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1. Увод 

  

Докладът „Скрийнинг за толерантност и човешки права. Изследване на визуалното и 

текстовото съдържание на учебниците за начален етап на държавния образователен 

цикъл в България“ изследва количествените и качествените измерения на образа на 

„различния“ в българските учебници и учебни помагала за начален курс – хора с 

увреждания, представители на различни етнически, религиозни, културни малцинства, 

както и съдържанието, свързано с основни общозначими ценности и морални норми. 

Цел на изследването е и да съпостави българските учебници и учебни помагала с тези 

от различни европейски държави. 

 

Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното 

възпитание и подготовка 2006 – 2015 г. определя учебника като „основно средство, 

чрез което ученикът, с посредничеството на учителя, получава подредени знания по 

определен предмет“
1
. Букварите и читанките за най-малките в началния етап на 

държавния образователен цикъл са първите институционализирани книги, които 

създават представата на децата за света, представата им за нормалност, задават етични 

и естетични норми, запознават децата с морални ценности и др.  

 

Основната изследователска хипотеза е, че учебното съдържание за началния етап в 

българския образователен цикъл не обучава децата в толерантност към различните и 

уязвимите групи, не ги запознава с разнообразието от етноси, раси, религии, култури, с 

хората с физически и умствени затруднения. Слабите места и недостатъците на 

училищното образование в началния курс позволяват и на практика поощряват 

изключително негативни социални и морални феномени, каквито са ксенофобията и 

расизмът.  

 

За решаване на изследователските задачи са избрани количествени и качествени методи 

в социалните науки за проучване на учебното текстово и визуално съдържание. 

Използваните методи са наблюдение, анализ на съдържанието на документи, 

исторически анализ, сравнителен анализ на документи, „case study“, визуални методи.  

                                                           
1
 Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и 

подготовка 2006 – 2015 г., с. 8: http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=393 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=393
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Анализът е направен въз основа на учебници и учебни помагала от България за 

предучилищно образование и подготовка и за начален образователен етап I – IV клас, 

учебници и учебни помагала от Финландия, Норвегия, Чехия, Македония, които са 

актуални в съответната образователна система. За целите на сравнителната историческа 

перспектива са използвани стари български буквари и читанки, валидни в българската 

образователна система в миналото.  

 

В доклада са ползвани общо 124 библиографски източника. За целите на изследването 

екипът на проект „Да отгледаш ксенофоб – застъпническа кампания за толерантно 

образование“ е дигитализирал 95 учебника и учебни помагала от България, Чехия, 

Македония, Финландия, Норвегия. Дигиталният архив съдържа общо 5503 учебни 

страници. Материалите в дигиталния архив на проекта са събрани от фондовете на 

Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, Университетска библиотека „Св. 

Климент Охридски“, клон на Университетска библиотека към Факултета по педагогика 

на СУ „Св. Климент Охридски“, Чешки център в България, личен архив.  

 

Скрийнингът на визуалното и текстово съдържание на българските учебници за 

началния курс има за цел да очертае проблемни области и липсващи теми в българската 

учебна литература за най-малките. Такива са липсата на хора с физически и 

интелектуални затруднения, липсата на представители на различни етноси, раси, 

религии и култури, липсата на емоции, адекватни модели на общуване с „другия“, 

доминиране на монокултурата, традицията и миналото. Учебното съдържание се 

изследва от гледна точка на теми като личностно и социално развитие, демократично 

гражданство, образование в посока мислене в европейски и глобален контекст, 

мултикултурно образование, екологично образование. Докладът обръща внимание и на 

визуално-естетичния образ на българските учебници и учебни помагала, тъй като 

съвременният български буквар се характеризира с висока редундантност и силно 

подчертана българска традиционна фолклорно-декоративна стилистика.  

 

Сравнителната историческа перспектива в настоящия анализ има за цел да установи 

доколко основни морални и ценностни категории присъстват през годините в 

българския буквар, да идентифицира устойчиви теми и стереотипи и да съпостави 

тяхната наличност и/или проблематичност със съвременния български буквар. 
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Анализът проследява и българската традиция и практика, свързана с учебното 

съдържание, с европейския социален модел на толерантност и мултикултурен диалог. 

ЕС обръща все повече внимание на образованието като фактор за постигането на 

икономически растеж и все по-отчетливо се оформя волята за модернизация на 

образованието в страните-членки.  

Заключението синтезира основните проблемни области на българските учебници и 

учебни помагала за началния етап на държавния образователен цикъл, одобрени от 

МОН и издадени в последните години, с оглед на гражданските и демократични 

ценности.  
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2. Светът на българския буквар 

 

„Образованието трябва да противодейства на предразсъдъците и дискриминацията и да насърчава 

взаимното уважение и толерантност между групи с различен начин на живот.“
2
 

 

Как изглежда българският буквар днес? Какъв е светът, който малкият читател 

опознава посредством букварите, читанките и помощните помагала? Кои са 

ценностите, които възпитава училищната литература у най-малките?  

Букварът се разглежда в настоящия анализ като първия институционално задължителен 

учебник, „умален модел на социалния свят, на актуалните норми и ценности в него“.
3
 В 

резултат на изследването на над 5000 страници учебна литература от България и четири 

европейски държави, за предучилищно образование и подготовка и за начален 

образователен етап I – IV клас, са идентифицирани няколко проблемни области, 

дефинирани са липси и излишъци на учебно съдържание. Проблематични се оказаха 

следните тематични области – образът на „другия“, присъствието на другостта и 

различието, налагането на „нормалността“ като норма, възпитаването на емоционална 

интелигентност, липсата на емоции, чувства, основни християнски ценности и 

добродетели, липсата на гражданско образование, разграничението на категориите 

публично – частно, моделът на съвременното българско семейство и семейни 

отношения. За сметка на това в учебното съдържание устойчиво присъстват символи на 

националното и националната идея, доминират миналото и историята, предадена чрез 

образите на видни личности от националната история, на традициите, които се оказват 

основен източник за създаване на идентичност. В доклада е обърнато  внимание и на 

текстовете в учебната литература за най-малките и посланията, които предават от 

гледна точка на общовалидни ценности. Проблематичен е и визуалният облик на 

съвременната учебна литература – често крайно неестетичен и лишен от съдържание. 

Идентифицирани са, въз основа на проучване на българската учебна литература от 

различни исторически периоди, теми и ценности, които днес отсъстват от учебното 

визуално и текстово съдържание.  

                                                           
2
 Core Curriculum for primary, secondary and adult education in Norway, Graphic Production: Gan Grafisk as. 

Oslo,1997, 10.  
3
 Стойкова, Е. Букварът - уникален вход към социалната реалност. В Предизвикателства за 

докторанти: Четири социологически изследвания. Състав., [предг.] Майя Грекова. София: Изток-Запад, 

2006, с. 6.  
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2.1. Европейският контекст 

Защо отсъствието на определени категории съдържание, запознаващо малките читатели 

с различието, другостта, с граждански и общоприети морални ценности,  се 

проблематизира в настоящия анализ? С какво това съдържание би обогатило света на 

децата? 

България е европейска държава и страна-членка на Европейския съюз и като такава е 

обхваната от процесите на евроинтеграция, които се простират върху все повече 

области на социално действие, включително културното сближаване и диалог. В 

резултат на това сме свидетели на конструирането на среда, в която се реализира 

европейският модел на съжителство на различни култури, който обозначаваме с 

термина мултикултурализъм.
4
 Според изследователите осъществяването на политика, 

която да насърчава културното многообразие, неизменно залага на интеркултурния 

подход в образователната сфера, като интеркултурността става все по-актуален 

политически феномен. Трудностите в нейното прилагане произтичат основно от 

етноцентристките традиции, залегнали в основата на модерното образование, 

характерни за всяка национална държава и особено силни в онези, възникнали на базата 

на етнонационалната доктрина.
5
 С оглед на настоящия анализ ще обърнем внимание на 

опозицията монокултурност и интеркултурност. С термина монокултурност 

изследователите обозначават „доминация и монопол на дадена култура или група над 

останалите в конкретно общество. Твърди се, че монокултурните общества се развиват 

по принцип като расистки или асимилационистки“.
6
 В тях в различна степен са развити 

феномени като културни предразсъдъци, етноцентризъм, дискриминация, социална 

дистанция и неравенство, а монокултурността десетилетия наред доминира в повечето 

европейски национални държави.  

В този контекст, с противоположни на монокултурността характеристики, отличаваме 

термина мултикултурност, с който се обозначава състоянието, в което в дадено 

общество са представени разнообразните негови групи и общности.
7
  

                                                           
4
 Кальонски, А. Образът на „Другия“: Eтнокултурни стереотипи. - В: Мрежа за интеркултурен диалог и 

образование. Наръчник за преподаватели. С., 2009, с. 104. 
5
 Пак там, с. 104.   

6
 Пак там, с. 105. 

