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Дисертационният труд се състои от увод, четири глави, заключение, библиография от 

230 заглавия (125 на кирилица и 105 на латиница), 13 таблици, 14 фигури, библиографс-

ки списък на изследваните български буквари и читанки за първи клас, библиографски 

списък на изследваните чуждоезични буквари и читанки, 7 приложения и списък на пуб-

ликациите, свързани с темата на дисертационния труд. Общият обем на изследването 

е 196 страници. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисертацията е обсъдена и насрочена за публична защита от катедрения съвет на 

катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ при Факултета по журналистика и 

масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Защитата 

на дисертационния труд ще се състои на ……………….. от ……….ч. в зала………… на 

ФЖМК. 
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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Степен на разработеност на темата 

 

 В полето на графичната комуникация и психологията на четенето още от 

времето на класическите трудове на Диърборн, Хюи, Шмид, Смит и Блекхърст от 

началото на миналия век са известни някои типографски корелации – шрифт и кегел, 

шрифт и кърнинг, шрифт и междубуквено разстояние, шрифт и междуредово отс-

тояние и др., от които зависи оптимизацията на текстовата четивност и шриф-

товата ефективност в процеса на четене. 

 Емпирично погледнато, някои шрифтове са по-лесни за четене от други. На-

уката винаги се е опитвала да открие кои типографски практики способстват за 

по-добрата четивност на шрифтовете и винаги резултатите от провежданите из-

следвания са били спорни и нееднозначни.  

 Към настоящия момент се определя като водещо твърдението, че всеки ин-

дивид чете най-добре шрифтовете, с които е свикнал. 

 От гледна точка на типографския дизайн е прието, че шрифтът е изпълнил 

функцията си, ако читателят е успял да дешифрира успешно кодирания текст. В 

този смисъл типографията се интересува в много по-висока степен от рецепцията 

на шрифта, като оставя настрана въпроса с перцепцията му.  

 Все още липсват мащабни и задълбочени научни изследвания в областта на 

перцепцията на шрифта и по-специално на релацията перцепция–шрифт не само при 

декодирането на писмените графични знаци, но и при последващото разбиране, ос-

мисляне и интерпретиране на прочетения текст, с които фази продължава проце-

сът на четене. 

 В науката тепърва ще се правят открития в тази област на четивния про-

цес, обръщайки все по-сериозно внимание върху проблемите на шрифтовите на-

стройки и оптимизация и влиянието, което те оказват върху четенето. 

 

Актуалност на проблема 

 

 В дисертационния труд се търси отговор на актуалните въпроси: Има ли 

необходимост от шрифтове, специално проектирани за детски книги или не? Каква 

е функцията на шрифта в комплексния четивен процес? На какви изисквания трябва 

да отговаря типографският дизайн на детската книга, в частност, на учебниците 

по начална четивна грамотност и доколко българските типографски практики се 

съобразяват с  теоретичните положения в областта на психологията на четенето, 
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когнитивната психология, психолингвистиката и графичната комуникация, свързани 

с идентификацията, репрезентацията и перцепцията на алфанумеричните глифове в 

процеса на формиране на умения за четене при ученици в първи клас.  

 На фона на общата типографска картина в българските печатни издания, 

предназначени за деца в предучилищна и ранна училищна възраст звучи актуално и 

напълно уместно и въпросът за качеството на типографското и по-специално 

шрифтовото оформление и дизайн, отразени в българските типографски практики 

в момента. Забелязва се необходимост от по-компетентни и висококвалифицирани 

решения при работата с шрифт и текст, съобразени със съвременните психолого-

графични научни теории, имащи пряко отношение към ограмотяването и комплекс-

ния четивен процес. 

 

Обект и предмет на изследването 

 

Обект на емпиричното изследване са одобрените за печат и разпространение 

в България буквари и читанки за първокласници от 1900 г. до 2014 г. В изследването, 

което акцентира върху типографските практики на ХХ век, са включени и послед-

ните издадени през 2002 г. и 2003 г. буквари и читанки, за да бъде осъществен един 

по-пълен хронологичен и съпоставително-типологичен анализ на типографската 

картина в изследваните издания. Общият брой на подложените на графичен анализ 

български учебници за начално ограмотяване на деца е 67 (32 буквара и 35 читанки за 

първи клас).  

 Предмет на разработката е проследяването и анализирането на тенденции-

те в шрифтовия и типографския дизайн, отразени в българските типографски 

практики при проектирането на букварите и първите читанки през посочения вре-

меви период.  

 Осъществено е и теоретично интердисциплинарно изследване на мултиас-

пектната интеракция шрифт – четене и на поливалентността на шрифтовия ди-

зайн в поетапното осъществяване на комплексния четивен процес в предучилищна-

та и ранната училищна възраст.  

 

Цел и задачи на изследването 

 

В дисертационния труд се доказва тезата, че рецепцията и перцепцията на 

шрифта зависят от редица обективни и субективни условия, свързани с особено-

стите на типографския дизайн и оформлението на печатните издания от една 

страна, а от друга – с психофизиологичните особености на четящия в процеса на 
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четене. Възприета за изходна точка в изследването, тази теза е определяща по от-

ношение на посоката, в която протича анализът на формулирания в заглавието на 

темата проблем.   

 Основна цел и задача на дисертационния труд е да се представи мястото и 

ролята на шрифтовия дизайн в процеса на усвояване на четенето като когнитивна 

компетентност, както и да се акцентира върху неговата поливалентност, преми-

наваща границите на четивността, ергономичността и ефективността на шриф-

та, позиционирайки се в полето на психологията на четенето, когнитивната психо-

логия, невро и психолингвистиката.  

 На проверка се подлагат две противоположни хипотези относно това дали 

рецепцията на шрифта в текстовия дизайн и перцепцията на фòрмата и строежа 

на глифовете в дадено шрифтово начертание влияят върху степента на придобива-

не на смисъл в процеса на четене при деца, които са в начална фаза на ограмотява-

не и не са опитни четци или не влияят.  

 Изследва се проблемът с поливалентността на шрифтовия дизайн в процеса 

на изграждане на четивна компетентност при деца. Тезата, която се защитава е, че 

ключовата позиция на шрифта в процеса на създаване на четивна грамотност не се 

изчерпва с неговите естетически, ергономически или функционални преимущества и 

емоционално въздействие.  

 Шрифтовете в своето многообразие са важна предпоставка за формирането на 

буквените категории и изграждането на абстрактните буквени единици, предхождащи 

процеса на четене, без наличието на които нито един потенциално четящ не би могъл 

да се превърне в читател. 

 

Методология на изследването 

 

 Обширният материал за проучване и немалките хронологични граници опреде-

лят спецификата на използваната методика на изследването. В дисертационния 

труд е приложен комплексен интердисциплинарен подход, основаващ се на съпоста-

вително-типологичен, хронологичен, корелационен и графичен анализ.  

 За конкретните цели на изследването беше необходимо да се проследи уча-

стието на шрифта в цялостния процес на четене, да се определи степента на зави-

симост на четенето като когнитивна компетентност от шрифтовата перцепция, 

съществува ли такава зависимост и ако да, то в коя фаза на четенето се проявява. 

 Отговор на тези въпроси можеше да се даде след като се проследи четивни-

ят процес в няколко основни плана – като неврофизиологичен процес от гледна точка 

на невробиологията и когнитивната невронаука, като когнитивен процес от гледна 
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точка на когнитивната психология и като лингвистичен процес от гледна точка на 

невролингвистиката и психолингвистиката.  

В дисертацията са приложени някои от основните подходи към теорията на 

визуалната комуникация, които имат отношение към перцепцията на морфологич-

ната структура на глифовете в шрифта – гещалт, конструктивизъм, когнитивна 

теория, моделът на Хъксли-Лестър и др. Акцентира се и върху концепции, имащи 

пряко отошение към типографската комуникация: теорията за наличието на абст-

рактни буквени идентичности като имплицитно знание, определящо за разпознава-

нето и перцепцията на отделните буквени графични знаци при четене, споделена от 

Смит, Гибсън, Левин и др.; теорията за абстрактната буквена единица и регистъ-

рноспецифичната такава, подкрепена от Адамс, Колтхарт, Фриймън, МакКлелънд и 

др., както и хипотезата за общия контекст, предложена от Полк и Фара и подкре-

пена от Томпсън. 

Във връзка с представянето на тенденциите в морфо-функционалната орга-

низация на типографския дизайн на българския буквар и първа читанкана в периода 

от 1900 г. до 2014 г., са подложени на обстойно графично проучване по 13 типограф-

ски параметъра, основаващо се на съпоставително-типологичен, диахронен и корела-

ционен анализ, 67 издадени и разпространени в България учебници по начална четив-

на грамотност за първокласници. 

 

Ограничения в обхвата на изследването 

 

 За целите на изследването са анализирани всички публикувани достъпни първи 

или ако не са налични, последващи издания на буквара и читанката за първи клас от 

библиотечния фонд на националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ през ХХ 

век до момента.  

 В рамките на проучения материал влизат 32 буквара и 35 читанки, издадени в 

България от 1900 г. до 2014 г. В дисертационния труд е прието, че този не малък вре-

меви отрязък от над 100 години дава достатъчно обширна и ясна представа за тен-

денциите в българските типографски практики, отразени в двата учебника по начална 

четивна грамотност.  

 В изследването, което акцентира върху типографските практики на ХХ век, 

са включени и последните издадени през 2002 г. и 2003 г. буквари и читанки, за да 

бъде осъществен един по-пълен хронологичен и съпоставително-типологичен анализ 

на типографската картина в изследваните издания. 

 Като най-подходящи за целите на изследването са предпочетени именно бук-

варът и първата читанка поради факта, че те са най-достъпните книги за всички 
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деца първокласници в България във всеки един момент от типографското развитие 

на българската книга през миналия век благодарение на големия си тираж и за-

дължителното обучение в училище. Всеки първокласник влиза в досег с буквара и чи-

танката в процеса на ограмотяване – нещо, което не може да се твърди със сигур-

ност за нито една друга книга, предназначена за детска аудитория.  

 В изследването се акцентира върху типографията на основния текст в буква-

ра и читанката за първи клас, със съзнанието, че именно параметрите, залегнали в 

неговото реализиране, са от първостепенно значение в изграждането на умението 

за четене при неопитните четци.  

