнището на развитие на чувството за национална 
гордост у младите поколения и наличните тенденции у нас на част от това по
коление да напусне България в името на собствения си интерес и спокойствие. 
Противоречивата приемственост, която младото поколение получи от 
по-старото относно националното самосъзнание и народностната гордост, и 
тоталната криза у нас не могат да бъдат доводи за подобно поведение. Именно 
тези доводи би трябвало да предизвикват национална мотивация за успех 
у младите поколения у нас, за съхранение на българското и обогатяването му 
в рамките на европейската общност и в диапазона на общочовешкото. Исто
рията неведнъж е потвърждавала, че когато дадена нация изпадне в криза, 
напусналите я преди се завръщат, за да я подпомогнат.

Националното самосъзнание и гражданската принадлежност на бълга
рина са вървели в единство в историческото му минало въпреки големите 
исторически падения през Средновековието. Що се отнася до настъпилите 
поврати в поведението на българина през последните шест-седем десети
летия, наличието на нихилизъм, политическите уклони към националното 
ни обезличаване, разкъсаните нишки на патриотичното чувство — всичко това 
е оставило дълбоко наследство в поколенията. И днес, когато се стремим към 
правова държава, когато десетки партии издигат глас в името на България 
и народа, не изживяваме ли нихилистични чувства, когато сами, без някой да 
ни диктува, издигаме лозунги „Път към Европа“, „Европейци ли сме“, „Кога 
ще се доближим до европейското“, като при това изхождаме от поведението на 
„Бай Ганьо“. Като че ли в други държави преди 7—8 десетилетия не е имало 
убийства на народни представители, като че ли преди години в САЩ нямаше- 
убийства на президенти, като че ли в Англия не стават убийства и побоища 
между полицията и гражданите. Нихилизмът като остатък от миналото про
личава във всекидневния печат, проличава в срещите ни с представители на 
други държави, проличава в поведението на дипломати. Сега като че ли още- 
повече се засилва в резултат на кризата. Самоочернянето ни прави още по- 
несъвършени и демокрацията, която има за цел да направи хората по-съ- 
вършени, едва ли ни ще ни помогне.

Малцинствата в България и въобще във всяка държава се приобщават- 
към ценностите й, когато законните собственици на тази държава живеят 
с високо чувство за себе си, когато имат успехи в различните сфери на живо
та, когато се ръководят от високо национално съзнание и самосъзнание. 
Фактът, че и сега има хора от мюсюлманското малцинство, които ще запазят 
българските си имена, че има немалко млади и образовани момичета от 
т. н. помашко население, които изпитват срам от турските си имена, без да 
знаят нито една турска дума, показва, че много от тях познават историята и 
ценят българското.
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NATIONAI SI l.l ( l()l \SNI '.S AND <l\ll Al I I I.IA I ION

Tr. Trifonov
National consciousness is a crystallized awareness of personality's 

appurtenance to its own people and of its personal qualities and 
experiences. It develops as a structure of specific goal-setting and 
rich emotionality. In the same time, unlike to the popular 
•consciousness, the national self-consciousness is comparatively 
vulnerable by the possibility of getting bias. Civil affiliation, if 
voided from national consciousness and self-consciousness, turns to 
be merely a formal observance of the law. Civil appurtenance sup 
poses and requires affiliation of the minorities to the culture of 
the people of the respective state,as well as the presence of national 
•consciousness and self-consciousness.

Обща и социална психология
ИЗМЕНЕНИЕ HA НЯКОИ ЛИЧНОСТНИ ПАРАМЕТРИ В ПРОЦЕСА 

НА ОБУЧЕНИЕТО ПО АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО

МАРИНА ВЪЛОВА

Обект на предлаганото изследване са студенти по актьорско майсторени) 
за драматичен театър във ВИТИЗ „Кр. Сарафов“. Предлагат се данни <и 
изследването на два класа, чието обучение се осъществяваше паралелни 
Целта на изследването е да проследи изменението в процеса на обучение нл 
такива характеристики на личността, които имат пряко влияние върху и i 
вълнението на актьора. Като имахме предвид спецификата на актьорскаi.i 
професия, ние се ориентирахме към характеристики на темперамента, потреб 
ностно-мотивационната сфера и сферата на самосъзнанието. Конкретните и i 
следвани параметри в тези сфери бяха съответно емоционалната стабилнои, 
екстраверсията, тревожността (разглеждана като личностна черта), потреб' 
ността от постижение и самооценката.

МЕТОДИКА
В изследването бяха използвани следните психодиагностични методики 

1) личностният въпросник на X. Айзенк, адаптиран от И. Паспаланов и 
Д. Щетински (1984); 2) българската модификация на въпросника за личностни 
тревожност на Дж. Тейлър, направена също от Паспаланов и Щетински 
(1980, А), 3) скала за потребност от постижения (Паспаланов, Щетински, 
1985); 4) тест за изследване на Аз-образа, разработен от М. Вълова и И. Пас' 
паланов. Той включва 26 качества на личността, обединени в 9 категории 
творчество, обща емоционална сензитивност, социабилност, самоуправление, 
отношение към Аз-а, психодинамични предпоставки, успех, ориентация към 
външен детерминизъм, обособяване и дистанциране. Използва се петмериа 
скала за оценяване. Л4инималната стойност на равнището на самооценката 
е 26, а максималната — 130.

45



За обработка па данните беше използван t-критернй за сравняване по 
двойки.

Общият брой на изследваните лица е 24, като 15 от тях представляват 
целия Б-клас (7 жени и 8 мъже), а останалите 3 жени и 6 мъже са от А-клас..

Бяха направени три измервания — в началото на I курс, за получа
ване информация за изходното състояние на изследваните характеристики, 
с което студентите започват учебния процес. Второто измерване е направено 
в средата на зимния семестър на I курс и причините да бъде избран този мо
мент са, най-общо, две: първо, да се установи каква е промяната през първата 
година на обучението, която има свои конкретни и силно изявяващи се осо
бености в сравнение със следващите години (те са разгледани по-долу в об
съждането) и второ, през тази първа година става запознаването на студен
тите със същността на актьорската професия и това доста често е свързано с 
установяване на несъответствие между тази същност и предварителната пред
става на студента, изградена главно от позицията му на театрален или кино- 
зрител. Най-силен е емоционалният резонанс на това разминаване между 
очакване и действителност към края на I и началото на II курс.

Третото измерване е направено в средата на IV курс, когато студентите 
играят цели спектакли пред публика на сцената на Учебния театър, т. е. 
поставени са в условията на професионален театър, в какъвто ще отидат след, 
няколко месеца.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Тъй като при мотивацията за постижение и екстраверсията не се наблю

дават статистически значими промени през изследвания период, то нашето 
внимание е насочено към останалите параметри, при които е налице добре 
изразена динамика.

Най-значимо изменение се регистрира при параметъра „емоционална 
стабилност“, и то във всички изследвани групи — табл. 1. Най-висока е 
степента на значимост на t-критерия в Б-клас като цяло и в групата на 
всички изследвани лица. Трудно е да се даде еднозначна интерпретация на 
този факт. Фактът, че емоционалната нестабилност нараства и при двата пола 
и при двата класа очевидно е израз на мястото, което тази черта заема в 
структурата на личността на актьора. Тези данни са съпоставими с резулта
тите от изследването на 39 актьори от столични театри, проведено от М. Въ- 
лова, при които средните стойности на същия показател е х = 14,64, като при 
жените х = 15,25, а при мъжете х=14. В случая е важен изводът, че четирите 
години обучение са се отразили върху емоционалното състояние на студен
тите, намалявайки тяхната емоционална стабилност, макар и не в степен на 
превръщането й в невротизъм. Би могло да се каже, че в резултат на обуче
нието са се понижили праговете на възприемане на стимулите от обкръжение
то, повишила се е емоционалната сензитивност на студентите в рамките на 
полезното за професията.