7
 Пак там.  

javascript:open_window(%22http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F/7JKAUS93NNQVQLCXFHBXML11ILIXTPKTJ8946NNA85YGK3X1JX-03837?func=service&doc_number=001076251&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F/7JKAUS93NNQVQLCXFHBXML11ILIXTPKTJ8946NNA85YGK3X1JX-03837?func=service&doc_number=001076251&line_number=0010&service_type=TAG%22);
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Интеркултурността обема правното, образователното и медийното активиране на 

възможностите за диалог и взаимодействие между културите, като акцентира върху 

позитивните контакти в обществото и предполага конструктивен диалог, изграден 

върху основата на взаимно приемане на другостта и взаимно обогатяване на културите 

при зачитане достойнствата на идентичността.
8
 Целта на интеркултурното образование 

е пълноценното развитие и реализация на децата  в разнообразна социокултурна среда.
9
 

Причина за зараждането на интеркултурното образование през 70-те на миналия век 

стават актуални проблеми от сферата на междуличностните и груповите 

взаимодействия, каквито са активните в Европа липса на толерантност, расизъм, 

ксенофобия, антисемитизъм, дискриминация и др. За по-малко от десетилетие 

интеркултурализмът се превръща в едно от водещите идейни течения в Западна 

Европа.
10

 Принципите на интеркултурализма се приемат като „етичните принципи на 

един обновен хуманизъм, противопоставящ се на отхвърлянето, йерархизирането, 

расизма, маргинализирането.“
11

 Ключово място тук имат понятията разнообразие, 

различие, многообразие. Според изследователите мултикултурността съдържа в себе си 

различието и именно интеркултурното образование предполага зачитане на различията, 

без значение на това дали те се дължат на културни особености, религия, етнически 

произход, сексуална ориентация, националност, социален статус, физическа 

неспособност и др.
12

 

 „Разпространяването на ценностите на интеркултурализма е явление, през което 

минава всяко модерно общество в своето модернизиране“
13

. Една тенденция, която все 

по-отчетливо се оформя сред приоритетните политики, доколкото образованието е 

област на компетентност на Европейския съюз, е именно модернизирането на 

образованието на страните-членки.  

Формирането на интеркулурна компетентност в началния етап на обучение позволява 

на учениците да осъществяват пълноценна комуникация и реализация в обществото, 

спомага за опознаването на правилата и ценностите му, за натрупването на нови 

възприятия и представи, обогатяващи личния житейски опит на детето. В него се 

                                                           
8
 Пак там.  

9
 Василева, Е. Формиране на интеркултурна компетентност в началния етап на обучение. – В: Мрежа за 

интеркултурен диалог и образование. Наръчник за преподаватели. С., 2009, с. 125. 
10

 Чавдарова-Костова, С., Възможности и ограничения на интеркултурното образование. – В: Годишник 

на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Факултет по педагогика. Т. 94. С., 2002, с. 131. 
11

 Пак там, с. 133.  
12

 Пак там, с. 134.  
13

 Пак там, с. 133. 

javascript:open_window(%22http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F/7JKAUS93NNQVQLCXFHBXML11ILIXTPKTJ8946NNA85YGK3X1JX-03837?func=service&doc_number=001076251&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F/7JKAUS93NNQVQLCXFHBXML11ILIXTPKTJ8946NNA85YGK3X1JX-03837?func=service&doc_number=001076251&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F/N6D4EUKGA6FTLPK79X8N77F6F174HLL6YTU6DALIQCSPUC2C5J-09919?func=service&doc_number=001066279&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F/N6D4EUKGA6FTLPK79X8N77F6F174HLL6YTU6DALIQCSPUC2C5J-09919?func=service&doc_number=001066279&line_number=0010&service_type=TAG%22);
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формират редица качества като приемане на другостта, съпричастност, 

предотвратяване на междуличностни конфликти, обогатява се ценностната му 

система.
14

 Интеркултурното възпитание едновременно е образование в различност и 

постигане на съзнание за собствената идентичност.
15

  

 

 

2.2. Изследвания на съвременната българска учебна литература. Идентифицирани 

липси на съдържание 

Прегледът на предходни изследвания на българската учебна литература показва, че тя 

не е обект на засилен изследователски интерес. Едно проучване върху „Гражданското 

образование и гражданските компетентности в българското училище (2009 – 2011)“
16

 

анализира съдържанието на всички български учебници по гражданско образование за 

ІV и VІІ клас, като използва оригинална методика и над 400 индикатора.
17

 Изводите от 

проекта са интересни от гледна точка на настоящия анализ, защото идентифицират 

ценностно-тематични дисбаланси в изследваните българските учебници. Основен 

изследователски извод е тяхната невъзможност да възпитават и изграждат гражданска 

активност. Авторите установяват сериозни дефицити на съдържание. Ценностно-

тематичните дисбаланси, които посочват, са: природата доминира над обществото; 

миналото господства над бъдещето; светът е свит до национално-локалните си 

измерения; множеството е анонимно и безлико; извършителят на учебните задачи е 

азът, не двама или екип; остава неразвит цялостният емоционален живот на човека, а 

също така и нравственият аспект на човешкия живот; почти няма морални отношения.
18

 

Изследователите коментират и представата за нормалност на света, която създават 

учебниците. „Ценностно-тематичните акценти на преподавания учебников материал 

изграждат твърде своеобразна представа за нормалност на света.“
19

  

                                                           
14

 Василева, Е. Формиране на интеркултурна компетентност в началния етап на обучение. – В: Мрежа за 

интеркултурен диалог и образование. Наръчник за преподаватели. С., 2009, 127-128. 
15

 Чавдарова-Костова, С., Възможности и ограничения на интеркултурното образование. – В: Годишник 

на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Факултет по педагогика. Т. 94. С., 2002, с. 134. 
16

 Стойкова, Е., Димитров, Г. Българин да се наричам, първа радост е за мен (могат ли да се формират 

граждани в съвременното българско училище - резултати от емпирично проучване). В Стратегии на 

образователната политика. Тримесечно научно-теоретично списание. С., МОН. Национален институт 

по образование. Година XXІ, кн.1, 2013. 
17
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Господстващото положение на националното предмодерно минало е основната 

причина за категоричната локална, местна ограниченост на представяния от 

учебниците свят.
20

 Според авторите на изследването на учениците се натрапва 

българската история и минало.  

Сред основните изводи на изследователите, които касаят и настоящия анализ, е, че 

маргинализацията на общуването поражда хуманитарни дефицити.
21

 Според тях 

образите и текстовете, които извеждат чувстването като ценностна доминанта, е около 

4 на 100 в учебниците за ІV клас. Конструктивната мисловна дейност също заема 

минимално смислово пространство в учебниците. Изследването установява липси на 

основни елементи от човешкото общуване, каквито са взаимодействието, помощта, 

изчезването на страданието от възможните действия, груповата игра, обичта и др., а 

учебните текстове са придобили морална неутралност. 
22

  

 

2.3. Идентифицирани проблемни и липсващи съдържателни области 

В тази част от анализа ще разгледаме поотделно всяка идентифицирана проблемна 

област. Приоритизирани са липсите на учебно съдържание, които на практика 

изключват от света на учебната литература за най-малките различието и 

разнообразието в съвременното общество, като по този начин създават една по-скоро 

изкривена представа за света, която децата възприемат посредством първите си 

задължителни книги. Обърнали сме внимание и на излишъците на учебно съдържание, 

свързани основно с прекомерното използване на национални символи, исторически 

личности, артефакти от миналото, поводи за национална гордост.  

 

2.3.1. „Нормалното“ като норма 

Какъв действително е светът, погледнат през учебната литература за най-малките? Не 

случайно „нормалното“ като установена норма е първата проблемна област, която се 

оформя, когато разлистваме страниците на българските буквари и читанки. В света, 

който се разкрива пред малкия читател, децата са здрави, почти всички без изключения 

                                                           
20

 Пак там. с. 45. 
21

 Пак там, с. 48.  
22

 Пак там, с. 48.  
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изпитват едно и също чувство на радост, те не боледуват, нямат физически недъзи, не 

носят очила и т. н. Категоричен е монополът на монокултурата – деца от различни 

етнически общности, деца с различен цвят на кожата не са намерили място в света на 

съвременния българския буквар.  

Снимка 1 илюстрира типичната представа за класна стая в българско училище, която 

съществува в буквари и читанки – един „нормален“ клас. Изключително редки са 

случаите, в които в класната стая е нарисувано дете с очила. Сред изследвания 

материал в типичната класна стая в буквара не бе намерено нито едно дете с различен 

цвят на кожата, различна религиозна или етническа принадлежност. Не беше 

регистрирано и дете в инвалидна количка или дете със счупен крак. В света на 

българския буквар децата могат да бъдат единствено здрави (Снимка 2).   

 

 

 

Снимка 1: Типична класна стая в българския буквар. 
23

 

Снимка 2: Децата в българския буквари – здрави, радостни, еднакви 
24

  

 

За сравнение прилагаме страница от чешки буквар (Снимка 3) за най-малките ученици, 

на който е илюстрирана класна стая. Тук вече могат да бъдат видени всички липсващи 

                                                           
23

 Гюрова, В., Гюров, Д., Стоянова, М. Здравейте, приятели!. Книжка за подготвителната група в детската 

градина и в училище 5-6 години). Поредица „Ръка за ръка“,  Просвета, С., 2005. 
24

 Попов, В., Бунева, М., Вълкова, Л. Буквар за първи клас. Просвета, С., 2002, 92-93. 