 От друга страна в дисертацията се допуска и защитава твърдението, че из-

водите, направени при обобщенията на резултатите от анализа на изследваните 

учебници за начално ограмотяване, са валидни в пълна степен при реализирането на 

оформлението и дизайна на всички останали книги, предназначени за деца в предучи-

лищна и ранна училищна възраст.  

 Следва да се отбележи и фактът, че до 1950 г. букварът и читанката за 

първи клас са отпечатвани в едно общо книжно тяло и едва по-късно се възприема 

практиката за тяхното издаване като отделни учебници. Това налага разглеждане-

то и анализирането им като единно цяло, още повече, че стилът на оформлението 

им е еднороден ̶ устойчива тенденция, която се запазва през годините.  

 В разработката учебниците по начална четивна грамотност са подложени на 

графичен анализ по 13 типографски параметъра: 1. формат на книжното тяло и про-

порции; 2. размери на печатаемото поле; 3. шрифтова фамилия; 4. височина на шриф-

та; 5. ширина на шрифта; 6. х-височина на шрифта; 7. дължина на наборния ред; 8. 

разстояние между буквите / тракинг; 9. разстояние между думите; 10. междуредово 

отстояние / лединг; 11. входни отстъпи; 12. текстово подравняване; 13. процент на 

използваемост на хартията / страницата. 

 Анализът на тези настройки дава обобщена и завършена представа за типо-

графската картина в изследваните издания и напълно се вписва в границите на гео-

метричните параметри на шрифта, на технологичните параметри на набора и на 

композиционното разположение на текста върху страницата – величини, с които се 

измерват типографските корелации в дизайна на книжното тяло. 

Във връзка с това, в дисертационния труд е прието ограничението в графич-

ния анализ на морфо-функционалната организация на учебниците да се изследват 

композиционното разположение на основния текст върху страницата, технологич-

ните параметри на набора и геометричните параметри на използвания шрифт, без 

да се засягат други аспекти на дизайна на книгата като илюстрация, корица, рубри-

кация и др. с цел да се постигне максимална изчерпателност на изследвания проблем, 
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което не би било възможно, ако изследването не се постави в съответните по-

тесни рамки. 

 

Приложимост и полезност 

 

 В дисертационния труд е направен опит за изследване на многоаспектната 

интеракция шрифт–текст–четене, довел до някои важни изводи, чието приложение 

би било полезно в работата на дизайнерите-типографи при конструирането на 

шрифтове, специално предназначени за употреба в детски издания, както и на гра-

фичните дизайнери, занимаващи се с дизайн на детски книги и учебници в стремежа 

им към оптимизиране на шрифтовите настройки и облекчаване на четенето.  

 Някои констатации и заключения по отнишение на шрифтовата перцепция в 

четивния процес биха могли да бъдат полезни в работата и на началните учители, 

в изграждането на обективна оценка, относно графичното оформление на учебни-

ците и при възможността за осъществяване на информиран избор на учебни издания 

за обучаване на първокласници. 

 

Структура на дисертационния труд 

 

 Дисертационният труд се състои от увод, четири глави, заключение, биб-

лиография от 230 заглавия (125 на кирилица и 105 на латиница), 13 таблици, 14 фи-

гури, библиографски списък на изследваните български буквари и читанки за първи 

клас, библиографски списък на изследваните чуждоезични буквари и читанки, 7 при-

ложения и списък на публикациите, свързани с темата на дисертационния труд. 

Общият обем на изследването е 196 страници. 

 

Съдържателна структура на дисертационния труд 

 

УВОД 

 

ПЪРВА ГЛАВА. ПОЛИВАЛЕНТНОСТ НА ШРИФТОВИЯ ДИЗАЙН В ЧЕТИВНИЯ ПРОЦЕС. 

ГЛИФОВИ КОНФИГУРАЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ В НЕВРОФИЗИОЛОГИЧНИТЕ, КОГ-

НИТИВНИТЕ И ПСИХОЛИНГВИСТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ, УЧАСТВАЩИ ВЪВ ФОРМИРАНЕ-

ТО НА СПОСОБНОСТТА ЗА ЧЕТЕНЕ 

 1. НЕВРОФИЗИОЛОГИЧНИ И КОГНИТИВНИ АСПЕКТИ НА ЧЕТИВНИЯ ПРОЦЕС И 

ПЕРЦЕПЦИЯ НА ШРИФТА КАТО МОРФОЛОГИЧНА СТРУКТУРА НА ГЛИФОВЕТЕ 
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 2. ПСИХОЛИНГВИСТИЧНИ АСПЕКТИ НА ЧЕТИВНИЯ ПРОЦЕС И РОЛЯТА НА АЛФА-

НУМЕРИЧНИТЕ ГРАФИЧНИ ЗНАЦИ ВЪВ ФОРМИРАНЕТО НА СПОСОБНОСТТА ЗА ЧЕТЕНЕ 

 

ВТОРА ГЛАВА. ТЕНДЕНЦИИ В ШРИФТОВИЯ ДИЗАЙН, СВЪРЗАНИ С ПЕРЦЕПЦИЯТА 

НА ШРИФТА В КОНТЕКСТА НА СПЕЦИФИЧНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ЧЕТЕНЕТО И НЯ-

КОИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА ЧЕТИВНИ УМЕНИЯ 

 1. ТРУДНОСТИ В ПРОЦЕСА НА СЪЗДАВАНЕ НА ЧЕТИВНА ГРАМОТНОСТ 

 2. ШРИФТОВ ДИЗАЙН И ПЕРЦЕПТИВНИ НАРУШЕНИЯ НА ЧЕТЕНЕТО  

 

ТРЕТА ГЛАВА. ЧЕТИВНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА ШРИФТА В ПРОЦЕСА НА СЪЗДАВА-

НЕ НА ЧЕТИВНА ГРАМОТНОСТ  

 1. ШРИФТОВА ЧЕТИВНОСТ 

  1.1. Морфологична структура на глифовете 

  1.2. Разстояние между буквите 

  1.3. Разстояние между думите 

  1.4. Междуредово отстояние 

  

 2. ШРИФТОВА ЕФЕКТИВНОСТ 

  2.1. Ергономичност 

  2.2. Функционалност 

 

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. ГРАФИЧЕН АНАЛИЗ НА МОРФО-ФУНКЦИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 

НА ТИПОГРАФСКИЯ ДИЗАЙН НА БЪЛГАРСКИЯ БУКВАР И ПЪРВА ЧИТАНКА В ПЕ-

РИОДА ОТ 1900 ДО 2014 ГОДИНА. БЪЛГАРСКИ ТИПОГРАФСКИ ПРАКТИКИ НА ХХ 

ВЕК 

 1. КОМПОЗИЦИОННО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕКСТА ВЪРХУ СТРАНИЦАТА 

  1.1. Формат на изданието 

  1.2. Наборно поле и бели полета 

  1.3. Отстъпи и подравняване 

 

 2. ТЕХНОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА НАБОРА 

  2.1. Дължина на реда 

  2.2. Междуредово отстояние 

  2.3. Разстояние между думите 

  2.4. Разстояние между буквите 

 

 3. ГЕОМЕТРИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА ШРИФТА 
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  3.1. Шрифтова фамилия 

  3.2. Размер на шрифта 

  3.3. Височина на шрифта 

  3.4. Ширина на шрифта 

  

 4. ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЯ 

БИБЛИОГРАФСКИ СПИСЪК НА ИЗСЛЕДВАНИТЕ БЪЛГАРСКИ БУКВАРИ И ЧИТАНКИ ЗА 

ПЪРВИ КЛАС  В ПЕРИОДА 1900-2014 Г. 

БИБЛИОГРАФСКИ СПИСЪК НА ИЗСЛЕДВАНИТЕ ЧУЖДОЕЗИЧНИ БУКВАРИ И ЧИТАН-

КИ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ПО ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИЯТА  

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

В структурно отношение дисертацията е организирана в четири основни 

глави, увод и заключение.  

В първата глава се анализира ролята на глифовите конфигурации и транс-

формации в неврофизиологичните, когнитивните и психолингвистичните процеси, 

участващи във формирането на способността за четене. Изследва се механизмът 

на перцепция на шрифта и ролята на алфанумеричните графични знаци при изграж-

дането на четивна грамотност в контекста на съвременните психологотипограф-

ски теории. Направен е опит да се поднесат в синтезиран вид теоретичните поло-

жения, върху които стъпва науката по проблемите на шрифтовата перцепция. 

Проследени са различни аспекти на първичния етап на четивния процес при начи-

наещи четци в детска възраст. Търсят се отговори на въпроси, свързани с механиз-

ма, чрез който се постига разпознаването, идентификацията, рецепцията и перцеп-

цията на писмените графични знаци в процеса на създаване на четивна компетент-

ност в предучилищната и ранната училищна възраст.  

 За целта четивният процес е анализиран в няколко различни аспекта – нев-

рофизиологичен, когнитивен, психолингвистичен в търсене на научни методологии и 

изследователски подходи. Цел на анализа е доказване на изложената в текста хипо-

теза за влиянието на шрифтовата перцепция върху четивната грамотност в дет-
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ска възраст. Акцентира се върху ключовите концепции, утвърдени в графичната 

комуникация, които разглеждат от различен ъгъл шрифтовата перцепция като ос-

новна предпоставка за придобиване на четивна грамотност. 

Човек чете с окото и мозъка (в конкретния случай не се разглежда тактил-

ното и хаптичното четене), следователно в този процес влияят както физиологич-

ни, така и когнитивни фактори. Комплексът от функции в четивния процес се 

осъществява предимно от висшите корови механизми – гнозисните (разпознаване, 

класифициране и идентифициране на обектите), праксисните (планиране, изграждане 

и изпълняване на комплексни моторни програми) и езиковите функции. Конкретно 

възприемането и разбирането на шрифта на неврофизиологично и когнитивно ниво 

става както със зрението, така и с виждането. На този етап в изложението се 

прави разграничение между зрение/гледане и виждане.  

• Зрението е съвкупност от периферни, централни и корови механизми за 

възприемане, обработване и осъзнаване на зрителната информация и еферентна ре-

гулация на зрителния апарат. Основните образувания, които формират очите, са 

светочувствителният (фоторецепторен) апарат; светофокусиращата (диоптрична) 

система и светоизолаторните (екраниращи) филтри. Гледането се осъществява 

чрез окото. Фокусиращите му елементи са: роговица, зеница и леща, а светлочувст-

вителните му елементи са: пръчици и колбички – зрителни рецептори – част от 

ретината.  