Необходимо е да се отбележи обаче, че има случаи на рязко нарастване 
на стойностите на емоционалната нестабилност, в които може да се говори за 
развитие на невротизъм, особено в съчетание с повишена личностна тревож
ност. Например при студентка от Б-клас в I курс емоционалната стабилност 
е била 15, във II курс вече е 21 — при максимум на скалата 23, а в IV курс —

Изказвам благодарност на Е. Герганов и Т. Райков за помощта, която ми оказаха 
при обработване на данните.
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I n 6 .1 и и । I

Pc iy;i i in и hi iipoMciuiiiiiiri n „I M« niniiiii.iiiii <■ niMlJiiii“’i"

Изследвани лица
Време 

в
па измср- 
апе

Средни
СТОЙНОСТИ 1 крит, 1'

Б-клас —жени I курс 10,2857 t|„n -3,44 . 014
п=7 II курс 13,2857 liv II 1.()

IV курс 14.5714 ti iv 3,60 01 1

Б-клас—мъже I курс 10.2500 ti-н -2.39 018
п=8 II курс 13,1250 tiv и '.38 , 168

IV курс 16.0000 1| iv 3,81 (К1И

Б-клас—жени и мъже I курс 10.2667 t,-n 4,00 001
п=15 II курс 13.2000 tiv и 1.9 11,8

IV курс 15.3333 t,_iv -5,29 non

Жени—А—кл. и I курс 11,8000 h-ii -2.5 0.14
Жени —Б —кл. II Курс 14,0000 tiv ii * '21 yno

п==Ю IV курс 15,2000 ti-iv 3,89 0118

Мъже —А кл. I курс 9,4286 tl-H 322 007
Мъже—Б кл. II курс 11.8571 tiv-n '.7 114

п—14 IV курс 14,0714 t,_iv -3.73 OO'J

Клас—А и I курс 10.4167 tj-n -4.16 000
Клас —Б 11 курс 12.7917 tlv n 2.08 04!)

п=24 IV курс 14.5417 tpiv -4.98 000

20 точки. В същото време личностната тревожност се движи от 1!) и I । \ pi i.. 
26 точки във II курс и отново 19 в IV курс.

Разбира се, би било наивно да се мисли, че през тези години едпш пи п. • 
обучението е влияело върху тяхното развитие и е обуславяло всички личиш i пи 
промени. Като се има предвид, че възрастта между 18 и 24—25 г., в к<>»| п> ■ .. 
студентите по актьорско майсторство, е период в човешкия живот, п.н ци п 
със събития, естествено е да се допусне, че и несвързани с обучението . ...........
са повлияли върху изменението както на емоционалната стабилност, i.ik.i п пи 
тревожността. Немалко такива причини бяха установени по време на iiciimi 
логическите консултации, които студентите имаха възможност да oei.im1* inn 
ват по време на следването.

Значимото нарастване на тревожността като личностна черта е друппп 
важен резултат, който се наблюдава както във II, така и в IV курс във всички 
изследвани групи (табл. 2). Интересна е разликата, която се получава и 
IV курс между двата пола — както между жените и мъжете в Б-кл., i.n.,» 
и между всички жени и всички мъже. Едно възможно обяснение на то ш |>«- 
зултат може да бъде дадено в контекста на връзката на тревожността с потрес»
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Резултати за променливата „Равнище па тревожност“

Време на Средни t-Изследвани лица измерване СТОЙНОСТИ критерий p

Б-кл. — жени I курс 10.5714 ti-н =-4,80 . 003
п=7 II курс 18.7143 t1V_n=—3,24 . 018

IV курс 13,2857 tj-iv ——1.2 . 274

Б- кл.—мъже I курс 11,7500 tj-ц =—3,40 . Oil
п=8 II курс 15,625 t|V-II= •" . 355

IV курс 17.625 ti-iA ==2,41 . 047

Б-клас — жени и мъже I курс 11.2000 t|_„ =-5,25 . 000
п = 15 II курс 17.0667 tiv-n=— • 90 . 381

IV курс 15.6000 tj-iy = —2.64 . 019

Жени—А-клас I курс 12.8000 tt_,v =—2.67 . 026
Жени—Б-кл ас II курс 18.5000 tiv-n=—3,4 . 008

п=10 IV курс 14.1000 t[-lv =~ 6 . 561

Мъже—А-клас I курс 10,9286 ti-n —3.3 . 006
Мъже — Б-клас II курс 14,5000 tiv-n ’333 . 64

п=14 IV курс 15.3571 t,_H =-2,75 . 017

Клас-А I курс 11.7083 ti-n =-4.11 . 000
Клас-Б II курс 16,1667 1iv-ii=—1 '24 . 227

п=24 IV курс 14.8333 tj_ jy =—2,38 . 026

юстта от постижение, като се има предвид обстоятелството „професионална 
1зява“. От една страна, при по-силна потребност от постижение е естествена 
'енденцията да се поддържа по-високо равнище на тревожност, породено от 
:тремежа всяко следващо постижение да е на по-високо или поне на същото 
>авнище като предишното. Докато в Б-кл. мъжете имат по-ниска потребност 
it постижение от жените в I (х—14,63) и II к. (х=16,38), при жените съответ- 
[ите стойности са х = 15,00 и х=17,14, то в IV к. при двата пола се наблюдават 
;зменения с противоположна посока. При мъжете потребността от постиже- 
ие нараства (х = 16,63), а при жените тя намалява (х= 14,28). Това е свър- 
ано с второто обстоятелство,а именно конкретната професионална изява и 
лизката перспектива за такава. Известно е, че в болшинството пиеси мъж- 
ите поли са повече от женските, а също като правило мъжките образи са 
раматургически по-добре разработени, по-богати и естествено дават повече 
ъзможности за разкриване на способностите и уменията, отколкото женските, 
> това отношение не правят изключение и поставените за Б-кл. пиеси — 
2ън в лятна нощ“ — Шекспир и „Мъжът си е мъж“ — Брехт, както и пиесата 
а А-кл. — „Ревизор“ от Гогол. Това особено взаимодействие между сценич-
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n.ii'.i реали ищци н it icji<'inniiii i< 111ч11<><■ 11111 параметри може да Гц,д<........ .
причините аа iioBitiiiaiunie 1 ре нож пост га при мижете.

Като потвърждение па важността па професионалната изява ta ппш! 
миката на личностната тревожност може да се разглежда и факти , че при 
студентите от А-кл. няма значимо повишаване па тревожността в |\' 
а този клас в III и IV курс взе участие в три фестивала в чужбина, к|. и 
получи положителни оценки и признание.

Същевременно резултатите показват значимо нарастване на тревожно' i in 
в групата на всички изследвани 24 студенти, което означава, че същи i их • 
източник на тревожност извън тясната сфера на сценичната изява, ва цр< i 
ставането на своите професионални възможности пред широката nvC' iin 1 
Като имаме предвид, че личностната тревожност до голяма степен oip.i ши < 
съотношението между потребностите на Аз-а и степента на тяхното фруирп 
ране, логично е да се насочим към търсенето на фрустратори не само п|»« > 
последната, но и в предишните години на обучението. Основание за това н.и .> > 
резултатите от изследването на тревожността във II курс, които iiohain.i'. 
че тя нараства значимо при всички групи, т. е. още през първата година и п<> 
ловина от обучението се фрустрират някои от социалните потребш in в • 
студентите. Като вземем под внимание пряката връзка на тревожнои га <■ пи 
требностите от запазване на самооценката и от удовлетворяваща самооцеш а 
изобщо (която се отбелязва и в литературата — вж. обзора в статията п i 
Паспаланов, Щетински, 1980,-Б), имаме основание да допуснем, че фрустрп 
рането на някоя от тези потребности или и на двете е причина за noBiiiiiaHiin1' 
на тревожността. Особената роля на тези две потребности при студенти и- п<> 
актьорско майсторство може да бъде разбрана, като се анализира сложна м 
ситуация, в която попадат те в I курс.

Това е курсът, който поставя най-високи изисквания пред адаптивни м' 
способности на студентите. Както първокурсниците от всички останали 
ВУЗ, те също трябва да се адаптират към нови колеги, нови преподава тели, 
нова социална среда, много от тях към новия и голям град и най-важното 
към новия тип водеща дейност, която се различава съществено от училиш 
ното обучение, а също и от строго академичното обучение в университет.! 
или институтите. В какво се изразява разликата?