12 
 

елементи – момиче в инвалидна количка, момче със счупена ръка, деца с очила, дете с 

тъмен цвят на кожата. Може да се види и грижа, взаимопомощ, различни емоции. 

Снимка 4 избрахме, защото съдържа теми, които почти отсъстват в българския буквар. 

Това са болни деца, деца в инвалидни колички, деца, които помагат на възрастни хора, 

слепи хора, деца, които изпитват някаква различна от радост емоция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимка 3: Класна стая в буквар от Чехия
25

 

                                                           
25

 Čechurovà, M. Prvouka. Pro 1. Ročnik Zàkladni Śkoly 1.Dil. Člověk a jeho svět. SPN. Praha, 2010, 26.  
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Снимка 4: „На болните е необходима нашата помощ и приятелство.“ Буквар от Чехия
26

 

Снимка 5: Учебно помагало от Норвегия – грижа към възрастните, възпитаване на социална 

отговорност и практически капацитет за бъдещата роля на децата като възрастни
27

 

 

Единствено регистрирано споменаване на „хора с увреждания“, със снимка и 

илюстрация на деца в инвалидна количка и сляп мъж, воден от куче водач, в 

анализираните учебници, е Снимка 6. Текст към рисунка в друг буквар (Снимка 7), на 

която е изобразено дете в инвалидна количка, гласи: „Децата имат право да участват в 

игри и състезания, независимо от своите възможности и отговорността да уважават 

другите, макар и различни от тях“. 

                                                           
26

 Čechurovà, Milana. Prvouka. Pro 1. Ročnik Zàkladni Śkoly 2.Dil. Člověk a jeho svět. SPN. Praha, 2010, 9. 
27

 Core Curriculum for primary, secondary and adult education in Norway, Graphic Production: Gan Grafisk 

as. Oslo, 1997, 32.  
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Снимка 6: В българския буквар днес почти не се срещат хора с физически проблеми и заболявания.
28

 

 

Снимка 7: Единствена регистрирана илюстрация на дете в инвалидна количка, което участва в игрите.
29

  

 

Снимка 8:Учим буквата „о“. 
30

 

Снимка 9: „Нина е умна“ 31 

                                                           
28

 Василева, Е., Цветанска, С. Околен свят за втори клас. Просвета, С., 2003, преизд. 2008, с. 47.  
29

 Владова, Л., Георгиева, Хр. Роден край. Учебник за първи клас. Булвест 2000., С., 2004, 10-11. 
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Редките илюстрации на деца с очила почти без изключения са в контекста на 

стереотипа, че умните деца, децата, които четат книги, носят очила, са част от модела 

„нормален“ в българския буквар. Присъствието на различието и разнообразието е 

сведено почти до минимум и във визуалното, и в текстовото съдържание, задавайки 

„нормалното“ като норма в учебната литература за началния образователен курс. Това 

създава огромни липси на съдържание, касаещи опознаването и приемането на 

различието, разнообразието и другостта. 

 

2.3.2. Гражданско образование 

В конструирането на света в учебниците за най-малките важно значение има 

присъствието на гражданското образование за по-доброто разбиране на „другия“, за 

осъзнаване на различията между хората и за развитие на толерантността им.
32

 

Интеркултурното и гражданското образование имат много пресечни точки, като цел на 

гражданското образование е да запознае децата с техните права и задължения, да 

формира в тях гражданско съзнание и добродетели. То цели систематична 

институционално-политическа социализация на подрастващите. Включва 

фундаментални идеи и информация, която е необходима на всеки човек, за да бъде 

отговорен гражданин на демократично общество. Ценностите на интеркултурното 

образование са и ценности на гражданското образование – отрицание на фашизма, 

расизма, национализма, на неравенството, признаването на равни права за всички хора, 

емпатия, опазване на природата, уважение към другия.  

Министерство на образованието дефинира гражданското образование в Наредба №2 от 

18.05.2000 г. за учебното съдържание като „важен интердисциплинарен елемент на 

учебното съдържание по предметите от задължителната общообразователна 

подготовка. То е в основата на личностното развитие и подготовката на младия човек за 

социална реализация чрез познаването, владеенето и използването на човешките права 

и свободи, съобразени със законите на демократичното общество“.
33

  

 

                                                                                                                                                                                     
30

 Попов, В., Бунева, М., Вълкова, Л. Буквар за първи клас. Просвета, С., 2002, с. 20. 
31

 Огнянова, Н., Жекова, А., Герджикова, М., Йотова, М. Буквар 1 клас. Даниела Убенова, С., 2002, 2014, 

с. 30.  
32

 Горгева, Е. Предизвикателствата на мултикултурализма в демократичното [гражданско] 

образование. Сп. Педагогика. С., 2003, с. 99. 
33

 Вж. Наредба №2 от 18.05.2000 г. за учебното съдържание, МОН, с. 45. 
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Основни принципи на гражданското образование, се посочва в наредбата, са 

плурализъм и толерантност, зачитане на човешкото достойнство и равните неотменими 

права на човека, практическа насоченост, личностно отношение, аргументираност и 

убеденост, творческо и критическо мислене, достъпност до основните постижения на 

световната култура, интердисциплинарност.
34

 

 

Главна цел на гражданското образование е да подпомага развитието и утвърждаването 

на младия човек като гражданин, който е автономна, свободна личност, способна да 

поема отговорност за себе си и за другите; познава и отстоява своите права, свободи и 

отговорности; съзнава духовното си единство с българския народ и с европейските 

народи; има осъзнати отношения с държавата и обществото; владее механизми за 

конструктивно социално участие и промяна. Конкретните цели са придобиването на 

знания за жизненоважни социални сфери, каквито са семейство, училище, работна 

среда; изграждане на граждански нагласи и умения; усвояване на общочовешките 

ценности и на законите на демократичната държава; запознаване с устройството и 

дейността на държавните и съюзни институции, както и на гражданското общество; 

ориентиране в глобалните и регионалните процеси в динамично променящия се 

съвременен свят и създаване на отговорно поведение за участие в обществения живот.
35

 

 

Гражданското образование, съгласно наредбата, е интегрирано в учебни предмети, 

които имат водеща роля в развитието на социалната култура на учениците и в 

реализиране на гражданската мисия на образованието. Подготовката на учениците в 

област Обществени науки и гражданско образование в начален етап се осъществява 

чрез интегрални учебни предмети, каквито са Роден край в I клас, Околен свят във II 

клас, който осигурява и базисна подготовка в област Природни науки и екология, 

Човекът и обществото в III и в IV клас.
36

 

Анализът на учебно съдържание показва, че елементите на гражданското образование, 

имайки предвид и предписанията на Наредба №2 от 18.05.2000 г. за учебното 

съдържание на МОН, по-скоро са слабо застъпени и/или почти липсват. Прилагаме 

няколко примера на тяхното осмисляне и прилагане в учебниците за начална 

образователна степен.  

                                                           
34

 Пак там, с. 47. 
35

 Пак там, с. 47. 
36

 Пак там., с. 45. 
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Снимка 10: Пример за отговорно поведение в обществения живот: „Какво мога да направя за опазването на 

природата?“ 
37

 

Снимка 11: Буквар от България. Кой замърсява и унищожава природата?.
38

 

 

 

 

Снимка 12: Подготовката по гражданско образование в І клас се осъществява чрез учебния предмет 

Роден край. Празнуваме националния празник Трети март.
39  

Снимка 13: Примери за „съзнаването на духовното единство с българския народ и с европейските 

народи; за осъзнати отношения с държавата и обществото: „Нашето славно минало. Нашата родина 

е България. Тя е една от най-старите държави в Европа.“
40

 

 

Илюстрациите, които сме подбрали за тази част от анализа, са предимно от чужди 

буквари. Причината е липсата на особено съдържателни изображения, които да са 

                                                           
37

 Василева, Е., Цветанска, С. Околен свят за втори клас. Просвета, С., 2003, преизд. 2008, с. 48. 
38

 Галчева, К., Галчева, М. Чудна пътечка към природата и хората. Булвест 2000, С., 2008, 24-25. 
39

 Мирчева, И. Роден край за първи клас. Анубис, С., 2002, 48-49. 
40

 Владова, Л., Георгиева, Хр. Роден край. Учебник за първи клас. Булвест 2000., С., 2004, 50-51.  
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адресирани към гражданското образование в българската учебна книжнина за най-

малките. Примерите, които показахме по-горе, по-скоро свидетелстват за неразбиране 

и/или невъзможност за предаване и възпитаване на основни елементи на гражданското 

образование в българските учебници. Така например Снимка 11 цели да запознае 

малкия читател със замърсителите на околната среда. Освен че сред илюстрациите на 

заводи, автомобили и т. н. намираме и изображение на коза със следния текст: „Кой 

замърсява и унищожава природата. Козата унищожава ли храста?“, визуалното и 

текстово съдържание не провокира усвояването на знание и механизми за 

конструктивно социално участие и промяна и отговорно поведение в обществения 

живот.  

За възможностите на учебниците за най-малките да възпитават гражданско и 

екологично образование сме подбрали няколко страници от финландски буквар. 