Фактор в  четивния процес на физиологично и психокогнитивно ниво е и 

движението на очите по време на четене. След бързите движения, които правят 

очите, наречени сакади, те спират на моменти. Тези моменти на застой са нарече-

ни фиксации, които траят обикновено около 200-250 милисекунди. Именно в тези 

периоди, в които очите са относително неподвижни се извлича информация от 

достъпния текст, докато в моментите на сакади, които покриват около 8-9 букве-

но разстояние и са с продължителност 20-40 милисекунди нова информация от тек-

ста не се извлича. В добавка към сакадите и фиксациите опитните четци връщат 

погледа си назад, за да препрочетат част от текста. Тези регресии отнемат средно 

10 до 15% от времето за четене и са в повечето случаи показател за неуспех в 

процеса на разбиране на прочетеното. Съвсем различен е начинът на движение на 

очите при начинаещите четци. Неопитните четци фиксират всяка дума в текста, 

като правят буквално по няколко фиксации върху една и съща дума. Техните сакади 

са много по-кратки като дължина от тези на опитните четци – около трибуквено 

разстояние. Средната продължителност на една сакада при начинаещ четец е меж-

ду 300 и 400 милисекунди, а регресиите им са с много по-голяма честота – около 

50% от всички движения, извършени от очите. Четивното им поле или перцептив-
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ния обхват на погледа им също е много по-малък от този на опитните четци, при 

които се равнява на 3-4 букви вляво от центъра на фиксация и до 14-15 буквени раз-

стояния вдясно от фиксацията, конкретно за англочетящите като необходимата 

информация за идентификация на дума е ограничена до не повече от 7-8 знака раз-

стояние вдясно от центъра на фиксация1. 

Но с това процесът на виждане не приключва. Освен зрението в този процес 

участва и перцепцията или как човек разбира и филтрира това, което е усетил ви-

зуално, така че да може да интерпретира усещането. Зрението е спонтанно и под-

съзнателно, докато виждането е свързано с начина, по който разпознаваме и разби-

раме реалността или поне нашата версия за реалност. 

 • Виждането в теорията на визуалната комуникация. Проблемът с виждане-

то е ключов в теорията на визуалната комуникация. Има много концепции за това 

как работи виждането и как човек интерпретира визуалните стимули.  

◊ Виждането в гещалт психологията. Гещалт психологията се базира на ана-

лиза на визуалните стимули, наблюдението и отговора. Според разбиранията на ге-

щалтистите цялото е различно от сумата на съставните му части. Тази теория 

на перцепцията набляга на положението, че ние виждаме или осмисляме света около 

нас посредством интеракция на усещанията, събрани от нашите очи, мозък и па-

мет. Ние категоризираме, организирайки частите на това, което виждаме по фор-

ма, очертание, подобие, асоциация, поредност, позициониране едно спрямо друго в 

пространството и равнината и т.н. и го синтезираме в ново единно цяло. Визуално 

мозъкът е предразположен да поражда смисъл от това, което виждаме като го ре-

дуцира до неговите най-прости съставни форми2. Съгласно гещалтистката теория 

перцепцията на глифовете става като се разложи морфологичната им структура до 

градивните им базисни елементи - вертикални, наклонени, хоризонтални греди и ова-

ли, а при децата в предучилищна възраст и първи клас до „лулички“, кръгчета и чер-

тички, когато се говори за овладяване на ръкописното писмо.  

◊ Виждането в конструктивизма. Според конструктивистите гещалтистки-

ят подход е твърде пасивен и не взема под внимание окото и основните модели на 

четене. Това, в което се заключава по същество приносът им към теорията на ви-

зуалната комуникация, е че те се съобразяват с движението на очите в четивния 

процес и отчитат фиксациите, сакадите и регресиите, които окото извършва до-

като четем, нещо, което липсва в гещалт психологията. Конструктивистката 

                                                 
1 Rayner, Keith, Barbara Foorman, Charles Perfetti, David Pesetsky, Mark Seidenberg. How psychological science 

informs the teaching of reading.//Psychological Science in the Public Interest, VOL.2, NO.2:31-74, November, 2001. 
2 Ryan, William, Theodore Conover. Graphic Communications Today. 4th ed. Clifton Park, NY: Delmar Learning, 2004, 

pp. 24-25.  
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теория гласи, че докато окото извършва съответните движения, то маркира от-

делни позиции, свързвайки ги изгражда очертания,  които в последствие с участието 

на паметта, предишния опит и натрупаните асоциации ние перцепираме и така 

разбираме какво виждаме3. Доказателство, че конструктивистката теория работи 

и в типографията, е фактът, че ние можем да разпознаем графичен символ, който 

само частично е визуално достъпен за нас, успявайки да маркираме няколко ключови 

позиции в изображението му и да ги свържем в пресъздаване на цялостното му 

очертание, ползвайки асоциации, опит и памет. Добре известен в типографския ди-

зайн е фактът, че буквите на всеки ред текст могат да бъдат прочетени без за-

труднение, когато се вижда само горната част от тях и със сравнителна лекота, 

когато е достъпна само дясната част от писмените графични знаци.  

◊ Виждането в когнитивната теория. Привържениците на когнитивната 

теория смятат, че перцепцията не е само резултат от визуални стимули. Те под-

държат твърдението, че перцепцията включва множество ментални процеси – ин-

терпретация, памет, сравнение, асоциация, описание, анализ и разпознаване. Според 

когнитивистите ние разбираме това, което виждаме посредством ментален про-

цес, в който мозъкът е постоянно във фаза на издирване на неща, които са му вече 

познати. Перцепцията не е породена единствено от стимули, тя включва и памет, 

дедукция, категоризиране / подреждане. Сетивата ни не дават директна представа 

за заобикалящия ни свят, по-скоро те ни дават материал за създаването на различ-

ни хипотези и догадки, които от своя страна следва да се развият, за да докажат 

това, което всъщност се намира пред нас4. 

◊ Виждането в модела Хъксли-Лестър. Виждането, перцепцията и значението 

са важни за когнитивистите, но за модела на Хъксли-Лестър те са основополагащи. 

Според теорията на Олдъс Хъксли виждането и мисълта са неделими. Фазите в 

процеса на виждане съгласно тази теория са: усещане – физическата динамика на 

очите, поглъщащи светлината; селекция – съзнателно концентриране и изолиране на 

фокуса на зрението; перцепция – осмислянето или разбирането на значението на 

това, което виждаме. Така представена теорията на Хъксли може да се илюстрира 

и със следната формула „ усещане + селекция + перцепция = виждане.“ Когато 

свържем всички тези компоненти в едно цяло, тогава можем да осъзнаем какво ви-

ждаме.  

Пол Лестър поставя по-голям акцент върху паметта и как асоциациите спо-

магат за по-доброто разбиране на това, което виждаме. Той подкрепя и доразвива 

теорията на Хъксли, представена като никога не свършващ цикъл от последова-

                                                 
3 Ryan, William, Theodore Conover. Цит. съч., pp. 27-28.  
4 Ryan, William, Theodore Conover. Цит. съч., pp. 29-30.  
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телно редуващи се фази: усещане → селекция → перцепция → запомняне → научаване 

→ знаене → усещане. Основна теза в концепцията на Хъксли-Лестър за визуалната 

комуникация е твърдението: „Колкото повече знаеш, толкова повече виждаш.“5 Тази 

теория има много общи положения с теорията на Франк Смит за ролята на визу-

алната и невизуалната информация в процеса на четене. А отнесена към проблема 

за перцепцията на конструктивните трансформации на глифовете ни дава още една 

перспектива. Колкото повече четецът е информиран и притежава знания за все-

възможни глифови конфигурации, толкова по-бързо ще извършва тяхното разпозна-

ване и разкодиране при виждането им. 

◊ Теорията на Франк Смит. Трябва да се отбележи моментът с класифицира-

нето и категоризирането, за който говори Франк Смит, защото именно по този 

начин може да се обясни факта, че четецът разпознава даден глиф като точно оп-

ределен, независимо от разликите в начертанието му в различните шрифтови фа-

милии. За начинаещия четец не е напълно автоматизирано това разпознаване, но с 

натрупване на опит при повторни срещи с този визуален стимул и подобните му 

(вече е известно, че перцепциите генерализират) не е проблем правилното разкоди-

ране на фокусираното графично изображение като влизащо в категорията на изо-

браженията на точно определен глиф, а не на някой друг. В практиката на четене 

сравнително рядко се наблюдават нарушения от такъв тип и тогава се говори за 

дислексия. Категоризирането е третиране на дадени обекти и събития като еднак-

ви и в същото време като различаващи се от други обекти и събития. Всеки тряб-

ва да е в състояние да направи разлика между буква „А“ и буква „Б“ и едновременно 

с това да може да игнорира различните начертания на буква „А“ в отделните 

шрифтови фамилии – „ “, „ “, „А“, „А“, „а“, „а“, „а“, „А“, „A“ и да ги разкодира без 

колебание именно като буквата „А“. За да се направи това е необходимо четецът 

да притежава създадена категория за всеки обект, който е способен да различи в 

заобикалящия го свят, като използва сет правила, наречени отличителни характери-

стики, и да разпредели всеки обект в подходящата категория към която принадле-

жи. Това е така нареченото имплицитно знание, което разбираме, че притежаваме 

единствено поради факта, че го прилагаме, когато е необходимо6. Идентификацията 

на всеки глиф предполага дискриминация и категоризация на визуалната информация.  

Според теорията на Смит за отличителните характеристики, разпознава-

нето им в отделните думи в текст става независимо от конкретната морфоло-

гична структура на глифовете/буквите. Фактът, че рисунъкът на буквите се оказ-

ва в значителна степен нерелевантен по отношение на перцепцията им, води до 

                                                 
5 Ryan, William, Theodore Conover. Цит. съч., p. 30.   
6 Smith, Frank. Understanding Reading. New York, NY: Holt, Rinehart and Winston, 1978, pp. 59-60.  
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широко възприетото твърдение, че идентифицирането на думите в текст се бази-

ра най-вече на независими и неповлияни от конкретни форми и шрифтови начерта-

ния абстрактни буквени идентичности, а оттам може да се заключи, че и кон-

кретната графична форма на думата не е от голямо значение при идентификацията 

ù7. 