1. Студентите по актьорско майсторство са не само колеги, но и нарт 
ньори, а това означава, че са силно зависими един от друг по отношение па 
изявата си като индивидуалности и творчески потенциал.

2. Диадата „преподавател—студент“ съществува реално, студентът нс е 
анонимен за преподавателя, тяхната пряка съвместна дейност е в основата па 
обучението по актьорско майсторство.

3. В осъществяването на тази дейност участват основните психични про 
цеси на личността — възприятие, внимание, памет, мислене, въображение, 
а също така психодинамичните свойства на личността (темпераментът), 
основни социални потребности — потребност от самоактуализация, потреб 
ност от успех; емоционалната сфера и самосъзнанието. С други думи, дейно 
стта, в която се формира бъдещият актьор, изисква участие на всички равни 
ща на личността, като същевременно дава възможност за усъвършенстване 
на техните функции по посока на изискванията на актьорската професия.

В така очертаната ситуация обстоятелствата, които могат да се превърнат 
във фрустратори на посочените потребности и да доведат до повишаване на 
тревожността, са следните:
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1. Неадекватно завишена самооценка, формирана в резултат на приема
нето на студента във ВИТИЗ, което се възприема от него като начало на 
приобщаването му към референтната група. Но преди това приобщаване да 
завърши, възможно е студентът да получи от колегите и преподавателите си 
(които са част от референтната група, макар и не „най-представителната“) 
информация за себе си (за способностите и отделни черти на личността си), 
която не съвпада с неговата собствена информация.

2. Отсъствие на емоционален контакт между студента и художествения 
ръководител, който по правило в началото на учебния процес е авторитет. 
Когато ръководителят не създаде условия за такъв контакт, но в същото време 
поддържа такива с други негови колеги, у студента е възможно да възникне 
чувството, че не е приеман като личност, че качествата, които той има, не са 
тези, които се очакват от него — възможно е това да повлияе на самооцен- 
ката му, дори само за кратък период.

3. Неприемане и емоционално дистанциране, проявявано от колегите в 
класа. Тази причина не се среща много често, но влияе силно отрицателно 
върху емоционалното състояние на отхвърляния и когато се проявява в нача
лото на обучението влияе съществено и върху неговата самооценка, докато 
започнат да действат подходящите защитни механизми.

Анализът на качествата в самооценката потвърждава косвено резулта
тите, получени за динамиката на параметрите „емоционална стабилност“ и 
„равнище на тревожност“. Във въпросника за самооценка като самостоятелни 
качества фигурират „емоционална уравновесеност“ и „увереност в себе си“. 
Студентите трябва да посочат в каква степен смятат, че ги притежават реал
но, както и степента, в която биха искали да ги притежават. Данните сочат, 
че това са качествата, които получават най-нисък бал в реалната самооценка 
при всички изследвани групи, т. е. студентите се чувстват недостатъчно 
уверени в себе си и осъзнават своята висока сензитивност към въздействията 
от обкръжението, която очевидно им пречи, макар да не е достигнала степен
та на невротизма. Основание за този извод дава фактът, че при тези две ка
чества има най-голяма разлика между степента, в която студентите от всички 
групи смятат, че ги притежават, и степента, в която биха искали да ги при
тежават. Очертава се едно вътрешно противоречие — от една страна, емоцио
налната нестабилност, разбирана като ниски прагове на възприемане на 
въздействията, очевидно е едно от най-необходимите професионални качества 
за актьора, а от друга страна, голямото количество получавана информация 
и интензивността на преживяванията, характерни за емоционално неста
билната личност, водят до по-големи загуби на психическа енергия, изто
щаване и емоционален дискомфорт.

Резултатите от изследването на реалната самооценка са представени в 
табл. 3. В четири от групите — целия Б-кл., мъжете в Б-кл., мъжете в А и 
Б кл. и в групата на всички изследвани лица се наблюдава значимо нараства
не на реалната самооценка от I към IV курс, което се съпровожда от отсъствие 
на значими промени в равнището на идеалната самооценка. Една от причи
ните за повишаване на реалната самооценка в IV курс вероятно е удовлетво
ряването на потребността от самоактуализация, макар и в различна степен 
в отделните групи. Получените резултати за Б-кл. като цяло и за всички 
изследвани лица не противоречат на казаното по-горе за удовлетворяването 
на потребността от самоактуализация при жените, тъй като те очевидно са 
повлияни от високите стойности на мъжете по изследвания параметър.
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Резултати in променливата „Реална свмооценкп"

Изследвани лица
Време па 
измерване

Средни 
стойности t-критерий P

Б клас —жени I курс 98,5714 t].|| . 14 . 894
п=7 JI курс 98,1429 tlv„ 1.18 . 284

IV курс 101,8571 ‘i-iv -.71 . !>oa

Б клас—мъже I курс 96,5000 h-n -.оз . 474
п=8 И кунс 96,6250 hv-n— . 027

IV курс 111,2500 tj-iv =—2,91 . 02 ।

Б клас —жени и мъже I курс 97,4667 *1-11 = .06 . 956
п=15 11 курс 97,3333 tjv-n— 2,81 . 014

IV курс 106,8667 tj.jv =-2,56 . 02,1

Жени А и I курс 98.6000 = -83 . 428
Жени Б 11 курс 96,4000 *iv-n= 1,01 . 339

п=10 IV курс 99,2000 t1.lv=-.16 . 875

Мъже А и 1 курс 99.8286 tj-n = -65 . 525
Мъже Б 11 курс 98,2143 *iv-n — 3.82 . 002

п = 14 IV курс 110,6429 t,-iv =-3,21 . 007

Клас—А и 1 курс 99,3750 = 1,04 . 311
Клас—Б II курс 97,4583 tiv- u — 3,52 . 002

п=24 IV курс 105,8750 ti-,v =—2,46 . 022

Що се отнася до равнището на идеалната самооценка, то там се наблю 
дават противоположни тенденции, макар и не толкова силни, че да бъд.н 
регистрирани статистически. Докато при жените в Б-кл. идеалната самооцги 
ка намалява, при мъжете тя нараства. Реално съществуващата по-благоприя г 
на перспектива за професионална изява при мъжете очевидно е повлияла 
върху техния стремеж към личностно развитие. В подкрепа на това допускаш 
е и по-високото равнище на потребността от постижение при мъжете, а е л<> 
гично личност с относително висока реална и идеална самооценка да има по 
силен стремеж към разкриване на своите способности, към съревнование със 
себе си и с околните и т. н.

Интересна разлика между мъжете и жените в Б-клас съществува и по 
отношение на качествата, които получават максимален бал в идеалната 
самооценка. При мъжете изпъква комплекс от качества с еднакъв, максима 
лен бал, които са типични за творческата личност: чувство за хумор, ори ги 
нално мислене, богато въображение, склонност към импровизация, желание 
за изява, интуиция, чувствителност към красотата. При жените в групата 
на най-желаните попадат качествата (по бални стойности): оригинално мисле-



не, богато въображение, физическо здраве, работоспособност, трудолюбие, 
самостоятелност, независимост, чувство за хумор. Обстоятелството, че сред 
предпочитаните качества освен типични за творческата личност има и такива, 
които са необходима предпоставка за нормалното осъществяване на всеки 
вид труд, може да се разглежда като израз на следните особености на сту
дентките: 1) по-ниско самочувствие, създаващо нагласа да се търсят повече 
предпоставки за успешното постигане на дадена цел, в случая — личностно 
развитие и усъвършенстване, и 2) произтичаща от социалните роли на же
ната по-голяма вглъбеност и стремеж към отчитане на всички обстоятел
ства при решаване на даден проблем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Получените резултати, макар и отнасящи се само до един випуск сту

денти по актьорско майсторство, дават основание да се търсят нови форми на 
работа между студентите и преподавателите с цел да се постигне по-силна 
индивидуализация на подхода към всеки студент, което определено би под
помогнало преодоляването на някои бариери от личностен характер, като 
доведе до по-бързо и ефективно разкриване на творческия потенциал на сту
дента.