Посредством него децата научават азбуката, запознават се с начини за опазване и грижа 

за природата (Снимка 14), със способи за гражданска реакция на възникнал проблем, 

който не е в интерес на общността. На Снимки 15 и 16 от финландския буквар децата 

проследяват историята на горските обитатели, които се опитват да спасят гората от 

застрояване и организират граждански протест в нейна защита. Така паралелно с 

азбуката те усвояват и ценностите на гражданското образование. 

 

  Снимка 14: Буквар от Финландия. Почистване на гората
41 

                                                           
41

 Pikkumetsän. Aapinen, Sanoma Pro Oy, Helsinki, 142.  
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Снимки 15-16:  В буквар от Финландия – пример за „изграждане на граждански нагласи и умения, 

овладяване на механизми за конструктивно социално участие и промяна“: организиране на граждански 

протест в защита на гората.
42

 

 

 

Категориите публично – частно  

Светът, който малкият ученик опознава от страниците на българските учебници, е 

почти изцяло затворен в класната стая и училището. Той се простира в огромна част от 

илюстрациите до най-близкия светофар, улица, кръстовище. Българският буквар не 

прави опити да запознае малкия читател с околния свят. Други важни публични 

институции освен училището рядко присъстват на страниците и се появяват 

инцидентно в учебниците по интегрални учебни предмети, какъвто е Роден край и 

Околен свят, а по-осезаемо едва в учебниците за ІV клас.  

За сравнение в чешките и финландските буквари за І клас окръжаващият свят може да 

бъде видян от децата още на първите страници. Той включва редица публични 

институции като полиция, болници, гари, пазари, музеи, театри, кина и т. н. 

Избрали сме Снимки 17 и 18 заради редките илюстрации в българските учебници, 

даващи представа за заобикалящия ни свят и изобразяващи реални сцени от нашето 

                                                           
42

 Ibid., 42, 54. 
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ежедневие в публичното пространство. Впечатление прави фактът, че елементи на 

гражданското образование могат да бъдат намерени в по-голяма степен и 

представеност в букварите, читанките и помощните помагала за предучилищно 

образование и подготовка и почти отсъстват в началния образователен етап І – ІІІ клас. 

       

Снимка 17: Един от редките примери, който показва света извън училищната врата.
43

 

Снимка 18: Из книжка за подготвителна група в детската градина и в училище, 5-6 години: „За  

удобство и сигурност? Страницата обръща внимание на безопасното придвижване. Изобразен е и 

мъж в инвалидна количка.
44

 

 

Снимка 19: Светът извън училището. Примери от чешки буквар за първи клас.
45
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 Василева, Е., Цветанска, С. Тетрадка околен свят за втори клас. Просвета, С., 2003, преизд. 2008, 14-

15.  
44

 Гюрова, В., Гюров, Д., Стоянова, М. Здравейте, приятели!. Книжка за подготвителната група в 

детската градина и в училище 5-6 години). Поредица „Ръка за ръка“.  Просвета, С., 2005, 13.  
45

 Čechurovà, M. Prvouka. Pro 1. Ročnik Zàkladni Śkoly 1.Dil. Člověk a jeho svět. SPN. Praha, 2010, 12-13. 
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Семейство и дом 

Както вече отбелязахме, Наредба №2 от 18.05.2000 г. за учебното съдържание определя 

сред конкретните цели на гражданското образование придобиването на знания за 

жизненоважни социални сфери, каквато е семейството.  

Три са основните тенденции, които се наблюдават в българската учебна литература за 

най-малките. На първо място семейството по-скоро отсъства, отколкото присъства в 

българския буквар. Най-често е представено от негови членове – предимно майката, 

последвана от баба/дядо, докато бащата почти липсва. Така например на Снимка 24 

задачата, която авторът е поставил на учениците, е: „Направете художествено описание 

на човек, когото обичате“. Бащата отсъства в илюстрацията към заданието, но там са 

включени баба, дядо и всички останали членове на семейството. В страницата от чешки 

буквар, Снимка 25, бащата присъства прегърнал детето си.  

На второ място, доколкото семейството е представено в учебната литература, това е по-

скоро в букварите, читанките и помощните помагала за предучилищно образование и 

подготовка, откъдето са и следните добри примери на Снимки 20 и 21.  

 

  

Снимка 20: В българските учебници са редки илюстрациите, в които бащата се грижи за децата си и 

ги прегръща. Илюстрация в книжка за подготвителна група в детската градина и училище, 5-6 

години.
46

 

 

                                                           
46

 Гюрова, В., Гюров, Д., Стоянова, М. Здравейте, приятели! Книжка за подготвителната група в детската градина 

и в училище 5-6 години). Поредица „Ръка за ръка“,  Просвета, С., 2005, 4-5. 
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Снимка 21: Рядко срещани сюжети на семеен уют и хармония в книжка за подготвителна група в 

детската градина и училище, 5-6 години.
47

 

 

 

Снимка 22: В българските читанки  почти не се срещат текстове, посветени на семейството.
48

 

                                                           
47

 Илиева, Г. Откривам света. Поредица за подготвителната група в детската градина и в училище „Чудни 

книжки“, образователно направление „Социален свят“. Булвест 2000, С., 2004, 6-7. 
48

 Огнянова, Н., Жекова, А., Герджикова, М., Йотова, М. Читанка І  клас. Даниела Убенова, С., 2014, 8-9. 
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Снимка 23: Единственото регистрирано упоменаване на факта, че съществуват различни семейства в 

реалния живот: „На кое от нарисуваните семейства прилича твоето семейство“?
49

 

 

 

Снимка 24: Описание на човек. Бащата отсъства в илюстрацията към заданието.
50

 

Снимка 25:Баща и дете в чешки буквар за І клас.
51

 

                                                           
49

 Василева, Е., Цветанска, С. Околен свят за втори клас. Просвета, С., 2003, преизд. 2008, с. 5.  
50

 Борисова, Т., Котова, Е., Никова, К., Димитрова, Н. Български език за трети клас. Булвест 2000, С., 

2004, с. 110. 
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Третата тенденция, която се наблюдава, е че домът на българското семейство се 

илюстрира без неговите обитатели и обичаен живот. Домът е празен, както може да се 

види на Снимка 26, което съвсем не може да се посочи като изключение. За сравнение 

сме избрали пример от чешки буквар за най-малките, където домът е населен и всеки е 

зает с обичайните си дейности. Тук отново присъства бащата, който готви, роля, в 

която в българската учебна литература няма да го открием.  

 

 

Снимка 26: Празен дом в български буквар за първи клас. 
52

 

Снимка 27:Човекът и неговият свят в чешки учебник. 
53

 

 

 

2.3.3. „Другият“ и другостта в българските учебници 

 Огромен дефицит на визуално и текстово съдържание представлява образът на 

„другия“ и начинът, по който българските учебници за най-малките конструират 

другостта. Фокусирането върху деликатната област на културно взаимодействие ни 

препраща към антропологичния дискурс за образа на „другия“, който се конструира  

                                                                                                                                                                                     
51

 Andryskovà, L. Slabikàr s kocourem samem. Pro 1. Ročnik Zàkladni Śkoly.Brno, 2014, 17.  
52

 Владимирова, Т., Вълкова, Ст., Бинчев, Т., Бановска, Т. Моят Буквар. Пчелица. Просвета, С., 2002, с. 4.  
53

 Čechurovà, M. Prvouka. Pro 1. Ročnik Zàkladni Śkoly 1.Dil. Člověk a jeho svět. SPN. Praha, 2010, 30.  
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посредством културни  стереотипи.
54

 Мисленето на друга култура отразява собствените 

традиции и нагласи, историческия опит, съвременното състояние на конкретното 

общество и доминиращите в него идеологии.  

Настоящият визуално-текстови прочит на съдържанието на учебниците за началния 

курс от държавния образователен цикъл ще направи опит да очертае образа на 

„другия“, с който малките читатели се запознават от буквари и читанки. Това са 

представители на различни етноси, раси, религии и култури с техните физико-

антропологични и културни различия, доколкото те присъстват в учебната литература.  

Категорично можем да твърдим, че в съвременния български буквар трудно могат да се 

намерят илюстрации на хора с различен цвят на кожата, с различен етнически 

произход, хора, изповядващи различни религии и с различна културна идентичност. В 

разгледаните буквари, читанки и учебни помагала, издадени през последните години, 

сме извадили едни от малкото примери за присъствието на другостта. Дори и в редките 

опити да бъде обърнато внимание на различието, какъвто е случаят със Снимка 28, са 

засегнати по-скоро физически характеристики и отличия: категории като нисък – висок, 

слаб или дебел.  

 

 

Снимка 28: „Хората – еднакви и различни. Хората имат различен цвят на кожата, косата и очите, но 

си приличат, защото са човешки същества.“
55  

                                                           
54

 Кальонски, А. Образът на „Другия“: Eтнокултурни стереотипи. – В: Мрежа за интеркултурен диалог и 

образование. Наръчник за преподаватели. С., 2009, с. 106. 
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Впечатление прави, че в букварите почти отсъстват понятия, обозначаващи расов 

произход. Там, където има споменаване на другостта, основана на расов произход, 

както е на Снимка 29, която запознава малкия читател с образа на различния, в случая 

афроамериканец, това е направено по крайно незадоволителен начин. В много държави 

по света названието „негър“ се схваща като унизително и расистко, употребява се в 

презрителен смисъл и е политически некоректно. Също толкова непохватен е и 

стихотворният опит за запознаване с „другия“ от Снимка 30. Текстът гласи: 

„Черното момченце  

чак от страната Чад,  

чедо да знаеш, че и то ти е брат. 