◊ Теорията за перцептивни знания на Гибсън и Левин. В теорията на Гибсън и 

Левин също както при Смит основна роля в познавателния процес играят отличи-

телните характеристики8. Всичко принадлежи към определена категория, която 

споделя определен набор от общи отличителни характеристики, а те от своя 

страна спомагат за обособяването на тези категории. Може да се направи дифе-

ренциация и на още по-високо ниво на отличителните характеристики  вътре в са-

мите категории. Както твърди Смит има и алтернативни отличителни характе-

ристики, които той нарича функционално еквивалентни9. За да може да се дефинира 

нещо като уникално трябва да се познават алтернативите му – какво би могло да 

бъде, но не е. Има контрастиращи отлики в една категория, които се споделят в 

различна степен от обектите, попадащи в тази категория. Това са така наречени-

те отличителни характеристики, които позволяват спецификация, независимо от 

алтернативните характеристики. Тази спецификация е един от аспектите на пер-

цепцтивното знание. 

По същество това, което е от значение за перцепцията на морфологичната 

структура на глифовете в шрифта, е  фактът, че отличителните характеристики, 

дефиниращи всяка категория са относителни, а не абсолютни и са контрастиращи. 

Един глиф се категоризира посредством набор от отличителни характеристики, 

които са уникални за този глиф, но останалите глифове, попадащи в същата кате-

гория могат да се различават от него по една или повече отличителни характери-

стики, т.е. отличителните характеристики в категорията се споделят от обек-

тите в нея в различна степен.  

Отличителните характеристики изпълняват функцията на инвариант спрямо 

големия брой трансформации, които са нерелевантни и не са критерий при катего-

ризирането на обектите или символите, в конкретния разглеждан случай - глифове-

те. Всеки опитен четец може да прочете без особено усилие буквите в различни 

шрифтове, скриптове и ръкописни почерци, независимо от формалните разлики в 

начертанията им.  

                                                 
7 Rayner, Keith, Alexander Pollatsek. The Psychology of Reading. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1989, p. 

80.  
8 Gibson, Eleanor, Harry Levin. The Psychology of Reading. New York, NY: The MIT Press, 1975, p. 15.   
9 Smith, Frank. Цит. съч., p. 107. 
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Това, на което трябва да се обърне особено внимание и върху което трябва 

да се акцентира, е фактът, че детето на тригодишна възраст вече разпознава тези 

отличителни характеристики на глифовете, независимо че не познава буквите и не 

може да чете.  

Проследявайки алгоритъма в развитието на графичните умения10, възниква 

въпросът на какъв етап от развитието си детето успява да възприеме разликата 

между пиктографския образ и елементите на конвенционалните писмени знаци, т.е. 

кога детето осъзнава писането като действителен акт. Тъй като процесът на го-

ворна перцепция предхожда процеса на говорна продукция, може да се приеме по ана-

логия, че детето възприема писането като различно от рисуването дълго преди да 

са налице способности за разпознаване, назоваване и четене на букви и думи11. 

 Твърдението e подкрепено от изследване, проведено от L. O. Lavine от Де-

партамента по човешко развитие на Университета Корнел, в което са взели уча-

стие деца на възраст от 3 до 6 години и половина12. В изследването се констатира, 

че децата са в състояние да класифицират точно и адекватно писмените знаци от 

пиктографските образи въпреки липсата на способност за четене и дори още преди 

да са усвоили буквите.  

Подобен на експеримента на Lavine провеждат и Калфии, Чапмън и Венезки, 

които проследяват умението на децата в предучилищна възраст да възприемат от-

личителните характеристики на даден графичен знак.  

Резултатите само подкрепят по-късно формулираната теория на Смит за 

наличните абстрактни буквени идентичности, които човек притежава като импли-

цитно знание от най-ранна детска възраст и които са независими и неповлияни от 

конкретните буквени конфигурации на глифове във всеки един текст, достъпен за 

четене.  

Според по-горе цитираното изследване на Lavine контрастиращите отличи-

телни характеристики са тези, които дефинират категориите букви, а не уникал-

ната морфологична структура на глиф от дадена шрифтова фамилия и процесът за 

дискриминацията им в буквени категории приключва около осемгодишната възраст 

на детето.  

Всеки четец е подготвен в една или друга степен за нерелевантните транс-

формации на отделните глифове, като решаващи за разкодирането им са задължи-

                                                 
10 Алгоритъм в развитието на графичните умения: безсмислени драсканици → рисува, драскайки, т.е. символ-

но → целенасочено рисуване на образи → желание за писане и копиране на букви → първоначални опити за 

побуквено четене → същинско четене – Игнатова, Диана. Четене и специфичните му нарушения. София: Па-

радигма, 2009, с. 47. 
11 Игнатова, Диана. Цит. съч., с. 47. 
12 Gibson, Eleanor, Harry Levin. Цит. съч., pp. 235-239.  
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телно присъстващите отличителни характеристики, дефиниращи съответния глиф 

и класифициращи го като принадлежащ към дадена буквена категория. Четецът раз-

вива в себе си способност за филтриране на графичния шум, който представляват 

нерелевантните трансформации на глифовете и става все по-бърз и по-ефективен в 

това с увеличаване на практиката на четене13. 

Потвърждение на теорията на Смит, Гибсън и Левин, че наличието на аб-

страктни буквени идентичности като имплицитно знание е определящо за разпоз-

наването и перцепцията на отделните буквени графични знаци при четене е споде-

лената от много изследователи в по-ново време теория за абстрактната буквена 

единица (Abstract Letter Unit). 

Теория за абстрактната буквена единица14. Изследователите, които подкрепят 

тази теория, фокусират вниманието си върху природата на буквените репрезента-

ции и най-вече върху концепта за абстрактните буквени единици и начинът, по 

който децата, стремящи се към четивна компетентност ги придобиват. Според 

Колтхарт абстрактната буквена репрезентация е абстрактна в смисъл на незави-

сима от шрифт и регистър. Така погледнато на четивния процес съществува една 

единствена буквена единица, представяща например първата буква от азбуката и се 

предполага, че тя ще бъде задействана в четивния процес без значение какъв 

шрифт, буквен регистър или типографски стил са използвани за възпроизвеждането 

ù върху страницата. Същото важи за всяка следваща буква от азбуката. Всяка 

притежава своя абстрактна буквена единица.  

Теорията, че човешката система за четене включва в себе си ниво на абст-

рактната буквена единица се потвърждава от изследвания на Адамс през 1979 г.15, 

на Колтхарт и Фриймън през 1974 г.16, на Фрийдмън през 1980 г.17 и на МакКлелънд 

през 1976 г.18, на Майкрофт, Хенли и Кей19 през 2002 г., на Киношита и Каплан20 през 

2008 г. 

                                                 
13 Gibson, Eleanor, Harry Levin. Цит. съч., p. 195.  
14 Finkbeiner, Matthew, Max Coltheart. Letter recognition: From perception to representation.//Cognitive 

Neuropsychology, 26 (1):1-6, 2009. 
15 Adams, M. J. Models of word recognition.//Cognitive Psychology, 11:133-176, 1979. 
16 Coltheart, M., R. Freeman. Case alternation impairs word identification.//Bulletin of the Psychonomic Society, 3:102-

104, 1974. 
17 Friedman, R. B. Identity without form: Abstract representations of letters.//Perception and Psychophysics, 28:53-60, 

1980.  
18 McClelland, J. L. Preliminary letter identification in the perception of words and nonwords.//Journal of Experimental 

Psychology: Human Perception and Performance, 1:80-91, 1976. 
19 Mycroft, R., J. R. Hanley, J. Kay. Preserved access to abstract letter identities despite abolished letter naming in a 

case of pure alexia.//Journal of Neurolinguistics, 15:99-108, 2002. 
20 Kinoshita, S., L. Kaplan. Priming of abstract letter identities in the letter match task.//Quarterly Journal of 

Experimental Psychology, 61:1873-1885, 2008.   
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 В проучване на Томпсън за формирането на абстрактните буквени единици 

при децата в периода, когато придобиват четивна грамотност се поддържа хипо-

тезата за общия контекст, първоначално предложена от Полк и Фара21 през 1997 г. 

Според тази хипотеза децата научават, че „a“ и „A“ са два варианта на една и 

съща буква, срещайки думи като „зар“ и „ЗАР“. В този пример първата и последна-

та буква на думата не се различават по форма съществено в двата регистъра, но 

средната буква се различава във висока степен. Според хипотезата децата са в 

състояние да стигнат до заключението, че „а“ е същата буква като „А“ на база 

общия контекст, осигурен от буквите, чиито форми не се разграничават в двата 

буквени регистъра: „з“- „З“ и „р“- „Р“. Полк и Фара твърдят, че буквеното разпоз-

наване като процес включва начален стадий на анализ на визуални отличителни ха-

рактеристики и краен стадий на абстрактните буквени единици. Разпознаването на 

буквите приключва в момента, в който дадена абстрактна буквена единица е задей-

ствана чрез активация на визуалните ù отличителни характеристики и комуника-

цията между двата стадия е постигната посредством стимулиращи и потискащи 

връзки между определени визуални отличителни характеристики и определени абст-

рактни буквени единици.  

През 2006 г. Петит, Мидгли, Холком и Грейнджър22 обръщат внимание на 

следния проблем, свързан с теорията за абстрактната буквена единица: ако се 

приеме, че отличителната визуална характеристика „вертикална греда отляво“ е 

стимулираща връзка към абстрактната буквена единица за глифа „D“, а „вертикал-

на греда отдясно“ е инхибираща връзка, то как ще се осъществи процесът на бук-

вено разпознаване в случая с буква „d“? С тази стимулираща и инхибираща връзка 

„d“ няма да е в състояние да стимулира абстрактната буквена единица за „D“. Ед-

но от възможните предположения е, че между първия стадий на анализ на визуал-

ните отличителни характеристики на буквите и последния на абстрактните букве-

ни единици съществува друг междинен на регистърноспецифични буквени единици 

(Case-specific Letter Units). В такъв случай „D“ и „d“ ще имат различни регистърнос-

пецифични буквени единици, но и двете единици ще притежават стимулиращи 

връзки към абстрактната буквена единица за D/d. Към настоящия момент тази 

хипотеза все още не е потвърдена чрез изчислителни модели, което предстои.  

В заключение може да се обобщи:  

                                                 
21 Polk, T. A., M. Farah. A simple common context explanation for the development of abstract letter identities.//Neural 

Computation, 9:1275-1287, 1997.  
22 Petit, J. P., K. J. Midgley, P. J. Holcomb, J. Grainger. On the time course of letter perception: A masked priming 

ERP investigation.//Psychonomic Bulletin and Review, 13:674-681, 2006.  
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◊ Съвременните теории за идентификация, репрезентация и перцепция на бук-

вите постулират йерархичност в отделните фази на процеса, при който буквената 

идентичност се абстрахира много бързо от шрифтовите спецификации и вариациите в 

наборния регистър.  