Получената информация насочва и към търсене на подходящи форми на 
психотренинг, който би подпомогнал процеса на личностно израстване, 
развитието на определени социални умения, които за актьора са от първо
степенно значение, като се има предвид колективният характер на театралното 
изкуство и публичността на актьорската изява, а също би засилил адаптив
ните способности на бъдещия актьор.
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CHANGES OF PERSONALITY PARAMETERS IN THE PROCESS 
OF MASTERING ACTOR’S SKILL

M. Vulova

The dynamics of some basic characteristics of personality of 
students during the four years of training actor’s skill in the Higher 
Institute for Theatrical Art is studied. It was found that no chan
ges appeared in such personality traits as extraversion and need 
of achievement, whereas in the emotional stability, level of an
xiety, and self-evaluation a significant dynamics was observed. An 
analysis of the determinants of the results obtained is attempted.
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Педагогическа и вг^зрастова 
психология
ДЕТЕРМИНАНТИ НА ПСИХИЧНАТА АКТИВНОСТ В УЧЕБНИЯ ПРОЦ1 <

РАЙНА ПЕТРОВА

Качеството на обучението в голяма степен се определя от харак iep,i п । 
психичната активност на учащите се. Това обуславя значението па пор 
минантите, които я определят, а чрез нея поддържат и цялостния koi пи ппн п 
тонус на личността.

В учебния процес психичната активност на учащите се е насочени к i 1 
усвояване на общественоисторическия опит, натрупан от човечеството п п< 
говото развитие, регулирана от социалнозначими мотиви.

В психологическата и педагогическата литература отделните пнюрп 
предлагат различна интерпретация на психичната активност. М. Анаре<п 
свързва активността с преобразуващото отношение на учащия се към нотни 
нието. „Същността на активността на познавателната дейност се гм гои п 
отразително-преобразуващото отношение на ученика към обекта па потни 
нието, към учебния материал.“1 Т. М. Шомова разглежда активността к.ии 
„качество на дейността на личността, което се проявява в отношението пи 
ученика към съдържанието и процеса на дейността, в стремежа му към ефек 
тивно овладяване на знанията и начините на дейност за оптимално време, и 
мобилизацията на нравствено-волевите усилия за достигане на учебно-ноти.i 
вателните цели“.2 3 Д. Йорданов я разглежда като „качество на личността, про 
дукт на социално-познавателната дейност на човека, на отражение па обнп 
ствените отношения и на усвояване на социалния опит на човечеството" '

1 М. Андреев. Дидактика, Народна просвета, С., 1981 г., с. 148.
2 Т. М. Шомова. Дидактически принципи активности в современной школе Co 

ветская педагогика, кн. 7, 1977 г.
3 Д. Йорданов. Проблеми на психологията на обучението., С., 1982 г., с. 227.

Независимо от различията във вижданията на отделните автори, в осни 
вата им стои становището за свързване на психичната активност с отношениеi> > 
на учащия се към обкръжаващите го предмети и явления, израз на взанмодеп 
ствието му с другите хора в процеса на учебната дейност.

Анализът на психичната активност предполага тя да бъде разгледани 
от гледна точка на субекта на дейността. Това означава, че детерминантите, 
които определят характера на активността, ще се търсят вътре в субекта i.aio 
израз на неговите вътрешни сили.

В този аспект психичната активност може да бъде разглеждана и от гле i 
на точка на някои личностни детерминанти, обуславящи степента на активно! i 
в учебната дейност. Опознаването на тези детерминанти и съответно умелото 
педагогическо взаимодействие чрез тях могат да допринесат за повишаване пя 
психичната активност на учащите се, за по-ефективен учебно-възпитателен 
процес. Личностните детерминанти на психичната активност най-общо биа 
могли да се сведат до три основни групи: познавателни, подбудителпи и ел 
морегулативни.



Към познавателните детерминанти следва да се отнесат онези психически 
процеси на личността, свързани с овладяването на природните и обществените 
закони, с формирането на понятията и категориите, с изграждането на позна
вателния стил на личността.

Психичната активност, обусловена от познавателните детерминанти, въз
никва при непосредственото взаимодействие на учащия се с явленията от 
заобикалящата го действителност и поддържа равнището на сетивното по
знание.

Абстрактно-логическото познание се обуславя от детерминанти, които 
водят до по-високо равнище на познавателна активност, тъй като възниква 
възможност за усвояване на обобщени знания, за осмисляне същността на 
явленията, за установяване на закономерните причинно-следствени връзки и 
зависимости между тях.

Специфична е психичната активност на личността в практическата дей
ност. Непосредственото овладяване на умствените и двигателните действия се 
аферентира обратно в индивидуалната и обществена практика, с което се 
поддържа устойчивостта, вътрешното равновесие на психичната активност 
на учащите се.

Втората група детерминанти — подбудителните, се свързват предимно с 
мотивационната сфера на учащите се. Мотивите възникват върху основата на 
потребностите, възприятията, представите, понятията и са вътрешна подбуда 
за действие, израз на отношението на ученика към познавателния процес. 
Затова е важно да се установи къде и как в учебната дейност възникват по
знавателните потребности и съответно мотивите, предизвикващи активно отно
шение към ученето.

Съгласно психологическата теория за дейността (А. Н. Леонтиев) основ
ната й характеристика е предметността. Поставя се въпросът кой е предме
тът на дейността в процеса на обучение. Висшите познавателни потребности 
при обучението възникват в ориентировъчната част на дейността, когато се 
разкрива същността на изучаваните предмети, явления, действия, начини на 
практическо приложение. Според А. Н. Леонтиев познавателните потреб
ности възникват при срещата си с предмета на дейността. Следователно по
знавателните задачи трябва да се превърнат в предмет на дейността на уча- 
дия се, при което познавателната потребност се опредметява, а предметът 
на учебната дейност, или познавателната задача, се превръща в мотив на 
дейността.1 Това означава, че основната група мотиви, регулиращи активно
стта на учащия се, се свързва с познавателната дейност и учебното съдържание.

4 Д. Йорданов, цит. произв., с. 122.

При това учебната дейност се подбужда и направлява не от един мотив, 
з от цяла система от мотиви на личността, свързани с нейните потребности. 
Именно тази мотивационна сфера определя характера на познавателната 
зктивност. Всяка промяна в реалната позиция на ученика в познавателната 
дейност води до промяна в мотивационната структура на личността. Мотивът, 
сойто е направлявал активността, придавал е личностен смисъл на извърш
ваната дейност, губи своята подбудителна и насочваща функция, като на негово 
хясто се явява друг мотив, насочващ активността на личността в друга насока.

Следователно мотивационната сфера на личността обуславя познавател- 
зата активност, при това всяка промяна в мотивацията на учащия се води до 
зромяна в реализираната активност. 4

>4



Към групата па подбудителите детерминанти могач да се отшч.и и 
познавателните интереси. Както вече бе отбелязано, в процеса па обуче....
учебното съдържание, като познавателна задача, се превръща в вре i n 1 и . 
учебната дейност, която опредметява познавателни те потребности и пора । i। 
интереса вече като осъзната насоченост към тази информация I я се nprnpi.ni । 
в психически механизъм на мотивацията за учене, който подтиква уч пнп ч • > 
към активна дейност за усвояване на учебнота съдържание Ila ia nt <и ..... 1
възникват положителни преживявания от познанието, които iiiaih.ii ранни 
щето на психичната активност на учащия се.

Третата група детерминанти на психичната активност саморгщ hi 
тивните, се свързват с „Аз-образа“ на личността. Според II Кои чоп<чпюи.. 
„Аз“ е„ ... първо, индивидуалност или идентичност, т.е. вътрешно нари hi 
индивида, единство и приемственост на неговите психически и фи.... . .....
чески прояви. Второ, това е Его, т. е. съзнателното и регулативно n.i'i.i 
упражняващо поведението на лицето. Трето, това е образът за „А >", । ■ 
самосъзнанието на личността, нейната представа за себе си“5.

6 И. Кон, Изявата, С., с. 26.