Не ме гледай учуден такъв –  

Ако не сте братя по кръв 

И ако други сходства  

с него не са ти известни,  

да знаеш, че сте братя 

по птичи песни…“ 

 

 

Снимка 29: Не*ъ* в Буквар за първи клас.
56

 

Снимка 30: Опит за сближаване в стихотворението „Братя“.
57 
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Абсолютна рядкост са изображенията и текстовете (Снимка 31) в учебната литература 

за най-малките на различни етнически и културно обособени общности, като 

ескимосите например, на фона на доминиращата монокултура. Светът в буквара е 

локализиран в родното – родния език, родните планини, родните герои, приказки и т. н.  

 

 

 

Снимка 31: „Далече, далече, почти на самия Северен пояс, също живеят деца.”
58

 

 

От букварите и читанките на практика са изключени големите етнически и религиозни 

общности. Те се споменават по-скоро инцидентно и без изключения, както е в примера 

със Снимка 32, в контекста на доминиращата монокултура: „Аз съм гражданин на 

България. Всички сме граждани на България: българчета, турчета, ромчета, арменчета, 

гърчета и др.“
59

; „България – отечество на всички български граждани.“
60

 

Единственият ромски автор, който откриваме в българските буквари и читанки, е 

Йосиф Нунев, с неговата „Градина на народите“ на Снимка 34, придружена от следната 

работна задача за учениците: „Срещат се зли и надменни хора, които си мислят, че едни 

народи са по-добри и по-красиви от други народи. Но въпреки различията във 
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външността, обичаите и вярванията си народите по света трябва да живеят в 

разбирателство и взаимно да се уважават. Съгласни ли сте с това?“ 

 

 

Снимка 32: „Аз съм гражданин на България. Всички сме граждани на България: българчета, турчета, 

ромчета, арменчета, гърчета и др.“
61  

 

 

 

Снимка 33: „Българският език е роден език на всички българи. В България са родени и живеят не само българи, а 

и роми, арменци, турци и евреи.“
62  
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Снимка 34: Йосиф Нунев, „Градината на народите“
63

 

 

Културните различия също не намират място в букварите за най-малките. Един от 

редките примери за присъствието на етнически и културни различия, предадени през 

семейството и празника, е на Снимка 35  – семейства и празници на българи, евреи, 

роми, помаци – между впрочем единственото им визуално споменаване в изследвания 

материал. В огромната си част празникът в учебната литература е празник на 

монокултурата, предаден през българските традиции и обичаи, или чрез празник в чест 

на национален герой и национален празник. Текстът и илюстрацията на Снимка 36 е 

почти единственото споменаване на празник, носител на който не е доминиращата 

култура. Празници като Пасха, Курбан байрам имат почти единични споменавания.  

                                                           
63

 Цанев, И., Хранова, А. Читанка за втори клас. Просвета, С., 2003, преизд. 2008, с. 33. 
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Снимка 35: Семействата на нашата улица.
64

 

 

   Снимка 36: Василица
65

 

 

„Как да общуваме с „Другия“?“ е сред малкото опити на автори и съставители на 

съвременния български буквар да покажат на децата непознатия свят на „другия“. Две 
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страници са посветени на общуването с хора от различни държави и култури по света. 

От несполучливите илюстрации и неподходящи примери читателят добива твърде 

бегла представа как да осъществи първоначална и елементарна комуникация с 

„другия“. Така например: „Радостта от срещата между приятели в Русия и други 

славянски народи се изразява с допиране на бузи“ на Снимка 37.  

 

   Снимка 37: Как се общува с другите?
66  

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимка 38:С кои думи ще се запознаете с новия ученик? По външност той е по-различен от другите. 
67
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2004, 82-83. 
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Както споменахме и по-горе, в текстовете в учебниците за ІV клас има по-осъзната идея 

за представяне на другостта и запознаване на децата с етнически и културни 

характеристики на различни съставни групи на българското общество, въпреки че и там 

споменаванията не са чести. В учебниците за ІV клас е и първото регистрирано 

използване на термини като толерантност и гражданско единство – Снимка 40.  

 

 
 

Снимка 39: Съжителство на общности по българските земи – българи, турци, цигани, арменци, евреи, 

каракачани
68

  

 

Снимка 40: Българското общество – единство в многообразието.
69
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2.3.4. Емоционална интелигентност 

Емоционалната интелигентност има изключителен потенциал в областта на 

възпитателната дейност, насочен към формирането на толерантност посредством 

осъзнаване, развиване на умения за предотвратяване на конфликти и за успешно 

решаване на проблемни ситуации, умения за самоконтрол и овладяване на гнева, за по-

голяма склонност към емпатия.
70

 Това качество се  възприема като способност за 

мотивация и устойчивост към фрустрация, контрол над импулсите и отлагане на 

търсенето на удовлетворение, контрол на собствените настроения и умение да не 

допускаме неуспехите да подтиснат способността ни да мислим, склонност към 

надежда. Емоционалната интелигентност детерминира качеството и ефективността на 

интеркултурния диалог, което на свой ред дава възможност за развитие и обогатяване 

на интеркултурното образование и в този смисъл ние можем да я разглеждаме като 

съществен елемент от интекултурността на личността. 71 

Ролята на емоционалната интелигентност като необходимо учебно съдържание е 

недооценена в българския буквар и по-скоро сме свидетели на неудачни примери за 

възпитаване на емоционална интелигентност у малкия читател. Така например любима 

тема в българския буквар – приказката за двете козлета на Снимка 41, за съжаление не е 

удачен пример за възпитаване на умения за предотвратяване на конфликти и за 

успешно решаване на проблемни ситуации, на умения за самоконтрол и овладяване на 

гнева. 

Една област, почти напълно изчезнала от българския буквар като ценностна доминанта, 

е чувстването. Емоционалният живот в буквари и читанки е сведен до неутралност или 

едно и също чувство на радост. Емоционални състояния, като например страданието, 

почти не присъстват в учебната литература за най-малките. Има единични опити за 

предаване на различни емоции (на Снимка 42), но изображенията са вяли и 

неубедителни. Отново ще потърсим сравнение с чужди буквари. В чешки буквар на 

Снимка 43 намираме илюстрации, които изразяват различни емоционални състояния, 

форми на взаимопомощ и вражда при децата.  
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   Снимка 41: Двете козлета
72  

 

 

 

Снимка 42: „Разгледай тези лица. Как можеш да ги разделиш в групи?“
73

 

Снимка 43: Пример от Чехия. Радост, страх, злоба и състрадание
74

 

 

Емоционални състояния като страх, тъга, лица на разплакани деца почти няма да 

срещнем в българския буквар. Изобразеното дете на Снимка 44 е по-скоро изключение. 

Снимка 45 е от македонски буквар, в който е отделена специална страница, посветена 

на емоциите.  

                                                           
72
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Снимка 44: „Филипок така се изплаши, че не можеше да проговори. Погледна към учителя и се 

разплака…“
75

 

Снимка 45: Страница, посветена на емоциите в македонски буквар
76

 

Емпатията като способност за разбиране на чувствата на хората и особена 

чувствителност към другите също е рядко срещана тема и във визуалното и в 

текстовото съдържание на учебниците за най-малките. Снимка 46 е от финландски 

буквар, в който емпатията е добре илюстрирана. Запознавайки се с  буквата У от този 

учебник, децата се запознават и с редица емоционални състояния и морални ценности. 

   Снимка 46: Пример от Финландия. Емпатия
77
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Не особено подходящи за възпитаването на емоционалната интелигентност у децата се 

оказват и текстовете в българските буквари. На Снимка 47 намираме следното 

стихотворение за фрустрирано дете: 

„Детинска работа! 

Едно дете с осанка горда,  

Напускайки играта рече: 

- Не сте отряд, а проста орда! 

- Не искам да играя вече!...“ 

Стихотворението завършва с плач. В друг текст на Снимка 48, имащ за цел да научи 

децата как да разговарят, четем следното:  

„Олелия! 

Мама вика затова, че                           

малкото ми братче плаче.  

Татко спори със съседа  

пак за някаква повреда…“ 

 

 

Снимка 47: „Детинска работа“.
78  

Снимка 48: „Как да разговаряме: Олелия!“
79  

 

Истинско недоумение буди и следният текст, посредством който децата в първи клас 

научават буквата „ф“. Филип е победител, защото кара ферари и е с тъмни очила: 

                                                           
78
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Филип и Фани 

Филип има ферари. На волана.  

И Фани е на волана.  

– Би-би-бип! Би-би-бип!  

Филип превари Фани.  

Филип е пръв на финала.  