◊ Буквената идентификация започва с процеса на преработка на визуалните от-

личителни характеристики, но те се пренебрегват веднага след като се екстрахира аб-

страктната идентичност т.е. абстрактната буквена единица.   

◊ Именно абстрактните буквени единици се използват в идентификацията на 

думите23.  

◊ Що се отнася до ролята на шрифта в цялостния процес, то той определено 

участва в първата фаза, водеща до активация на кода на абстрактната буквена иден-

тичност – моментът, в който се откриват/забелязват визуалните отличителни ха-

рактеристики.  

От психолингвистична гледна точка четенето като когнитивна компетент-

ност се разглежда в две направления – като процес на букво-звуково декодиране на 

информация и като процес на възприемане на смисъл. 

• Процес на букво-звуково декодиране на информация. Процесът по придобиване 

на четивна компетентност обикновено се разглежда в няколко етапа според тео-

риите на Чал, Ери, Фрит, Гоу и Хилинджър, Марш, Фрийдмън, Уелч и Десбърг24. 

Първият етап може да се определи като времето, в което детето прави опити да 

асоциира визуалните особености на графичните форми с изговорените думи. Гоу на-

рича този етап - етап на селективна асоциация, тъй като детето не подбира коя 

част от напечатаната дума да асоциира с наименованието ù. В последващия етап 

на графично-фонологично декодиране детето научава букво-звуковите асоциации и с 

това се поставя началото на продуктивното четене, при което детето е способно 

да чете думи, които не е виждало преди. Този етап е наречен от Фрит – алфабе-

тен. Според Ери, която не е съгласна с теорията на Гоу за първия чисто визуален 

етап на четене, такъв етап не съществува, по-скоро децата използват буквените 

наименования като подсещане при идентификацията на думите от самото начало. 

Според нея научаването на азбуката, а не на алфабетния принцип е ключът, който 

въвежда децата в първия етап на четене, наречен от Ери четене с фонетично под-

сещане.  

Логографско четене. При логографското четене, което е предазбучният етап 

в процеса на усвояване на четенето като умение, детето чете по памет вече сре-

                                                 
23 Sanocki, Thomas, Mary Dyson. Letter processing and font information during reading: Beyond distinctiveness, where 

vision meets design.//Attention, Perception, & Psychophysics, 74:132-145, 2012.   
24 Rayner, Keith, Barbara Foorman, Charles Perfetti, David Pesetsky, Mark Seidenberg. Цит. съч.  
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щани и запомнени думи като цялостен визуален образ. В този случай нито транс-

формациите в конфигурацията на структурните елементи на глифовете, нито кон-

кретния графичен образ на цялата дума, пресъздаден независимо с коя шрифтова 

гарнитура и начертание, имат някакъв принос в процеса на декодиране и извличане 

на информация при четенето. 

Частично азбучна фаза на четене. При следващия етап от четивния процес, 

наречен частично азбучен, детето познава само някои от буквите на азбуката. В 

тази фаза начинаещият четец започва да свързва графичните начертания на букви-

те със съответстващите им звукови стойности. Той започва да чете фонетични-

те знаци като формира и извлича фонетични асоциации от паметта си. 

Пълна азбучна фаза на четене. При пълната азбучна фаза детето вече без про-

блем може да трансформира буквите в звукове, за да прочете думите. У него е на-

лична необходимата му фонемна информираност, която му позволява да открива 

връзки между писмената и звуковата форма на думата и да ги съхранява в паметта 

си за последващо използване. 

Консолидирана азбучна фаза на четене. Финалната фаза в усвояването на че-

тенето като умение е консолидираната азбучна фаза. На този етап четецът 

съхранява в паметта си множество консолидирани буквосъчетания, срички или мор-

феми, които се актуализират при всяко четене на нова дума, в която се съдържат. 

Съществува и друга теория за придобиване на способност за четене при де-

цата, която не е поетапна. Това е теорията на конекционистите, наречена теория 

на нарастването/увеличаването. Защитава се от учени като Мунаката, МакКле-

ланд, Джонсън, Сийглер и др.25 Основната идея, която защитават изследователите 

е, че много видове знание се придобиват постепенно, на базата на натрупания 

опит. Според тях това, което изглежда като качествени изменения в стратегията 

на четене е резултат от промени в количеството и комплексността на придоби-

тата информация.  

В крайна сметка всички теории за процеса на придобиване на четивна спо-

собност при децата споделят в една или друга степен фундаменталното положение, 

че за да се придобие компетентност за четене е необходимо да се използва алфа-

бетния принцип.  

Стратегии на четене. Танкова формулира четири основни стратегии на чете-

не: четене чрез декодиране, четене по аналогия, четене чрез прогнози и четене чрез 

узнаване на думи. Всяка една от тях определя фазата, в която се намира детето в 

процеса на овладяване на четенето като когнитивна компетентност. 

                                                 
25 Munakata, Y., J. L. McClelland, M. H. Johnson, R. S. Siegler. Rethinking infant knowledge: Toward an adaptive 

process account of successes and failures in object permanence tasks.//Psychological Review, 104:686-713, 1997.  
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Според Игнатова лингвистичният подход в тълкуването на четенето пред-

полага две основни линии: съзнателна, т.е. разбиране на прочетеното и автоматизи-

рана, свързана с техниката на четенето. Овладяването на процеса четене премина-

ва през три етапа: аналитичен, етап на овладяване на цялостни похвати на четене 

и синтетичен. Изхождайки от теориите за поетапно протичане на процеса по при-

добиване на четивна компетентност се забелязва сложността и многокомпонент-

ността на този процес, намерили реализация в двата основни субпроцеса - декоди-

ране и разбиране, които протичат успоредно, като декодирането е своеобразна 

предпоставка за разбирането.  

На този етап възникват две хипотези относно съотношението декодиране – 

разбиране. Първата хипотеза, изказана и подкрепена от Лесголд, Ресник и Хемън е, 

че способността за декодиране се свързва със скоростта и точността, с която де-

цата успяват да прочетат определен набор от думи. Според учените скоростта на 

декодиране има определящо значение за разбирането на прочетеното. Следователно 

най-съществената зависимост между декодиране и разбиране се изразява в това, че 

бавното зрително разпознаване нарушава процеса на разбиране. Изследователите 

смятат, че причината е в това, че процесите на декодиране и разбиране се „конку-

рират“ за ограничено количество от ресурси, които са постъпили в работната па-

мет по време на четенето.  

Втората хипотеза, изказана от Eysenck26, гласи, че увеличаването на достъпа 

до повече налични ресурси, няма задължително да доведе до подобряване на умения-

та за разбиране.  

• Процес на възприемане на смисъл. Модели на четене. Според психолингвистич-

ните теории за процеса на четенето съществуват три основни модела на ограмо-

тяване. Модел на обработка „отдолу нагоре”, модел на обработка „отгоре надолу” и 

интерактивен модел на четене. В същността си едните са синтетични, а другите 

аналитични.  

В зависимост от избора на определен модел на четене при някои от децата 

– неопитни четци се срещат специфични нарушения в четивния процес, които са 

предмет на изследване в следващата глава на дисертацията.  

Понятиен апарат. Тъй като все още се наблюдава разминаване и неутвърде-

ност в терминологията при различните източници в полето на типографията и 

шрифтовия дизайн се дават формулировки на основните термини, с които се опе-

рира в дисертационния труд. 

                                                 
26 Eysenck, M. W. Cognitive Psychology: A Student’s Handbook, Laurence Erlbaum Ass. Ltd. (Ed.), 1990. 
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 Под „шрифт като морфологична структура на глифовете“ се разбира 

специфичната графична форма и стоеж на всеки един писмен знак от дадено 

шрифтово начертание на съответна шрифтова фамилия. Изрично се подчерта-

ва, че няма да се употребява термина „типографски дизайн“27 като взаимозаме-

няем с „шрифтов дизайн“28, защото те не са еднозначни. Шрифтовият дизайн е 

иманентно присъщ на шрифта, докато типографският изследва много по-широк 

спектър от обекти и техните зависимости.  

 Под „рецепция на шрифта“ се разбира възприятието/усещането (гледа-

нето) на типографските символи и зависимости от зрителните рецептори на 

неврофизиологично ниво, без да се стига непременно до декодирането им. Под 

„рецепция“ се разбира дейността на рецепторите и сетивните органи, които 

възприемат информацията от външната и от вътрешната среда и я транс-

формират в специфично сетивно усещане. Рецепцията е възприемане на сензор-

ната информация от средата и нейният пренос до различните етажи на цент-

ралната нервна система29.  

 За „перцепция“ се приема формулировката – познавателен психичен 

процес, при който у човек се формират цялостни сетивни образи на предмети и 

явления, намиращи се за момента в обхвата на неговите сетивни органи30. Пер-

цепция се осъществява, когато дадено усещане придобива смисъл. Мозъкът дава 

смисъл на усещанията на индивида. Когато мозъкът се сблъска с дадено усещане, 

за което има спомен от предишен опит, тогава се стига до перцепция, поражда 

се смисъл. Перцепцията на един и същи стимул е различна за различните индиви-

ди в зависимост от предишния им опит при сблъскването с тези стимули, то-

гава говорим за „аперцепция“. Перцепциите дефинират нашата реалност, не фи-

зическия свят, а нашата перцепция на реалността. Те се базират на мозъчната 

интерпретация на реалността. Както окото е орган на зрението, а ухото на 

слуха, така и мозъкът е орган на перцепцията. Перцепциите са податливи на 

промяна. Перцепцията може да генерализира по отношение на други подобни на 

началния стимул обекти. При промяна на средата и обстоятелствата от пре-

дишни преживявания като опит може да се промени и перцепцията. Перцепции-

                                                 
27 Обект на типографския дизайн е творческата дейност по проектирането на външния образ на печатната 

продукция, акцентираща върху съотношението текст – изображение. - Вълканова, Веселина. Графичен дизайн: 

Нови оформителски концепции на всекидневника. 2 изд. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007, с. 15.   
28 Обект на шрифтовия дизайн е творческата дейност по проектирането на шрифтовите начертания и 

техните зависимости в рамките на съответната шрифтова гарнитура или по-голямото шрифтово семейс-

тво. 
29 Иванов, Радой. Невробиология. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006, с. 341. 
30 Джалдети, Азаря, Веселин Василев, Румен Стаматов. Психология. София: Просвета, 1992, с. 84.  
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те се променят ако се промени смисъла, който те пораждат в мозъка31. Въз ос-

нова на тази представа за перцепцията ще бъде очертана ролята на шрифта в 

четивния процес.  