В този аспект индивидуалността на всеки ученик се намира ni.it iipt.n । 
с неговата информационна сфера. Вътрешното „Аз“ играе регулативна ри hi 
по отношение на това кои от даваните знания за учащия са значими, <о .... и
полезни, т. е. знания, които представляват интерес за него, па които tint пи 
отдели по-голямо внимание, време, ще положи по-големи усилия и стараиш . 
или знания, които са безинтересни, ненужни и не предизвикват cnipiyioin 
чаване на вниманието, активизиране на волята, паметта, мпсъл'1.1 Ilin 
„Аз“-а определя до голяма степен отношението и позицията към учсйшни 
съдържание, към даваните знания, което обуславя и познавателна та актинии. ।

На второ място „Аз-образът“ се свързва с ценностната сфера па уч< пт..1 
Тъй като човешкото „Аз“ е вътрешното, съзнателно, регулативно пачллп, 
което ръководи поведението на личността, то в нето намират израз пелин 
стремежите, идеалите, жизнените позиции на отделния ученик. II съобрапн 
с тях, като израз на неговото вътрешно „Аз“, той проявява различни раншни i 
на активност в процеса на обучение.

Саморегулативните механизми се осъществяват в самооценката па попе 
дението като израз на самосъзнанието на личността. Самооценката е съдържа 
телнахарактеристика на „Аз-а“ и оттам нейните контролни функции, снпр i.nni 
с вземането на решения. В самооценката се вплитат два момента: какво npi 1 
ставлявам за другите и какво представлявам за себе си. В първия < лучш 
учащият се интересува от това какво очакват от него учители, родно чн 
приятели и др., как те преценяват неговите качества и възможноги1 1< ш 
очаквания на другите могат да доведат до активизиране на вътрешни !<• г 
сили, изява на творческите възможности при усвояване на учебната ипфор 
мация или обратно —да се стигне до апатия, безразличие, пренебрежение । । , 
ученето и снижаване равнището на познавателната активност.

Вторият аспект — „Аз-ът“ за себе си включва собствената самоопенкл 
Дали ученикът е доволен или недоволен от себе си, от количеството и кич* 
ството на своите знания, от реалната позиция, която заема в колектива, ш 
отношението на другите към него. В самооценката проличава какво гой жс ч н 
да промени и какво не желае, какво е отношението му към онова, което iipci 
стои да развива, усъвършенства, т. е. насоката на неговата дейност, Г> гои 
смисъл самооценката се явява стимул за активно познание. Съществен момеп i



'ук е въпросът доколко тя адекватно отразява действителните качества на 
/чащия се.

Самооценката води до вземане на решения и осъществяване на контрол 
гад извършваната дейност. Контролът се свързва с отношението между реал- 
ioto и идеалното. „Аз“, между това, което трябва да бъде личността и това,. 
:оето е. В тази си функция той се явява стимул за активна дейност, за да стигне 
’ченикът в процеса на обучение до момента на самореализация, самоусъвършен- 
тване, самоутвърждаване. От своя страна, самореализацията и самоутвърж- 
.аването водят до удовлетвореност, а тя неизбежно повишава равнището на 
юзнавателната активност.

Така посочените три групи детерминанти влияят върху равнището на 
ктивността чрез функциите, които изпълняват в процеса на учебната дей- 
ост.

Познавателните детерминанти изпълняват когнитивна функция, тъй 
ато са свързани пряко с процесите възприемане, разбиране, усвояване, 
ворческо мислене, формиране на понятия, развитие на паметта, вниманието, 
ъображението, изграждане на умения и навици за практическо прилагане 
а знанията.

Подбудителните детерминанти изпълняват функцията на формиране на 
тношение към ученето, т. е. изграждат у личността на учащия се система 
т потребности, мотиви, установки,готовност за учене, познавателни цели, 
агласи, ценностни ориентации.

Саморегулативните детерминанти се свързват с функцията на контрол и 
амооценка на ученика по отношение на неговите знания, умения, навици, 
гремеж за самоусъвършенстване, самоутвърждаване и пълноценна реа- 
изация.

Личностните детерминанти на психичната активност се намират във 
заимна връзка и единство. Те осигуряват когнитивния стил на обучаваните, 
зхното отношение и насоченост към учебната дейност, готовността им за 
шооценка и саморегулация в процеса на усвояването на обществено-исто- 
тческия опит на човечеството и формирането на собствената им психична 
сгивност.

DETERMINANTS OF PSYCHIC ACTIVITY IN THE TRAINING PROCESS

R. Petrova

Among the questions related to the quality of the training, 
that of the psychic activity of the students is between the most 
important ones. It can be considered from the point of view of both 
the subject and object of the activity. The present analysis con
cerns the first aspect, only, i. e. — the psychic activity as an 
exteriorization of the inner forces of personality. This is the context, 
in which the determinants, influencing the level of psychic ac
tivity in the process of training, are revealed.
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ДИНАМИКА НА ДЕПРЕСИВНИЯ СИНДРОМ ПРИ (1Р1<
АТ. ШИШКОВ, Л. ЛОЗАНОВА, Д. К.ОМСИЙСКА

За тревогата като компонент (фаза) на стреса се говори oi 1915 i<> inn>i, 
когато Ханс Селие описа т. н. от него „общ адаптационен синдром” । ipi i .. 
гата, като психическо преживяване е била обсъждана и дпскуiiip.ni.i опи ■ о 
древността, но винаги в контекста на страховия феномен. Тревожни! i м 1.10. 
субсистема на личността не е изолирана, а непосредствено свьр »;• ни > в> . ......
психични сфери, между които доминира емоционалността. Оста । ip.i .1, в 
нейното обособяване вземат участие още „мрачното предчувствие, ш ш.г.....
ността, нерешителността, малоценността“ и т. н. (И. Паспалапов, /I 111< иш 
ски, 1980), прояви, непосредствено свързани с депресивната тонално! i, i « 
с дистимността. Тяхната единна основа се дължи на еднаквостта в ,.т ртп 
тивните им процеси“ (Ангел Величков, 1987) и промени в медиация i а. воню 
довеждат до хронично стресово състояние, представено клинически oi umpi 
сивния синдром — един от вариантите на дисстреса, с нарушена сонил in.i 
адаптивност поради психична дезинтеграция. Така депресивни те < акmi-iiiii 
участват в тревожността, т. е. в началния стадий на стреса и при min. im< >,i 
ност за успешна адаптация се засилват и доминират понякога в piiMiик1 п । 
клинично обособена депресия.

Дезинтегриращата роля на тревожността, обявена още от Роджьр! в 
1951 г., се поддържа от много автори (Хр. Попов, 1980 г., В. Милев, 1М.ч| 
В. Суворова, 1975, Я- Райковски, 1980, Ж. Стойкова, 1988 и др.), по депр» 
сивността като компонент на дистреса, водещ началото си от първия < i.i.inu 
на общия адаптационен синдром, е малко проучван обект.

Изпитната ситуация, представляваща значително събитие в jkiiboi.i в । 
студента, несъмнено има връзка с тревожността, а оттам и с депресиям. 
която Goldberg (1984) отчита повишена в 4%.

Позовавайки се на установената от Н. Hinterhuber, Н. Prokop (19/5) 
най-висока ранимост на студентите по медицина (43,5%) и на пати проуч 
вания (1989) за високата им фрустрационна готовност (53,38) с авто;п |><iinmi 
насоченост в 7,94% — отчетена с пробата на Розенцвайг, ние изорахме in 
обект на нашето проучване група от сто изследвани лица — студен in <и 
Висшия медицински институт — Ст. Загора, за изследване динамикпш пи 
депресивните им изживявания в извънизпитна и изпитна ситуация (ш по 
средствено преди и след сравнително добра изпитна изява в диапазона межд\ 
среден и отличен успех). Всички изследвани бяха във възрастта 23 25 i 
и с малки разлики при разпределението им по пол (мъже—жени; 55 45)

МЕТОДИКА
Приложен бе самооценъчният тест на Век, съдържащ 21 субскали, дока ia.n 

възможностите си за самостоятелно използване при проследяване дпнампн.< in 
на депресивния синдром в общата популация (3. Петьо, П. Хупя, 1984) 
и теста на Бъс—Дюрки, отчитащ агресивната насоченост.



РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

Отчетеният нормално персистиращ депресивитет по време на семестриал- 
ю обучение (18%) остава почти непроменен преди изпит (17%) и се подобря- 
за, но без статистическа значимост в разликата след изпит (11%).

Анализирането на отделните субскали обаче показа изразена динамика 
: подобряване на някои емоционални, когнитивни и подтикови симптоми 
мато неудовлетвореност, мисли за неуспешна реализация, суицидна зареде- 
юст, плач, социална изолация и влошаване на виталните с акцент върху 
’’моряемостта, загубата на апетит и намаление на теглото. Промяната с по
добряване или влошаване в предизпитната ситуация се задълбочава често 
лед изпит със значимост в разликата, достигаща Р<0,001 (табл. 1).

Коефициентът на Кулбак, приложен за отчитане градацията на значи
мостта на субскалите при условно приета най-малка стойност 0,50, сочи не- 
шолуката като доминираща всред първата група отзвучаващи симптоми и

Съпоставка на процентните стойности по субскали и ситуации (в %)

Таблица 1

_ Ситуации

Субскали '

По време на 
семестър

Преди 
изпит След изпит Р

1. Тежко настроение 17 25 19 >0.05
2. Песимизъм 2! 16 19 >0,05
3. Несполука 54 19 32 <0,001
4. Недоволство 40 20 17 <0,01
5. Чувство на вина 19 16 10 >0,05
6. Желание за наказание 33 28 19 <0,0о
7. Самоомраза 23 19 27 >0,05
8. Самообвинение 59 54 45 >0,05
9. Подтици за самоубийство 40 18 15 <0,001
0. Плач 45 25 14 <0,001
1. Раздразнителност 60 58 49 >0,05
2. Социална изолация 34 22 20 <0,05
3. Неспособност за решаване 18 19 25 >0,05
4. Външен вид 25 25 26 >0,05

.5. Неработоспособност 38 53 49 <0,05

.6. Смущения в съня 33 40 46 >0,05

.7. Уморяемост 40 69 61 <0,001
8. Загуба на апетит 9 27 21 <0,001

.9. Отслабване 7 27 21 <0,001
10. Хипохондрия 22 22 19 >0.05
11. Загуба на либидо 21 15 11 >0.05
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загубата па micriii пере д пнтилни i<‘, кон гн оформя i nepciiciiip.iiiri'i» it tin । 
бочаванс па депресивна га п ihii.i (i ябл 2)

Karo се има предвид, че виталната симптоматика, явно в loitu n.i при 
•експериментираните лица, се явява често в рамките на нсирш'iciiini шнпм 
пенсации при напрежение и стрес, не бихме могли само поради тяхното n.i ш

1 а б л и ц а 2 1 а б л н ц ।
Градация за значимост според 

коефициента на Кулбак
Процентни съпоставки и 

според ситуациите
IIHPIHMOt 1 

II IIO.BI

Субскали Коефициент
Пол

По време 
на семе- Преди 

изпит
След
II ши г 1’

1. Несполука
2. Плач
3. Подтици за самоубий

ство
4. Недоволство
5. Социална изолация
6. Загуба на апетит
7. Отслабване
■8. Неработоспособност

0,79 
0.78

0,53 
0.42 
0.16 
0,76 
0.58 
0,34

стър

Мъже

Жени

Р

10,20 %

25,49 %

<0.01

7.27 %

28,89 %

<0,01

5,36 %

17,78 %

• 0,10

0 П

■ 0,0

чие да приемем оформянето на депресивна картина. Значително по-сигурни 
критерии за депресия са емоционалните, когнитивните и подтиковите спмн 
томи, които всъщност търпят обратно развитие в предизпитната и следи i 
литна ситуация от първоначалните им високи стойности.

Подобна е динамиката и при разпределение на изследвани лица по пои, 
като женският показва по-високи стойности във всички измерения, доспи.i 
щн до значимост в разликата (табл. 3).

Като илюстрация за подобряване на депресивната симптоматика можем 
да цитираме отговорите на изследваните лица по време на семестриално обу 
чение, пред изпит и непосредствено след изпита. Така отговори като: „11лпчл 
през цялото време и не мога да спра“, „Недоволен съм от всичко“, „Считам, 
че нямам успех в живота“ по време на семестриално обучение, пред изиш и 
след изпит се трансформират в „Не плача по-често от обикновено“, „Не > i.-t 
особено недоволен“ и „Не считам, че съм без успех в живота“. Или отговори, 
показващи определено суицидна зареденост, като: „Считам, че по-добре < 
да не живея“, „Имам конкретни планове да се самоубия“, „Ако можех, бих 
се самоубил“, приемат формулировката: „Нямам намерение да направя пешо 
със себе си.“

Анализът, извършен с теста на Бъс—Дюрки показа нормални граници 
на екстраполираната агресивност, докато автоагресивната насоченост oi 
белязва спад в предизпитната ситуация с 33%, което потвърждава мобилп 
зиращата роля на проучения от нас стресов момент.

ИЗВОДИ:

1. По време на изпит депресивната симптоматика на студентите-медици, 
които имат висока фрустрационна готовност и психична ранимост, значи



телио намалява своите параметри в субскалите, измерващи емоционални,, 
когнитивни и подтикови симптоми.

2. Отчетеният депресивитет е свързан повече с женския пол и виталния 
компонент на депресивния синдром.

3. Редуцирането на депресивната симптоматика и автоагресивна порив- 
ност по време на изпит е повод за обсъждане на изпитната сесия предимно 
като мобилизиращ, а не дезинтегриращ личността фактор.
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DYNAMICS OF THE DEPRESSIVE SYNDROME IN STRESS

A. Shishkov L. Lozanova, D. Komsijska

The dynamics of the depressive syndrome in situation of exa
mination and non-examination is traced out and analyzed by using 
psychological tests. The comparison carried out show a decreased in
tensity of the depressive experiences during examination as measured 
by the subscales for emotional cognittve and incentive symptoms 
of the process of mobilization of personality.

ОСОБЕНОСТИ HA ВНИМАНИЕТО У ДЕЦА C ЦЕРЕБРАЛНИ ПАРАЛИЗИ

ИВАЙЛО ПЕТРОВ

Детската церебрална парализа е едно от най-разпространените заболя- 
;ания в света. Само у нас чрез непълни изследвания са установени над 8000 
лучая, т. е. 1,75 на 1000. Най-голямо значение за възникването на детската 
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I

церебрална нарили ia оказва поражението, което нанася, bi.грешни n in ши 
ни фактори на главния мои.к по време на bi.ipemiioyгробния перпоц и в ми 
мента на раждането. При това тежко 1аболявапе водещ дефекз ги дни,.in 1 
ните разстройства, кон то са свързани как го е увреда па дшп a ir.'iini ic ioiiii п 
проводящите пътища на главния мозък, така п с нарушения в разви Hirin п . 
централната нервна система. Наред с многоброния  те двигателни ynpriiii 
при детската церебрална парализа се наблюдават разнообразни nirie.'iiT i \ > । 
ни и речеви разстройства, а също така и нарушения на другпзе ropiii.ii 
функции.

Обектът на нашето изследване обхваща GO ученици с церебрални n.ipn 
лизп, 19 момичета (31,67%) и 41 момчета (68,33%) на възраст от I'.’ в> Г. 
години, които живеят и се учат в санаториума и санаториалното училище п 
Момин проход. Първият етап на проучването (1987 г.) включва пзел •дпиш 
на равнището на интелектуалното развитие на учениците с церебрални пи 
рализа. За целта е използван тестът на Уекслър — втори вариант, за р.н...i и 
с деца от 7 до 16 години. В резултат от изследването се установи, че 30 ъ п । 
(50%) са с нормално интелектуално развитие. От тях 14 (23,33%) с.з е ъи.р., 
интелектуално развитие, а останалите 16 (26,67%), въпреки че о< ian.ii п 
рамките на нормата, са с леко снижен интелект, ориентиран към долини м\ 
граница. При другите 30 ученици в 24 случая (40%) се установи задръжка в 
психическото развитие, а при останалите 6 (10%) — олигофрения, eienen 
.дебплност. Вторият етап от проучването включва изследване па устойчиви 
стта и концентрацията на вниманието на учениците с церебрални ii.ipn.iii ш 
с метода на Пиерон—Рутер. Количествените стойности па устойчивос 11 а и i 
вниманието се отчитат чрез коефициент на устойчивост (КУ), а количе. ц< 
ните стойности на концентрацията на вниманието се отчитат чрез коефииш н i 
на концентрация (КК). Като база за сравнение с метода на Пиерон I ’у •• р 
са изследвани особеностите на устойчивостта и съсредоточеността на вип i , 
нието и на 60 здрави деца от 138 ЕСПУ „Юрий Гагарин“ — София, връеi iniitii 
на учениците от санаториалното училище. Математико-статистическн !<■ п > 
числения на количествените стойности от проучването са извършени е Г"3 
пютърни програми. Средният коефициент на устойчивост на вниманиеш па 
здравите деца е: Х1КУ=982,7. При децата с церебрални парализи този ь<.« 
фициент е: Х2КУ=614,4.