 

 

Снимка 49: Да научим буквата „ф“със стихотворението „Филип и Фани“. 
80

 

 

Солидарност, помощ, състрадание 

От анализирания материал можем да твърдим, че моралната неутралност на 

българската учебна литература за най-малките е изхвърлила от учебното съдържание 

основни ценностни категории като солидарността, помощта – взаимодействието, 

състраданието. Единични са примерите за оказване на помощ, като на Снимка 51, на 

която виждаме деца, които се грижат за премръзнала птица.  
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Снимка 51: Рядък пример за състрадание и грижа 
81

 

Снимка 54: Грижа за птиците през зимата. Пример от чешки буквар 
82

 

 

 

 

Снимка 52:Буквата „о“! 
83

 

Снимка 53:Събиране на плодове в чешки буквар 
84
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За сравнение сме избрали илюстрация от финландски буквар, от която заедно с буквата 

„о“ децата се запознават с форма на взаимопомощ. На Снимка 53 децата в чешкия 

буквар помагат на възрастните в събирането на есенни плодове.  

Впечатление прави почти пълното отсъствие на възрастните хора и на грижата за тях в 

българската учебна литература за най-малките. Единични са изображенията, на които 

деца помагат на възрастни хора. 

Религиозната тема също отсъства от българския буквар. Съществуването на големите 

монотеистични религии е забравено като съдържание, в това число християнството и 

неговите ценности и добродетели.  

 

 

Снимка 55: Една от малкото препратки към християнството – „Българите приемат 

християнството“
85

 

 

                                                                                                                                                                                     
84

 Čechurovà, M. Prvouka. Pro 1. Ročnik Zàkladni Śkoly 1.Dil. Člověk a jeho svět. SPN. Praha, 2010, 22.  
85

 Матанов, Хр., Мирчева, И. Човекът и обществото. Анубис, С., 2004, 36-37.  



40 
 

2.3.5. „Стоене в националното“
86

 

Като ограничение на интеркултурното възпитание може да бъде оценено придържането 

към националното, намиращо израз в прояви на национализъм. Те могат да бъдат 

рефлекс на европейския интеграционен процес, на активните миграции, продукт на 

страх от загуба на идентичност поради факта, че интеркултурализмът нарушава 

хегемонията на националната идеология и изисква националната култура да отстъпи 

място и на други култури, преосмисляйки етноцентричните си постулати.
87

  

На миналото, представено през национални герои и традиции, се отдава сериозно място 

в българската учебна литература за най-малките. Именно то създава усещането за 

местна ограниченост и локалност. В учебниците задължително присъстват национални 

герои от различни исторически епохи, хайдути, сцени от различни исторически 

събития, като например Освобождението, боевете при Шипка и т. н. Неимоверно много 

са националните символи, които се използват за създаване на идентичност.  

В съвременните български буквари и читанки прекомерно се използва традиционната 

фолклорно-декоративна българска стилистика. Дори в букварите преди 

индустриализацията, когато тази култура е била все още жива и темите от българското 

село са заемали сериозно място в учебниците, не срещаме такова изобилие от 

фолклорни елементи. Фолклорните мотиви се използват произволно в българския 

буквар, без особено сходство например с частите на облеклото, с цветовете и украсите 

на традиционния костюм. Иначе казано, търси се ефектът от използването на 

традиционни мотиви като елементи на национална идентичност, без да се държи сметка 

за тяхната автентичност, което заедно с широкото използване на фолклорните мотиви 

дава крайно неестетичен вид на българския буквар. В много редки случаи, какъвто е 

този на Снимка 56, художниците обръщат внимание на автентичността в 

изображението, където разпознаваме родопчанин с характерния за областта червен шал 

и чернодрешна мъжка носия. Традицията е изобилно представена в празниците и в 

тяхната обредност. Традиционното в учебната литература за най-малките е пренесено 

дори към птиците, които както знаем нямат държава и национална принадлежност. На 

Снимка 60 виждаме ято щъркели в „традиционни“ елеци. Освен тях по страниците на 

същия буквар има кълвач и гарван в „носия“. За сравнение сме извадили илюстрация с 
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птици от буквар от Финландия (Снимка 61), които държат в човките си знамена от 

различни държави.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимка 56: „Де е България!“ Розови планини и фолклорни мотиви в облеклото.
88

 

 

 

Снимка 57: „Де е България!“ Розови планини и фолклорни мотиви в облеклото.
89
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Снимка 58: Вътрешна корица на Читанка за първи клас. „Аз съм българче“!
90

 

Снимка 59: Илюстрация от „Буквар“ от 1979 г. Художникът Доньо Донев е далеч от фолклорната 

стилистика в търсене на идентичност.
91

 

 

    

 

Снимка 60: Буквар от България. Ято щъркели в „народно“ облекло. 
92

 

Снимка 61: Буквар от Финландия. Птици с национални флагове
93
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В българските буквари за най-малките по-чести са упоменаванията и изображенията на 

братята Св. Св. Кирил и Методий като създатели на славянската писменост, отколкото 

на семейството като обществена единица.  

Миналото определено доминира на страниците на българските буквари, особено когато 

ги сравним с тези от други европейски държави. Единствено в македонски буквар на 

Снимка 64 и 65 откриваме страници с македонския национален флаг и държавния 

празник 23 октомври – Ден на македонската революционна борба. Във финландските и 

чешки учебници не бяха открити национални символи, исторически герои и 

традиционно-фолклорни мотиви.  

 

 

Снимка 62: Хайдути – Панайот Хитов и Ильо Войвода. В голяма степен изображенията на ханове, 

национални герои, хайдути, официални празници наподобяват стилистиката на социалистическия 

буквар.
94
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Снимка 63: Георги Иванов, първият български космонавт, продължава да е неизменна част от 

учебното съдържание.
95

  

 

 

     
 

Снимки 64-65: Освен в българските буквари, само в македонските учебници за начален курс на обучение, 

могат да бъдат намерени национални герои, национални празници и чествания, различни символи на 

националната идея.
96
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Снимка 66: Национални празници. Боевете при Шипка. Св. Св. Кирил и Методий – създателите на 

славянската азбука. 
97

 

 

 

2.3.6. „Бизонът Бизи…“ 

 

Като цяло текстовете в българските буквари и читанки могат да се определят като 

ценностно и морално несъдържателни – безлични, грубовати, често безсмислени. В тях 

липсва провокация към децата и те определено подценяват фантазията и 

възможностите на малките читатели. Запечатали са и особености от времето, в което са 

създадени. Илюстрациите, като подчинени на тези текстове, също. Историята за джип и 

тенджера е точно такава. На Снимка 67 художникът е нарисувал лъснат надменен джип 

с джапанки и тенджера с джинси и токчета. Избрани са няколко примера:  

 

1. Бизонът Бизи… 

„До една розова роза е бизонът Бизи. 

Той е див. Но розите го омайват.  

Ой, ой, Бизи, бизона 

В бизонова поза 

до една розова роза!“  
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 Найденова, Л., Тодорова, М. Роден край за първи клас. Просвета, С., 2002, 48-49.  
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Снимка 67: Ой, ой, Бизи бизона…
98

 

 

 

 

Снимка 68: Учим „дж“. Джип и тенджера: „Имало една лъскава тенджера…Имало и един лъскав 

джип...“
99
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 Владимирова, Т., Вълкова, Ст., Бинчев, Т., Бановска, Т. Моят Буквар. Пчелица. Просвета, С., 2002, с. 65. 
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Снимка 69: „Дж“ като Джереми
100

 

 

 

 

 

Снимка 70: Учим буквата „г“: 

„Гани ли гони глигани,  

или глиган го гони Гани?“
101
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Снимка  71: Учим буквата „ю“:  

„Компютър  

Компютре, спре ли токът  

за нищо те не бива… 

Сега откривам свещи  

във тебе да ги включа.
“102

 

 

2.3.7. За естетическото възпитание 

За естетическото възпитание на подрастващите съдейства не само художественият 

текст, но и естетическото оформяне на книгата – шрифт, илюстрации, корици и 

страници. Илюстрацията е спътник на детската книга от нейното създаване. Първата 

детска книга „Сетивният свят в картини“ от ХVІІІ в. от Ян Амос Коменски е 

илюстрирана от автора.
103

 Първата българска книга за деца „Рибният буквар“ също е 

илюстрирана. Илюстрирането на детска книга има две основни задачи и те са да 

разтълкува и да онагледи литературния текст, като по този начин подпомогне 

правилното му разбиране, и да усили емоционалното въздействие, като съдейства за 

естетическото възпитание на малкия читател.
104

 Хубавата илюстрация има значение, 

равносилно с това на литературния текст. Това, което е важно един илюстратор да 

изпълни, е да постигне съответствие между текст и илюстрация, да предаде най-

типичните и силни моменти на действието, да представи най-ясно социалната и 

емоционалната връзка между действащите лица, цветово да изгради образите в 
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съответствие с психологическите особености на детското възприемане. 

Обстоятелството, че илюстрацията има за предназначение да онагледи и да разтълкува 

литературния текст, задължава илюстратора да се съобрази напълно с него. Известен е 

строгият педантизъм на младия читател. За децата текстът и илюстрацията са едно цяло 

и те не са доволни, когато има несъответствие между тях. За детето илюстрацията е 

допълнение на впечатлението, продължение на преживяването от текста. Илюстрацията 

усилва емоционално-естетическото въздействие върху децата и ги спечелва за 

четенето.
105

 

Хубаво е децата да виждат повече засмени физиономии и красота в изображенията. 