 „Четивна грамотност, така както се разбира в PISA32, включва редица 

познавателни компетентности: от буквалното декодиране на определени симво-

ли през конкретни познания за функциите на езиковите средства, за различни ви-

дове текст и тяхната употреба, до обобщени познания за света. Тя също 

включва и т.нар. метакогнитивни компетентности като осмисляне и използване 

на многообразие от стратегии при четене и работа с различни видове текст. 

Най-общо терминът „грамотност“ се свързва с уменията на личността да на-

мира, осмисля, преобразува и предава информация. В този смисъл PISA дефинира 

четивната грамотност като: разбиране, използване, осмисляне на писмени тек-

стове за постигане на цели и удовлетворяване на потребности; за задълбочаване 

на познанията и развиване на интелектуалния потенциал на личността и за ак-

тивно участие в обществото“33. 

 Според Заключенията на Съвета на Европейския Съюз от 26 ноември 

2012 г. – „Грамотността обхваща уменията за четене и писане, които служат 

за разбиране, използване и критично оценяване на различните форми на 

информация, в т.ч. текстове и изображения в писмен, печатен и електронен вид, 

и включва основната, функционалната и многостранната грамотност. 

Основна грамотност: познаване на буквите, на думи и текстови 

конструкции, необходими за четене и писане на равнище, което създава 

самочувствие и мотивация за по-нататъшно развитие. 

Функционална грамотност: способността за четене и писане на равнище, 

което дава възможност на личността да се развива и да функционира в 

обществения живот, у дома, в училище и на работа. 

Многостранна грамотност: способността да се използват уменията за 

четене и писане, за да се създава, разбира, интерпретира и оценява 

критично информация в писмен вид. Това е основата за участие в цифрова 

среда и за информиран избор в области като финанси, здравеопазване и 

т.н.“34 

                                                 
31 Colavita, Francis. Sensation, Perception, and the Aging Process. (24 lectures, 30 minutes/lecture on 12 CDs). (2006). 

USA: The Teaching Company. 
32 PISA – Програма за международно оценяване на учениците 
33 Училище за утрешния ден: Резултати от участието на България в Програмата за международно оценяване 

на учениците PISA 2009. София: МОМН, Център за контрол и оценка на качеството на образованието, 2010, 

с. 25. 
34 Заключения на Съвета от 26 ноември 2012 г. относно грамотността (2012/С 393/01). Съвет на Ев-

ропейския Съюз // Официален вестник на Европейския съюз, 19.12.2012, С 393/01. 
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 „Четенето и писането са дейности, при които чрез кодира-

не/декодиране на езикови и неезикови знаци се изразява/интерпретира смисъл“35. 

Трактовката е с подчертано лингвистичен нюанс. В изложението ще бъде раз-

гледано четенето и от когнитивна, психологична и неврофизиологична гледна 

точка. 

 „Четенето и преди хиляди години, и сега е сложна психосоматична дей-

ност, уникален конгломерат от когнитивни, психически, физиологични и невроло-

гични процеси“36.  

 „Процесът на четене дълго време се разглежда в науката предимно ка-

то лингвистичен феномен, тъй като е форма на разбиране на езика. Той обаче до 

голяма степен се различава от основните лингвистични процеси, поради това че 

е своеобразен компонент от системата за познавателно-перцептивна преработ-

ка на информацията“37. 

 „Четенето като процес се състои от: възприемане от зрителния ана-

лизатор на графични знаци; разпознаването им в паметта като букви, на които 

съответства определен звук; последователно възприемане на поредица от бук-

ви/звукове като пълнозначна дума; разбиране на нейното значение и смисъла на 

сложното синтактично цяло на текста“38. 

 „Структурата на четенето като дейност има следните три фази: мо-

тивационно-подбуждаща, процесуално-резултативна и резултативно-оценъчна. 

Разглеждайки четенето като комуникативен акт между читателя и текста, М. 

Цветкова нарича тези фази предкомуникативна, комуникативна и посткомуни-

кативна фаза на четенето“39.  

 Прави се разграничение в термините „четец“ и „читател“ като в първия слу-

чай се има предвид индивид, който извършва неврофизиологична, механична, психоло-

гична и когнитивна дейност в процеса на четене чрез усещане/възприятие на гра-

фичните знаци през зрителните рецептори и последващата им перцеп-

ция/възприемане от мозъка, а във втория се подразбира индивид, който извършва 

комплексна когнитивна дейност, свързана с разбиране, осмисляне, интерпретиране 

                                                 
35 Танкова, Румяна. Алтернативи по пътя към грамотността. Технологии за обучение по четене и писане на 

деца и неграмотни възрастни. София: Просвета, 2012, с. 13. 
36 Цветкова, Милена. Информационна култура:// Името на четенето. 2 изд. София: Унив. изд. Св. Климент 

Охридски, 2009, с. 14.  
37 Игнатова, Диана. Цит. съч., с. 32.  
38 Гергова, Ани. Еволюция на писменото общуване.//Четене и читатели: Методологически и методически 

проблеми на изследванията. София: Научноизслед. институт по култ. при М-во на културата, 1990, с. 87-102. 
39 Георгиева, Анна. Обучението по извънкласно четене в началните класове. София: Унив. изд. Св. Климент 

Охридски, 2012, с. 16. [За целите на настоящата разработка вниманието се фокусира върху четенето като 

процес, а не като дейност, изследвайки приоритетно пресечните точки на четивния процес с типографския 

и шрифтовия дизайн.] 
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на прочетен текст и т.н. Тъй като поставената цел е да се изследва степента, до 

която шрифтовата рецепция и перцепция влияят върху началната четивна грамот-

ност при децата, без да се простира върху последващите когнитивни операции с 

текста, нямащи пряко отношение към типографията, текстовия и шрифтовия ди-

зайн, в разработката ще бъде използван предимно терминът „четец“, а не „чита-

тел“. 

 Във втора глава на изследването - „Тенденции в шрифтовия дизайн, свързани 

с перцепцията на шрифта в контекста на специфичните нарушения на четенето и 

някои проблеми при формирането на четивни умения“ се анализира ролята на 

шрифтовия дизайн в оптимизацията на типографската картина в печатните изда-

ния. Разглеждат се възможностите на графичните настройки на шрифта, които 

биха могли да подпомогнат решаването на проблеми, свързани с нарушената ефек-

тивност на четивния процес. Представят се тенденциите в шрифтовия дизайн, 

свързани с перцепцията на шрифта във връзка със специфичните нарушения на че-

тенето, като дислексия, дискалкулия и други трудности в процеса на създаване на 

четивна грамотност.  

 Свързани с предпочитанието и избора на даден модел на четене от четеца, 

са някои трудности, с които децата се сблъскват в процеса на създаване на четив-

на грамотност. В психолингвистичната теория за процеса на четене е известно, че 

има взаимозависимост между визуалната и невизуалната информация, която влияе 

на успеха при четенето. Смит очертава следната зависимост – колкото повече е 

невизуалната информация, с която разполага четецът, от толкова по-малко количе-

ство визуална информация се нуждае той, за да прочете написаното. Под невизуална 

информация се разбират предварителните познания на четеца, свързани с равнище-

то му на владеене на езика и с нивото на общата му култура. Това обяснява защо 

човек не може да прочете и разбере текст, написан на корейски или арабски, ако 

няма предварителните лингвистични знания по съответните езици. В този случай 

четецът изпитва трудност при четенето, свързана с недостиг на невизуална ин-

формация. Налага се мнението, че общите знания могат да играят значителна роля 

при разбирането на прочетеното.  

 Но има случаи, когато трудността при четене е свързана с възприемането 

на визуалната информация или това, което е пред очите ни в процеса на четене. 

Когато четецът разполага с твърде много визуална информация и обемът ù надви-

шава това, което мозъкът може да обработи в един и същ момент, се появява та-

ка нареченото „тунелно виждане“ и четецът става „функционално сляп“, гледа, но 

не вижда текста. Според Смит и теорията му за категориите, разгледана по-горе в 

изследването, четецът може да категоризира обектите само по една от отличи-



АВТОРЕФЕРАТ |  Мая Стоянова | 
 

27 

телните им характеристики, не по две или повече едновременно. Друга трудност, 

която се наблюдава при начинаещия четец е свързана с ограниченото му четивно 

поле – обхватът на графична информация, която четецът възприема с една фикса-

ция на очите. Колкото е по-неопитен четецът, толкова е по-малко четивното му 

поле. Според Рейнър и др.40 неопитните четци фиксират всяка дума в текста, като 

правят буквално по няколко фиксации върху една и съща дума. Техните сакади са 

около трибуквено разстояние. Средната продължителност на една сакада при начи-

наещ четец е между 300 и 400 милисекунди, а регресиите му са с много голяма чес-

тота – около 50% от всички движения, извършени от очите. Четивното му поле 

или перцептивния обхват на погледа му също е много по-малък от този на опитния 

четец.  

 Изброените проблеми са свързани с идентификацията на зрително предста-

вена дума, но както е известно процесът на четене продължава със следващ етап 

на разбирането ù, както и с разбирането на цялостната организация и тематична 

структура на текста. Факт е, че разбирането на текстовата информация е кон-

текстно зависимо. Според по-нови изследвания способността за разбиране намалява 

значително при липсата на знания за основните лингвистични норми в съответния 

език. Способността за разбиране на даден език се влияе и от целенасоченото обуче-

ние във връзка със семантично-прагматичната структура на същия.  

 Четенето е комплексен процес, който включва в себе си наличието на раз-

лични когнитивни компетентности и нарушенията, свързани с тяхното упражнява-

не биха довели до проблеми в овладяването му.  

От гледна точка на шрифтовата перцепция и изискванията към шрифтовия 

дизайн, които биха отговорили на нуждите на четците с определени перцептивни 

нарушения и дефицити е приоритетно изследването на дефицита във визуалната 

перцепция – зрителна (оптична) дислексия. 

 В науката съществуват различни теории, които се опитват да обяснят про-

блема дислексия на развитието, като най-общо те могат да се обединят в две на-

правления: 1. сензорно и невробиологично, 2. когнитивно. Интересувайки се от 

въпросите, свързани с възможността шрифтовият дизайн и оптимизацията на 

шрифтовите конфигурации да допринесат към разрешаването на проблема от осо-

бен интерес за настоящата разработка се явяват теориите, базирани на зрителни 

дефицити: зрително-перцептивен дефицит и зрителни магноцелуларни дефицити.  