Съпоставянето на данните и компютърната им обработка дават следите 
резултати: F-критерий: F=15,22, Z1=8,98. Т-критерий (по Велх): V 
~—7,69, F=66, Z.2=5,95, т. е. Z1>Z2. Разликата между двата резултат < 
статистически значима. Средният коефициент на концентрация на внимипш ш 
на здравите деца е: Х1КК = И7,1. При децата с церебрални парализи кос 
фициентът е: Х2КК=44,4. Съпоставянето на данните дава следните резул i.iiii 
F-критерий: F=2, Zj=2,62.

Т-критерий (по Велх): V = 19,76, F=106, Z2 = ll,28, т. е. Z^Z... Ритли 
ката между двата резултата е статистически значима. Третият, основен < i hi 
на проучването, включва провеждане на психолого-педагогически скенери 
мент с учениците от санаториалното училище. Целта му е да се установи влия 
нието на компютърното обучение върху устойчивостта и концентрация!в пи 
вниманието на децата с церебрални парализи. В психолого-ледагогичег) b i 
експеримент участват учениците с нормален интелект и задръжка в щ-п и 
ческото развитие (общо 54 изследвани лица), разделени в две еднакви групи



контролна (27 изследвани лица, 15 с нормален интелект и 12 със задръжка в 
психическото развитие) и експериментална (27 изследвани лица, 15 с норма- 
ген интелект и 12 със задръжка в психическото развитие). В контролната 
рупа чрез констатиращ експеримент се изследва влиянието на провежданото 
гечение и традиционната психолого-педагогическа рехабилитация (щадящ 
•ежим, правилно организирани занимания и игри, правилно отношение към 
юлните деца, отстраняване на вредните влияния на околната среда) за разви- 
ие на устойчивостта и концентрация на вниманието. В експерименталната 
рупа, освен гореизложените фактори за развитие на вниманието, се отчита и 
лиянието на обучаващия експеримент. Обучаващият експеримент е уникален 
о своя характер за нашата страна. За целите на изследването за първи път 
нас се използва компютър като средство за обучение (възпитание, разви- 

ие) в специално училище. Експерименталната работа е опит да се отговори, 
а два въпроса. По-общият въпрос се отнася до мястото на компютъра в спе- 
иалните училища (в случая соматопедичните) във връзка с повсеместната, 
омпютъризация на образованието. По-частният въпрос засяга влиянието на 
омпютъра върху развитието на психичните процеси на децата с церебрални 
арализи. Заедно с това изследването разкрива и една нова функция на ком- 
ютъра, наред с вече известните развиваща, обучаваща, възпитаваща — ко- 
екционната му функция. Като се отчитат конкретните цели на компютърното 
бучение, възрастовите и интелектуалните особености на учениците с цере- 
рални парализи, с тях е провеждана целенасочена работа в продължение на.

години (1987—1989). Подрастващите се обучават с 10 микрокомпютъра 
Лравец 82“, 6 астрономически часа седмично, в учебно време. Занятията са 
прого индивидуализирани. Използват се готови тренировъчни програми, 
асочени към формиране и отработване на умения и навици. Учениците пър- 
значално се запознават с начина на функциониране на компютъра, с видо- 
зте програми и езици за програмиране, с ключовите думи. По-късно обуче- 
пето включва въвеждане на данни, печатене на текст, извършване на мате- 
атически действия, чертане на фигури и пр. Широко приложение в експери- 
ента намират компютърните учебни игри със свойствените им елементи на 
>ревнователност, увлекателност, повишаване на мотивацията, стимулиране 
1 инициативност и творчество.

Учениците с олигофрения не участват в експеримента, тъй като същ- 
)стта му, а и спецификата на двигателните им недостатъци (по същество най- 
жки от всичките изследвани 60 ученици) не позволява това.

Четвъртият етап на проучването се провежда след завършването на 
■ихолого-педаготическия експеримент. Той включва ново изследване на 
.тойчивостта и концентрацията на вниманието на учениците от контролната 
експерименталната група. В контролната група началният среден коефи- 
[ент на устойчивост на вниманието (1987 г.) е: Х1КУ=526,9. Крайният 
еден коефициент на устойчивост (1989 г.) е Х2КУ=580,9. Увеличението 
: 54 единици. Математико-статистическата обработка на данните дава след- 
:те резултати: F-критерий: F=l,01, Z1=0,021.

Т-критерий (по Стюдънт): t=0,47, F=28, Z2=0,37, т. е. Z1<Z2. Разля
та между двата резултата не е статистически значима. Началният среден 
ефициент на концентрация на вниманието на учениците от контролната 
упа е: Х1КК=45,47.

В края на експеримента същият коефициент е: Х2КК=47,27. Увели- 
нието е с 1,52 единици. Съпоставянето на данните и компютърната им об~



работка дава (',/!<■ mu ie pc ty.u hi iи I кри kjiiiii I 1,0'7, Z, 0,11 I при
терий (no Стюдънт) I 0,3!), I; 28, /, 0,63, i e, Z, Z, Pa  ..........
двата резултата не е статистически шачима. 11 mi.piiieiiini i hop' num.... "
анализ па тези резултати и резултатите, получени при и (следи.пюп> па...... .
чивостта па вниманието на същата група деца показа, че R 0,9'1, При 
0,9<R sS 1 степента на корелациоина зависимост е много голямп

Липсата на статистическо различие между началния и . ........ .. ч р1
тат, въпреки известното увеличение па показателите на уt i<>iiчиш« • • •' " 
концентрацията, доказва, че традиционната психолого-педи i <и пч«■< । ■ I" 1 
билитация и провежданото лечение не са достатъчни за оптималното ри ш......
на вниманието на децата с церебрални парализи.

В експерименталната група началният среден коефициент па усю1...........
на вниманието на учениците, обучавани с компютър, е: X|K.V !>()(>, I < •• 1 
провеждането на експеримента крайният коефициент на устойчив"' i 1 
Х2КУ=910,8. Увеличението е с 404,7 единици. Математико-етапи nt'i'1 1 " 1 
обработка на данните дава следните резултати: F-критерцй I " ■ 
Zx = l,64. Т-критерий (по Стюдънт): t=—3,61, F=30, Z2 3,04, i е /, 7.

Разликата между двата резултата е статистически значима
Началният среден коефициент на концентрация на вниманиеп> па v 

ниците с церебрални парализи от експерименталната група е: Х,К !• 1'*, |.
В края на експеримента същият този коефициент е: Х2КК 90,0(1 Уш ш 
чението е с 40,88 единици. Математико-статистическата обработка па т.шии " 
от началните и крайните стойности дава следните резултати I ьринрпи 
F=2,60, Z1 = l,75. Т-критерий (по Стюдънт): t=6,03, Г 30, Z, » 
т. е. Z1<Z2. Разликата между двата резултата е статистически пшчима 111 
вършеният анализ на тези резултати и резултатите, получени при и ...............
на устойчивостта на вниманието на същата група деца, цокаш, ч< I’ 1 
т. е., че корелационната зависимост е много голяма.