Детето има оптимистично виждане за света, което трябва да бъде подхранено и от 

илюстрацията в буквара. Проблем е обаче, когато в букварите и читанките останат само 

засмените, еднакво радостни лица на деца, каквито виждаме по страниците на учебната 

литература за най-малките. Колкото повече фигурите са раздвижени, колкото повече 

сцените са динамични, толкова повече децата ги харесват. Хубавото съчетание на 

цветовете усилва ефекта на естетическото въздействие. Илюстрирането не изключва, а 

предполага многообразие от добре комбинирани стилове и похвати на изображение. 

Картината за малките обаче трябва да бъде винаги приказна и близка до 

действителността. Не е приемливо и подражанието на детската рисунка. Целта на 

илюстрацията е да събуди интереса към четене, да улесни разбирането на прочетеното. 

Всички деца обичат илюстрацията и я възприемат като неделима част от текста.
106

  

Обръщаме специално внимание на визуалния образ под формата на илюстрации, 

снимки, графики и т. н. в българските учебници и учебни помагала, тъй като силно 

впечатление прави редундатният стил на оформяне на учебната литература за най-

малките. Като цяло визуалната концепция на българския буквар е силно еклектична. 

Използват се различни стилове, снимки с лошо качество, графики. Крайният резултат е 

лош графичен дизайн, при все че някои от художниците на буквари и читанки имат 

доста приятен и находчив вкус към детската илюстрация. Избрали сме примери за по-

скоро отблъскващи децата илюстрации и дизайн и примери от чужди учебници, които 

привличат вниманието на децата.  
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Снимка 72: Учим буквата „а“. А – като агънце! Освен прекрасните илюстрации, дизайнерът е решил да 

включи снимки с лошо качество, и десетки елементи, които товарят възприятието и са далеч от 

добрия естетически вкус.
107

 

 

        

Снимка 73: Буквата „а“ във финландски буквар.
108

  

Снимка 74: Буквар от Финландия. Изчистена визия и приятни илюстрации
109
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Снимка 75: Български буквар в еклектичен стил.
110

 

 

Снимка 76: Страница от финландски буквар
111  

 

 

Снимка 77: Страници от учебник по рисуване. Непривлекателен за децата дизайн.
112
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Снимка 78: Страници от същия учебник.
113
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Снимки 79-80: НДК до Тракийско-Странджанска област. Алеко Константинов до Делфинариума във 

Варна в съседство басейн, пристанище, кукери.
114

 

 

2.3.8. Сравнителна историческа перспектива 

 

„Платона попитаха: Какво е различието между учена и неучена человека? 

А той рече: Каквото е между целителят (хекиминат) и болниат.“
115

 

 

Установените дефицити на учебно съдържание в актуалните български учебници за 

най-малките провокираха сравнително историческо търсене. Целта е да се установи 

какви основни ценностно съдържателни категории присъстват устойчиво през годините 

в българския буквар, които днес не намират място в неговото съдържание. В резултат 

на това сме обособили три области, свързани с базисни характеристики на 

интеркултурното образование.  
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а. Присъствие на другостта 

На първо място впечатление прави присъствието на другостта и различието по расова 

идентичност, културна идентичност, физически особености в букварите, издадени след 

50-те години на миналия век до промените, настъпили след 1989 г. Политиката на 

интернационална дружба на Българската комунистическа партия възпитава у децата, 

посредством учебната литература, дух на интернационализъм, мир, дружба с деца с 

различни расови и културни идентичности. Особено активна тя е през 80-те години на 

миналия век, свързана с реализирането на мащабната идея Международната детска 

асамблея „Знаме на мира“. Темата за дружбата и мира присъства в илюстрациите и в 

текстовете на учебниците. Деца с различен расов произход са изобразени дори на 

кориците на учебниците. Така например на корицата на „Буквар за І клас на ЕСПУ“ от 

1981 г., на Снимка 81, виждаме деца с различни расови идентичности. Анализът на 

визуалното и текстово съдържание на актуалната учебната литература за най-малките 

не регистрира нито едно упоменаване на расовата идентичност като категория, 

генерираща различие. 

 

   Снимка 81: Корица на буквар от социализма, 1981 г.
116

  

                                                           
116
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Интерес за изследваната тематична област представляват част от уроците в „Учебник за 

четвърто отделение – 2“ от 1983 г., на известната като „Сендовска“ система. Учебникът 

започва с текстове, посветени на страни и народи, на човешките раси (Снимка 82), 

религия, на политеистичните и монотеистичните религии, различни чувства като 

уважение, обич и омраза, основни философски категории и т.н. – теми, които по 

някакви причини отсъстват от учебниците след промените през 1989 г.  

Записано е: „Човечеството принадлежи към единствен човешки род, но по външност 

хората са различни. Различията на кожата, формата на лицето, цветът на косите, цветът 

и формата на очите са расови белези. Има три основни човешки раси – бяла, жълта и 

черна … Някои хора използуват тези различия, за да доказват, че някои раси са висши, 

а други – низши. Тези хора са расисти. По устройство и развитие на организма всички 

хора са равни. Социалистическите страни и всички прогресивни хора се борят срещу 

расизма“.
117

 За сравнение терминът „расизъм“ не бе открит с нито едно споменаване в 

актуалната изследвана учебна литература за най-малките.  

Религията също е намерила място в съдържанието на учебника. Авторите са записали, 

че „днес хората се различават помежду все още не само по цвета на кожата си, но и по 

вероизповедание, по своите религиозни убеждения … 32% от тях са християни в 

Европа и в Северна Америка, 15,5% – мохамедани в Азия, 12% – хиндуисти в Индия, 

6% – будисти в Индия и Китай, 34% – предпочитат други богове. Всички хора, които не 

вярват в измислените от хората свръхестествени сили, са атеисти. Те се уповават на 

силата на човешкия разум.“
118

 В същия учебник намираме и текстове, посветени на 

монотеизма и на факта, че не само християните вярват в един бог – „монотеисти са и 

евреите“, „монотеистична религия е и ислямът“.
119

 Отделна страница е посветена на 

християнството – на неговото възникване, историческо развитие, и едва след това на 

приемането на християнството от българите, като е обърнато дори внимание на 

народното християнство.  
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; 

Снимка 82: Произход на расите и на смесените екземпляри.
120

   

 

Различните буквари 

Както установихме в анализа на визуалното и текстово съдържание на съвременната 

учебна литература за най-малките у нас, от страниците ѝ отсъстват хора с физически 

недъзи и увреждания. През годините обаче са издавани специализирани буквари, които 

отчитат образователните потребностите на деца със СОП. Такъв е букварът на Фидьов, 

Д. – „Буквар за глухонеми деца“, издаден през 1952. В предговора му пише, че „за 

успешното ограмотяване на глухонемите деца винаги се е чувствала голяма нужда от 

буквар. Въпреки това в продължение на повече от 50 години в училищата за глухонеми 

деца у нас липсваше буквар“.
121

 Според автора последиците от това са, че малко 

ученици завършват първи клас, без да повтарят една или две години.
122

  

Друг специализиран буквар и читанка е посветен на слабовиждащите деца, Снимки 85-

86, разработен по „Буквар за общообразователните училища” и издаден през 1969 г.  
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Снимка 83-84: Буквар за глухонеми деца от 1952 г.   

 

 

 

Снимки 85-86: Корица и вътрешна корица на Буквар и първа читанка за слабовиждащи деца
123

 

 

Малко след промените, през 1993 г., излиза един прекрасно изработен буквар. Това е 

Ромският буквар на Христо Кючуков, български езиковед и педагог от ромски 

произход. В него, наред с останалото съдържание, са включени много нотирани 
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български народни песни. В буквара е публикувано и стихотворението реплика на „Аз 

съм българче“ – „Циганин съм“.  

       

 

Снимки 87-89: Корица, вътрешна страница и стихотворението „Циганин съм“ в Ромски буквар от 1993 г.
124 

 

б. Емпатията 

Втората съдържателна област, която присъства в българските буквари в миналото, е 

емпатията като способност за разбиране на чувствата на хората и особена 

чувствителност към другите. В букварите, особено в тези, издадени в началото на века, 

срещаме редица примери за съчувствие, състрадание, грижа за възрастните и болните. 

Срещаме категории, които напълно отсъстват от съдържанието на съвременния буквар, 

каквито са децата без родители, упоменавани като сираци в старите буквари, различни 

форми на взаимопомощ, грижа за животни, изпаднали в беда и т. н.  
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 Кючуков, Хр., Янакиев, М., Маликов, Я., Пенков, Б. Ромски буквар. Зефир, С., 1993. 
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Текст от буквар от 1906 г., на Снимка 90, гласи: „Тодорка Стефанова е много 

милостива. Близо до тях живее баба Гана. От работа и старост тя се е разболяла. 

Тодорка, като научила това, всеки ден почнала да носи обяд на бедната бабичка“.
125

 

 

          

Снимки 90-91: Корица и страница от буквар и първа читанка от 1906 г.
126

 

 

В същия буквар намираме текст с илюстрация за болния Драганчов татко, за когото 

детето се грижи, също за малките сирачета, които са останали без баща и майка и са 

отишли да живеят при бедния си чичо Петка на Снимки 92-93. 