Друга важна констатация, която подкрепя съществената роля на шрифта в 

процеса на четене при дислексиците е тази, че дислексиците използват различен 

                                                 
40 Rayner, Keith, Barbara Foorman, Charles Perfetti, David Pesetsky, Mark Seidenberg. Цит. съч., p. 46.   
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подход в перцепцията и преработката на вербалните символи за разлика от нормо-

лексиците. Рек, Бърн, Шеа, Холигън, Джонстън и Олсън в проведени изследвания 

стигат до заключението, че дислексиците използват в по-голяма степен визуалния 

код в паметта за сметка на фонологичния41, следователно при тях оказва същест-

вено влияние морфологичната структура и цялостната графична форма на алфану-

меричните знаци, която е ключова и при проявите на лексикална дискалкулия42.  

 През 2005 г. Спърлинг и др.43 представят друга теория за оптичните перцеп-

тивни способности на дислексиците, наречена перцептивно шумово изключване 

(Perceptual noise exclusion theory). Според изследователите поради трудности с из-

ключването на шума дислексиците имат проблеми с разпознаването на буквите. За 

да се идентифицира буква е необходимо да се абстрахират всички формални харак-

теристики на шрифта, които потенциално биха били етикетирани като визуален 

шум. Според теорията за перцептивно изключване на шума дислексиците имат 

проблем именно с отделянето на шума.  

Всеки шрифт притежава различни типографски аспекти, които оказват 

своето влияние върху перцепцията му от четящия, както и върху скоростта на 

четене и точността в процеса на декодиране на писмените графични знаци. В нау-

ката съществуват редица изследвания, посветени на перцепцията на шрифта и на 

конкретни аспекти от шрифтовия дизайн, които способстват за оптимизиране на 

четивния процес. Някои от тези шрифтови характеристики са: кегел; серифи; х-

височина; висока степен на разграничаване в рисунъка на всеки глиф. 

В третата глава се разглежда четивността и ефективността на шрифта в 

процеса на създаване на четивна грамотност, като се акцентира върху ергономич-

ността и функционалността му. Наред с факторите на читаемостта, представля-

ващи синтактичните връзки в шрифтовия дизайн, е обърнато сериозно внимание и 

на шрифтовия дизайн на микро ниво. Анализирани са морфологичните структури на 

глифовете, техните конфигурации и трансформации и най-вече влиянието, което те 

оказват върху перцепцията на шрифта в началната фаза на четивния процес. На-

правен е опит за обобщено представяне на основните типографски геометрични 

параметри на шрифта, от които в най-голяма степен зависи шрифтовата ергони-

мичност и функционалност, а оттам и успешното протичане на четивния процес.  

                                                 
41 Тодорова, Екатерина. Дислексия: Специфични нарушения на способността за учене. [Предг. Ваня Матано-

ва]. София: Нов български университет, 2007, с. 44, 53, 59. 
42 Лексикална дискалкулия – неспособност за разчитане на математически символи – цифри, числа, операцион-

ни символи и писмени математически действия. В някои случаи се правят замени по графично сходство: 3-8, 

6-9, както и размяна на позицията при двуцифрени числа: 12-21. - Тодорова, Екатерина. Цит. съч., с. 149.  
43 Sperling, A. J., Z. L. Lu, F. R. Manis, M. S. Seidenberg. Deficits in perceptual noise exclusion in developmental 

dyslexia.//Nature Neuroscience, 8(7):862-863, 2005.  
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Науката винаги се е опитвала да открие кои типографски практики способ-

стват за по-добрата четивност на шрифтовете и винаги резултатите от провеж-

даните изследвания са били спорни и нееднозначни. Към настоящия момент е прие-

то за водещо твърдението, че всеки индивид чете най-добре шрифтовете, с които 

е свикнал44.  

Типографията е визуална форма на комуникация. Основна градивна единица на 

типографския графичен език е серията от първични визуални знаци, подредени в 

строга последователност, репрезентиращи говорните звукове. Всяка буква означава 

едно единствено нещо – първичен звук, а безкрайните им комбинации създават ви-

зуален запис на говоримия език.  

Задача на типографията е да прави мислите видими45, а както стана вече яс-

но това е само началото в сложния процес на типографска комуникация. Комплекс-

ният типографски синтаксис изследва връзките между типографските зна-

ци/глифове, които конструират думи и изречения върху печатния лист. Типограф-

ската комуникация се занимава с елементите на дизайна – глиф, дума, ред, колона, 

поле и начина, по който те образуват кохерентно цяло, чрез употребата на типо-

графско празно пространство/непечатаемо поле, визуална йерархия и типографска 

мрежова система.  

От световната типографска практика са познати следните фактори на чи-

таемостта – шрифт, кегел, лединг, дължина на реда, цвят, репродукция и разстоя-

ние между буквите46. Шрифтовият дизайн47, подобно на типографския, изследва ня-

кои от горепосочените фактори като акцентира върху тези от тях, които имат 

най-пряко отношение към шрифтовата четивност, разпознаваемост и ефектив-

                                                 
44 Вълканова, Веселина. Медиен дизайн: Креативност, консистентност и комуникация на модерните списания. 

София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013, с. 161.  
45 Carter, Rob, Ben Day, Philip Meggs. Typographic Design: Form and Communication. 4th ed. Hoboken, New Jersey: 

John Wiley & Sons, 2007, pp.1, 29. 
46 Вълканова, Веселина. Цит. съч., с.169. 
47 В настоящата разработка се прави разграничение между понятията „шрифтов дизайн“ и „типографски 

дизайн“. Дефиниция на понятията е предложена в Първа глава на изследването. 
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ност. Основни фактори на шрифтовата читаемост48, които се изследват в текста 

са – глиф49/буква, кърнинг, тракинг, разстояние между думите, лединг.  

Голямото разнообразие от морфологични структури на глифове в дадено 

шрифтово начертание – 30 графични знака за буквите от българската азбука, 10 за 

цифри, за препинателни знаци, специални знаци и символи и други графични символи, 

налага интегрирането им в система, която да участва успешно в безбройни комби-

нации в думи и текст. За целта при проектирането им трябва на всяка цена да се 

търси унифициране на глифовите форми, така че те да станат носител на опреде-

лен, разпознаваем стил и хармонична завършеност. Само такива шрифтове биха би-

ли пълноценни и ефективни при употреба според предназначението си.  

И все пак оптималният дизайн на шрифта не е абсолютна гаранция за доб-

рата му четивност. Тя зависи освен от майсторството в рисунъка на глифа и от 

редица други фактори като общия типографски контекст, детайлните настройки 

на глифовете и техните пространствени съотношения.  

Функционалността на шрифта в типографския дизайн на книги е в пряко 

пропорционална зависимост от добрата шрифтова четивност и ергономичност. 

Ако скоростта на четене на текста е оптимална, ако четящият не среща пробле-

ми с разпознаването и правилната декодируемост на глифовете, ако размерът на 

шрифта и цветовият му контраст с печатната повърхност улесняват перцепция-

та на текста, то този шрифт е функционален, защото удовлетворява нуждите на 

рецепиента. Но в типографската практика съществува и друга тенденция. В случаи, 

в които целта не е бързина при четене, а разбиране и по-трайно запомняне на про-

четеното, е възможно шрифтове с по-малка степен на четивност да са по-

функционални, тъй като по-дългото време необходимо за рецепция на графичните 

знаци осигурява и по-дълго време за перцепция на съдържанието, както и по-висока 

степен на концентрация на вниманието50.  

                                                 
48 В англоезичните типографски издания от времето на Майлс Тинкър (60-те години на XX век) до днес е 

приета употребата на термина „legibility“ в смисъл на шрифтова четивност, а „readability“ в смисъл на тек-

стова четивност. След създаването на голям брой формули, изчисляващи сложността на текст за четене 

от Дейл, Чал, Флеш и др., Тинкър и други учени, занимаващи се с шрифтова четивност решават да направят 

ясно разграничение между двата термина. През 1996г. в изследването си „Using Type“ Aernout de Beaufort 

Wijnholds определя четивността като „атрибутът на алфанумеричните знаци, който прави разграничаване-

то им един от друг възможно“. - de Beaufort Wijnholds, Aernout, Harm J. Zwaga [supervisor]: Using Type: The 

Typographer’s Craftsmanship and the Ergonomist’s Research; Utrecht University, Netherlands, 1996.  

Available from: http://www.plainlanguagenetwork.org/type/typelomx.htm [Accessed: 15th September 2013]. В българс-

ките източници няма информация за подобно разграничение до момента.   
49 Приемам и използвам понятието „глиф“ като по-широкообхватно от „буква“, тъй като в себе си съдържа 

и всеки друг писмен графичен знак от дадено шрифтово начертание на определена шрифтова фамилия. Напр. 

цифри, пунктуационни и математически знаци, валутни символи, лигатури, дроби и др.  
50 French, Matt et al. Changing Fonts in Education: How the Benefits Vary with Abilityand Dyslexia.//The Journal of 

Educational Research, 00:1–4, 2013. 

http://www.plainlanguagenetwork.org/type/typelomx.htm
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 В четвъртата глава на дисертацията „Графичен анализ на морфо-

функционалната организация на типографския дизайн на българския буквар и първа 

читанка в периода от 1900 г. до 2014 г. Български типографски практики на ХХ век“ 

се търси отговор на актуалните въпроси: На какви изисквания трябва да отговаря 

типографският дизайн на детската книга и в частност на учебника, предназначен за 

начално ограмотяване на деца и до колко българските типографски практики се 

съобразяват с приетите и утвърдени теоретични положения в областта на психо-

логията на четенето, когнитивната психология, психолингвистиката и графичната 

комуникация, свързани с идентификацията, репрезентацията и перцепцията на ал-

фанумеричните глифове в процеса на формиране на умения за четене при ученици в 

първи клас. Във връзка с така формулираната цел се изследва шрифтовата картина 

в одобрените за печат и разпространение буквари и читанки за първокласници в 

България, като се вземат под внимание и типографските практики на други страни. 

Проследява се развитието на типографския дизайн на книжното тяло на буквара и 

читанката за първи клас през ХХ век до момента, за да се разкрие пълният потен-

циал на шрифта в процеса на придобиване на четивна грамотност при деца и сте-

пента на реализация на този потенциал през годините.  