Значителното увеличение на характеристиките на устойчивш на и । 
центрацията на вниманието у децата от експерименталната ipymi ........." '
значението на компютърното обучение за развитието на този важен ш " н 
процес. Вниманието играе ролята на организатор на човешки i a ihiixih 1 
Развитието на отделните му компоненти, а оттам и на целия психичен п|......
се отразява положително върху развитието на психичната дейное i па ...........
те с церебрални парализи. Минималните подобрения на устойчив"' на н 
концентрацията на вниманието на контролната група ученици е пер1 Ч........
парализи, с които е провеждано само лечение и традиционна iiviix" •.....
педагогическа рехабилитация, от една страна, и високите резултати на ri 
сперименталната група, от друга, потвърждават факта, че е пеоОхшшм" i । 
се търсят разнобразни методи, средства и форми за активизиране по шапа в i 
ната дейност на тези деца. Нашият експеримент доказва, че компютър i> । 1 
средство за обучение може да играе важна роля за развитието на ден ка< • 
психика.

След приключването на психолого-педагогическия експеримент ocoiieii" 
стите на устойчивостта и концентрацията на вниманието на ynciniiiirti • 
церебрални парализи (60 изследвани лица) са проучвани в продължение и i 
един месец в различни часове на деня: 8, 10, 12, 14, 16, 18. Установи се, ■" 
болните деца решават най-бързо теста и с най-малко грешки в часовет е меа । 
10—11,30 и 16—17,30 часа. Провеждането на изследването в различни чш ш" 
от деня позволи да бъдат направени както по-общи теоретични, така и п" 
частни изводи за практиката. Независимо от това какъв вид дейност са нми ти

li



учениците сутрин преди 10 часа и следобед преди 16 часа (учебно-възпита
телна работа, медицински процедури, психолого-педагогическа рехабилита- 
ция, самоподготовка, почивка, сън и пр.), часовете между 10—11,30 и 16— 
17,30 са часове на най-висока психична активност. Според нас тази активност 
може да бъде обяснена от позициите на биоритмологията, т. е. в тези часове 
■оптималното функционално състояние на главния мозък се определя от биоло
гичния ритъм, свързан с общия ритъм на организма. А за постигане на опти
мални резултати в учебно-възпитателната работа е необходимо да се постигне 
добра съгласуваност между дейността на педагогическите и медицинските 
работници и учениците да не бъдат отклонявани за медицински процедури 
в тези часове.

PECULIARITIES OF THE ATTENTION IN CHILDREN 
WITH CEREBRAL PARALYSIS

I. Petrov

A psycho-pedagogical experiment is performed for studying the 
stability and concentration of attention in children with cerebral 
paralysis. The effects of computer-aided training upon such subjects 
is found to be favourable for their development. The hours of peak 
psychic activity of children with cerebral paralysis trained in a sa
natoria! school are estabilished.

Психологът съветва
САМОЛЕЧЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ МУЗИКА

В брой 2 т. г. на списанието поме
рихме статията на проф. Христо 
ристозов за музикотерапията. В 
ззи брой откриваме рубрика „Пси- 
злогът съветва“ с проблем, неиз- 
енно важен за всеки човек, тъй 
1то се отнася до неговото здраве, 
) ценности, които се нареждат на 
>рха в скалата на своята йерар- 
гя. Живеем в напрегнато време на 
'рни политически и екологически 
ресове, които се предават на все- 
I от нас. Естествено възниква въ- 
осът какво да правим, когато е 
ка. За това има два начина, как- 

още е казал великият гръцки 
лософ Демокрит. Първият е или 
избягваме каквато и да е опас- 

ст, или да вървим срещу нея и да я 
еодолеем, да победим или да из- 
-аме от нея. Всеки начин е по
ти за себе си и за всеки човек, 
ва зависи от много обстоятелства.

На първо място зависи от възмож
ностите на всяка личност — физи
чески, физиологически или психи
чески. На второ място зависи от 
агентите и от обстоятелствата, при 
които действат тези агенти или при
чини.

В този брой на списанието ще се 
спрем на един въпрос, интересуващ 
всеки, който има отношение към 
него. Този въпрос е лесно решим 
и не струва скъпо, тъй като всеки 
има възможност да го реши, стига 
да разполага с плочи, грамофон 
или касети.

Отнася се до самолечение посред
ством музика, или както този метод 
е известен под названието „Музико- 
терапия“. Известният тракийски ле
чител от IV век преди новата ера 
Залмоксис е казал: „Душата се ле
кува с преживявания и тези прежи
вявания са добрите речи.“ И така, 



психиката може, и то удачно да се 
лекува, когато човек слуша под
ходяща музика. Ако сте разстроен, 
не можете да понасяте чужди хора 
около себе си, пуснете нещо на
пример от Хендел, Хайдн, Бетховен, 
Моцарт или най-добре Пасторалната 
симфония № 6 на Бетховен. В съ
стояние на подтиснатост, депресив- 
ност в никакъв случай не се пре
поръчва слушане на народни хора 
или ръченица. По-добре е родопска 
песен или нещо от репертоара на 
Гюрга Пенджурова. Ще прибавя съ
що, че преди да пристъпите към са
молечение в домашни условия, необ
ходимо е да спазвате и някои съ
вети, а именно:

1. Би било добре да сте сам в леко 
мрачен просторен хол или стая, леко 
затъмнени, със спуснати плътни пер
дета. Самолечението можете да пра
вите винаги, по всяко време на деня.

2. Сядайте в добре омекотен стол, 
кресло или диван, с вдигнати крака 

върху масичка, по пмсршшш i ii, unu 
то го наричаме.

3. Ако не ви харесва ii|>< phoih 
пата от нас музика при д<и|>«-< ни .....
напрегнатост, не я <jiyiii,niн . ну. 
нете си любима плоча n.io u ni
забавна музика. Ако си jni,, ,, . 
буден, пуснете си любим марш, pi 
ченица или хоро, по пай ц<Ю|"' < ц । 
1уснете концерт № 5, и пи •< hi........ .
сато „императорският к.... . hi

Бетховен“. Можете да полппне и 
нещо от Чайковски п;кшр.мин н
му произведения. Не алоупо)рснп 
вайте с времето. Отначало а........ ।
с половин час, но времето моя 1 ।а . • 
продължи и до час и половина

Опитайте, драги читатели, <....
тайте с близки, а може и < и па, 
ако са депресирани или in.ioy ш 
ни. Пробвайте и се консул ni|......
е лекар.
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ПСИХОЛОГИЯ ц

нови книги
30 Rokov psychologickeho ustavu University Komenskehc, Universita Kcmenskeho, 
Bratislava, 1988.
(30 години на Психологическия институт при Университета „Коменски“, Бра- 
слава, 1988., 221 с).

Освен двете речи по случай тази годишнина, в които се излага кратката ис
тория на Института по психология при Университета „Коменски“ в Братисла
ва, по-специален интерес представлява изложението за сегашната структура на 
този институт. В него работят три отделения и един център. Отделенията са: 1) за 
теория и методология на психологическите науки; 2) за психологията на жиз
нения път на човека и консултативна психология; 3) за сравнителна психоло
гия.

Центърът е за психологическа инструментализация.
В отделенията работят върху теоретически и научно-приложни проблеми, по 

които вече има редица публикации. Центърът има за задача да осигурява мето
дики и технически съоръжения за изследванията. Този университетски институт 
заема важно място между няколкото звена по психология в Братислава.

Dr. Vid. Pecjak. Putevi do ideja, Ljubljana, 1989, p. 189. (Пътища към идеи, 
Вид Песяк. Любляна, 189 с.)

Авторът на преведената на български книга „Известни психолози за психо
логията“ е изложил в тази своя книга редица системи, представени глав
но в западната литература, насочени към развитието на творческото мислене. 
Главните между тях са: Мозъчен щурм, Записване иа мисли, Номинална групо
ва техника, Игри с думи, „Чек списъци“, Списъци на атрибути, Морфологичен 
анализ, Синектика, Йнтерпретативно структурно моделиране, методиката „За 
и против“, Дискусионни групи, Писане на сценарии и др.

За всяка от системите се дават нейните теоретични основи, както и практи
чески указания за приложението й, придружени с примери. Трудът представ
лява интерес както с оглед на психологията на мисленето, така и с оглед на не
говото възпитание и развитие.
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