                                                           
125

 Събев, П. Буквар и първа читанка. Първо издание. Печатница Заря, С., 1906, корица, с. 45. 
126

 Пак там. 
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Снимки 92-93: „Драганчов татко“ и „Малките сирачета“ в буквар и първа читанка от 1906 г.
127  

 

В буквар и първа читанка от 1917 г., с автор Иван Самарджиев, намираме илюстрации, 

показващи деца, които се грижат за болно куче. В него отново присъства темата за 

сираците на Снимка 96.  

          
 

Снимки 94-95: Букварът на Иван Самарджиев. 
128
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 Събев, П. Буквар и първа читанка. Първо издание. Печатница Заря, С., 1906, корица, с. 54, 58. 
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Снимка 96:През 1917 г. темата за сираците е често срещана в учебната литература.
129

 

Снимка 97: Страница 3 на Буквар и първа читанка с практическо упътване на Иван Самарджиев. Визията е 

изчистена, красива, минималистична
130

.  

 

  

Снимка 98: Темата за двете козлета се оказва, че има устойчиво присъствие в българския буквар.
131
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 Самарджиев, И. Буквар и първа читанка с практическо упътване. Дванадесето стереотипно издание. 

Книгоиздателство Хр. Г. Данов, Пловдив, 1917, корица и с. 57. 
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 Пак там, с. 69.  
130

 Пак там, с. 3. 
131

 Пак там, с. 65. 
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Страници от буквара на Христо Спасовски и Дора Габе сме поместили в настоящия 

анализ заради фината емоционалност, изобразена на Снимка 100 и текста за малката 

помагачка, която носи вода на жътварите на Снимка 101. 

 

       

Снимка 99-100: Корица на Буквар и първа читанка от 1940 г. Рисунките на страница 17 са дело на 

художниците Тузсузови.
132

 

 

   Снимка 101: Малката помагачка
133 

                                                           
132

 Спасовски, Хр., Габе, Д. Буквар и първа читанка. Д. С. Книгоиздателство Казанлъшка долина, С., 

1940, корица и с. 17.  
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Темата за състраданието и грижата определено присъства в букварите и читанките от 

миналия век. В „Буквар и първа читанка” на Христо Николов от 1936 г. намираме 

текста за „Дядо Димитър“ на Снимка 103. Той гласи: „Дядо Димитър е много стар. От 

няколко дни е болен. Милчо му занесе хляб, мляко и млин. – Храни се, дядо, че да 

оздравееш!“
134

 

 

         

 

Снимки 102-103: Корица на буквар и първа читанка от 1936 г. и текстът за болния Дядо Димитър
135

 

 

в. Текстът, който провокира 

Третата област, на която искаме да обърнем внимание, е текстът. Настоящият анализ на 

съвременната учебна литература коментира текстовете като безсъдържателни, 

подценяващи интелигентността на децата, като неспособни да провокират детското 

въображение.  

В старите буквари от недалечното социалистическо минало намираме чудесни образци 

на текстове, например на Снимки 106-109, които карат децата да мислят, съдържат 

елементи на игра и интелектуална закачка. Те са от „Буквар“ от 1979 г., 
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 Спасовски, Хр., Габе, Д. Буквар и първа читанка. Д. С. Книгоиздателство Казанлъшка долина, С., 

1940, с. 97.  
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 Николов, Х. Буквар и първа читанка, С., 1936, с. 25. 
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 Николов, Х. Буквар и първа читанка, С., 1936, корица и с. 25. 
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експериментален проект, поръчан от Людмила Живкова. За създаването му са 

впрегнати плеяда от известни писатели и художници. Под ръководството на Благовест 

Сендов, министър на образованието по това време, работят Георги Ангушев, Тодор 

Бояджиев, Владко Мурдаров, Валери Петров и много други автори. Художници са 

Доньо Донев, Текла Алексиева и т. н. Издаден е от Проблемна група по образованието 

при БАН.  

 

 
 

Снимка 104: Сендовският „Буквар“ от 1979 г. Художник на корицата е Доньо Донев.
136

 

Снимка 105: Учебник за четвърто отделение – 2 от 1983 г. Художник на корицата е Доньо Донев.
137
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 Сендов, Б. Буквар за първо отделение. Четвърто издание. ДП Балкан, С., 1979, корица.  
137

 Сендов, Б. Учебник за четвърто отделение – 2. Експериментален - втора част.  ДП Балкан, С., 1983, 

корица. 
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       Снимки 106, 107, 108, 109: Текстове и илюстрации от Сендовския „Буквар“, 1979 г.
138
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 Сендов, Б. Буквар за първо отделение. Четвърто издание. ДП Балкан, С., 1979, с. 30, 70, 84. 
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3. Българският буквар и европейският социален модел 

 

В модерната епоха възникват базисните идеи за демокрация, граждански, социални и 

човешки права, както и други универсални категории. Една от важните насоки за 

развитието на европейската интеграция е постепенното преодоляване на конфликтите 

на основа културно, етническо и религиозно разнообразие и постигане на идеала за 

„единство в многообразието“. Именно той въплъщава в себе си принципите на 

мултикултурализма в процеса на изграждане на обща европейска идентичност.
139

 

Мултикултурната идея намира отражение в базисни документи, които имат за цел да 

очертаят обща приемлива рамка за страните-членки на ЕС. 

За успеха на интеграционните процеси ЕС обръща все повече внимание на 

образователната сфера. Тя е разпознавана и като фактор за постигането на 

икономическия растеж, заложен в стратегията Европа 2020, и все по-отчетливо се 

оформя волята за модернизация на образованието в страните-членки.  

Ценностните аспекти в съвременната образователна система предполагат постигането 

на личностно развитие, при което детето да изгради необходимата зрялост на 

възприятията в едно широко и многолико социално пространство, където чувството за 

собствена културна значимост на всяко отделно дете да бъде неразривно свързано с 

признаването на значимостта на „другия“.
140

 

В тази европейска парадигма българската образователна система и в частност 

учебниците за най-малките – буквари, читанки и учебни помагала, не е в унисон с 

процесите, които текат на европейско ниво. Системата е тромава, бавно се модернизира 

и проявява силна закостенялост относно съдържанието на буквари и читанки в посока 

отваряне към интеркултурна компетентност.  

 

                                                           
139

 Кальонски, А. Образът на „Другия“: Eтнокултурни стереотипи. – В: Мрежа за интеркултурен диалог 
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4. Обобщение 

 

              Докладът „Скрийнинг за толерантност и човешки права. Изследване на 

визуалното и текстовото съдържание на учебниците за начален етап на държавния 

образователен цикъл в България“ маркира основни проблемни съдържателни области, 

които срещаме в българските буквари и читанки за най-малките с оглед на това да 

измери чувствителността на учебната литература към основни демократични категории 

и ценности.  

             Скрийнингът отчита няколко тенденции, които могат да се определят по-скоро 

като негативни, свързани с дефицити на учебно съдържание, касаещи основни 

ценностни и демократични категории, а също и присъствието на свръх информация, 

свързана с конструирането на национална идентичност и локализиране в местното, 

зададено от доминиращата монокултура. Липсите на съдържание касаят основно 

запознаването с другостта, основана на етнически, религиозен, културен и т. н. 

принцип, което е предпоставка за неразбирането на различията от децата в реална 

обществена среда, където те определено съществуват. От съдържанието на учебници и 

читанки отсъства и гражданското образование, адекватен образ на семейството, 

ситуирането на категориите публично и частно, редица емоционални състояния. За 

формирането на идентичност се използват националните символи, различни 

исторически артефакти, провокиращи гордост, българските народни традиции. Това 

съдържание доминира и в комбинация с основни липсващи съдържателни категории, 

създава една изкривена представа за собствената идентичност у децата. Особена воля 

от страна на авторските колективи по посока на формирането на интеркултурна 

компетентност в началния етап на държавния образователен цикъл не се наблюдава. 

Много от елементите и темите, които формират дух на толерантност към „другия“ и 

към различието, отсъстват от българската книжнина за началния етап на училищно 

образование, а биха могли безпроблемно да се интегрират в учебното съдържание. 

Цялостната визия и текстовото съдържание на учебната литература за най-малките не 

провокира интерес, не предоставя интелектуално предизвикателство, не възпитава 

естетичното у децата. Съдържанието, което определено не отразява реалния свят, по-

скоро отблъсква децата и налага търсенето на други източници, начини и форми за 

получаване на информация.  
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Българската учебна литература за най-малките оставя усещането за предмодерно 

мислене, тромавост на съдържанието и невъзможност за неговото реформиране и 

актуализиране в контекста на все по-глобализиращия се свят. 

Отчетлива е потребността от формирането на приемлива хуманна и интеркултурна 

среда, постижима чрез образованието, в която децата биха могли свободно и без 

ограничения да усвояват система от знания, обогатяваща представата им за света, да 

изявяват себе си, съхранявайки и развивайки чувството си за самоценност, да 

изграждат приятелства и да общуват пълноценно.  
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