 За целите на изследването са анализирани всички публикувани достъпни първи 

или ако не са налични, последващи издания на буквара и читанката за първи клас от 

библиотечния фонд на националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ през ХХ 

век до момента.  

 В рамките на проучения материал влизат 32 буквара и 35 читанки, издадени в 

България от 1900 г. до 2014 г. Този не малък времеви отрязък от над 100 години дава 

достатъчно обширна и ясна представа за тенденциите в българските типографски 

практики, отразени в двата учебника по начална четивна грамотност. В изследва-

нето, което акцентира върху типографските практики на ХХ век, са включени и 

последните издадени през 2002 г. и 2003 г. буквари и читанки, за да бъде осъществен 

един по-пълен хронологичен и съпоставително-типологичен анализ на типографската 

картина в изследваните издания.  

 След направения графичен анализ на морфо-функционалната организация на 

типографския дизайн на българския буквар и първа читанка през ХХ век и проследя-

ване на тенденциите в типографските практики в България през изминалите повече 

от 100 години може да се направят следните изводи и обобщения: 

 ◊ По отношение на формàта и пропорциите на книжното тяло букварът и 

читанката за първи клас следват установените традиции и международни стан-

дарти, съобразявайки се и с конюнктурните дадености. Те са продукт на техноло-

гичните и икономическите възможности на българското полиграфическо производ-
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ство през годините, отразили и историческите, и политическите промени и кризи  

в България през ХХ век.  

 Факт е, че въпреки липсата на стандартизиране на формàта на буквара и 

читанката за първи клас през първите 50 години на миналия век в българската ти-

пографска практика се е наложило предпочитанието към един макар и по-малък ка-

то размери формат на изданието, но с издължени ренесансови пропорции. Във вре-

мето тази тенденция отстъпва място на по-широките формати с по-солидни кла-

сицистични пропорции, но общото естетическо усещане за хармония и баланс се за-

пазва. 

 ◊ По отношение на размерите на наборното поле и белите полета в буквара 

и читанката през годините може да се заключи, че в голям процент от случаите не 

е търсено пропорционално съответствие с книжния формат на изданието, от кое-

то следва нарушаване на оптималната типографска картина на книгата заради 

икономически съображения. 

 ◊ Изводът, който може да се направи за избора на текстово подравняване и 

входен отстъп в учебниците по начална четивна грамотност е, че отново се на-

блюдава съобразяване с типографските многовековни традиции. Предпочита се бло-

ковият набор като вече наложил се стандарт в световното книгоиздаване, а леви-

ят флагов набор влиза в употреба едва в ХХI век като израз на нетрадиционни и 

модернистични решения в дизайна на книгата.  

 ◊ По отношение на входните отстъпи в текста на буквара и читанката се 

забелязват доста отклонения от правилото за еднакъв отстъп в текста на цялото 

издание, независимо от промяната на кегела на шрифта. Това нарушаване на нор-

мата нееднократно няма логическо теоретично обяснение и вероятно причините са 

технологически и производствени, свързани с полиграфическия процес, а не толкова с 

типографския дизайн на изданията. 

 ◊ Дължината на наборния ред, както вече беше посочено в разработката е в 

пряка зависимост от размера на избрания формат на печатното изданието, макар 

че много изследователи изтъкват факта, че би следвало да е точно обратното – 

форматът на книгата да е производен от избора на размер на дължината на реда в 

изданието. В крайна сметка от най-голямо значение за четивния процес е именно 

дължината на реда в комбинация с кегела на шрифта и размера на междуредията, а 

не формàта на книгата. За съжаление в българската типографска практика няма 

основания да се направи извода, че се постъпва именно в тази последователност.   

 Известно е, че в БДС 3538 са регламентирани точните размери на формàта 

на буквара и на наборното поле,  но никъде не е посочен размерът на дължината на 

реда, съществен пропуск, който би следвало да се отстрани поне в съвременната 
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нормативна база, където дори липсват оптимални размери на наборното поле и на 

непечатаемите полета. 

 ◊ Междуредовото отстояние / ледингът е съществен фактор на четивно-

стта, несъобразяването с който би довело до сериозно възпрепятстван четивен 

процес. Добра практика е употребата на двупунктова разредка в текстовия набор 

на буквара и читанката, с която българските типографи се съобразяват през годи-

ните. Не се наблюдават нарушения по отношение на този параметър в текстовия 

дизайн, но се срещат и то не рядко по-специално в буквара отклонения, изразяващи 

се в увеличена разредка заради включването на миниатюрни изображения в тексто-

вия набор, заместващи отделни думи. Този подход традиционно се прилага и днес в 

последните издания на буквара с цел нарушаване на монотонността на четивния 

процес, задържане на вниманието и подобряване на концентрацията по време на 

четене при неопитни четци. 

 ◊ Размерът на разстоянието между думите е в пряка зависимост от типа 

на текстовото подравняване. При блоков набор разстоянието между буквите се 

движи в определени граници като стойностите варират с цел изравняване на тек-

ста по лявата и дясната наборни линии, докато при ляв флагов набор би следвало 

разделката да е константна величина, но в практиката все пак се наблюдават от-

клонения от очакванията най-вече при левия флагов набор.  Друго условие с препоръ-

чителен характер при формиране на междудумното разстояние е съобразяването на 

разделката с кегела на шрифта – при по-голям кегел – по-малка разделка и съответ-

но при по-малък кегел – по-голяма разделка. И по този показател в българската ти-

пографска практика има изключения от правилото, но трябва да се отбележи, че в 

по-голямата си част букварите отговарят на наложените през годините стандар-

ти. 

 ◊ По отношение на параметъра разстояние между буквите / тракинг може 

да се обобщи, че в малко по-малко от половината от българските буквари обратно-

пропорционалната зависимост на размера на кегела на шрифта и на тракинга е спа-

зена, с което се подпомага оптимизацията на шрифтовата картина в изданията. За 

съжаление в останалата част от изследваните учебници такава зависимост не се 

наблюдава, но трябва да се подчертае фактът, че все пак в букварите и читанките 

за първокласници са използвани шрифтове със сравнително голям размер, а малките 

стойности на междубуквеното пространство биха нарушили четивността на 

текст предимно при употребата на шрифт с малък кегел. 

 ◊ Изборът на наборен шрифт за буквара и първата читанка е от първосте-

пенно значение за изграждането на успешен типографски дизайн на печатното изда-

ние, рефлектиращ върху ефективността на четивния процес. След цялостен анализ 
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на типографската картина на букварите и читанките през ХХ век става ясно, че в 

българската типографска практика е прието наборът на основния текст в изда-

нието да става винаги със серифен шрифт антиква, като спорадично в отделни из-

дания през годините се среща безсерифен шрифт, предимно при оформление на руб-

рикацията, а ръкописните калиграфски шрифтове традиционно присъстват във все-

ки учебник по начална четивна грамотност като вариант на шрифт, на който се 

възлага задачата да представи разнообразието на шрифтовия дизайн от една стра-

на и да подпомогне детското ръкописно писане в процеса на изграждане на индиви-

дуален почерк от друга. Тук е мястото да се обърне внимание на факта, че по от-

ношение на отразяването на шрифтовото многообразие в буквара има още какво да 

се желае дори и в настоящите издания на учебника. Не става въпрос за нарушаване 

на препоръчителното типографско правило за употреба на максимум три шрифта в 

едно издание с цел запазване на хармонията и баланса в шрифтовата му картина, а 

за запознаване на неопитния читател с разнообразни шрифтови глифове на една и 

съща графема и по този начин стимулиране на по-безпроблемно и бързо израждане 

на буквените категории като имплицитно знание, без наличието на което четивен 

процес не би могъл да бъде осъществен.  

 Любопитен е фактът, че дори писателят Лев Толстой вероятно поради тази 

причина къде напълно осъзнато, къде интуитивно още през 1872 година в своята 

„Азбука“ за малките използва едновременно няколко шрифта с различно начертание 

при представянето на отделните букви в учебника си за начално ограмотяване на 

деца. Това не е изолиран случай в руската типографска практика, защото още в да-

лечната 1694 г. в буквара на К. Истомин е използван този похват при изобразяване 

на буквените глифове. 

 ◊ Размерът на шрифта е един от геометричните му параметри с водеща 

роля в оптимизацията на шрифтовата картина, от който в най-голяма степен за-

виси ефективността на четивния процес. Вече беше изтъкнато в текста по-горе, 

че кегелът на шрифта е величина, която не позволява да се добие точна представа 

за действителния размер на буквите в шрифтовите начертания, тъй като варира в 

зависимост от индивидуалния избор на дизайнера типограф, създател на съответния 

шрифт.  

 Това неудобство би могло да се преодолее, ако за единица мярка за размер на 

шрифта се предпочете х-височината му. Трябва да се отбележи, че дори и в този 

случай пълно съответствие в размерите на отделните шрифтове е невъзможно по-

ради специфичните характеристики на всеки шрифт и по-специално горните и долни 

удължения на редовните буквени начертания. Въпреки това в редица изследвания по 

проблемите на четивния процес за единица мярка за размер на шрифта е използвана 
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неговата х-височина. Поради тази причина и в настоящата разработка е предпоче-

тен този геометричен параметър за изразяване на числената стойност на шриф-

товите размери.  

 От изследването на българската типографска практика, отразена в буквара 

и първата читанка става ясно, че във всички анализирани печатни издания мини-

малната х-височина на наборните шрифтове, използвани за основния текст, е под 

препоръчителните 3,75 мм. Макар че на места максималната х-височина надвишава 

тази граница в част от учебниците, това се наблюдава само в началните няколко 

страници на изданията и много бързо започва да намалява като в голям процент от 

книгите пада под граничната минимална стойност от 2,75 мм. Тази тенденция в 

текстовия дизайн продължава и в най-новите учебници по начална четивна грамот-

ност. 

 ◊ По отношение на параметъра височина на шрифта в учебниците за начално 

ограмотяване на деца може да се направи обобщението, че изборът на българските 

технически редактори и оформители през годините отговаря на изискванията за 

добра четивност и ергономичност на шрифта. В практиката са използвани средни, 

високи и много високи шрифтове, като тенденцията е към засилена употреба на 

все по-високи шрифтови начертания. Факт е, че няма буквари и читанки, в които 

основният текст да е набран с нисък шрифт през целия изследван период от над 

100 години.  

 ◊ В текста на дисертацията е дискутиран въпросът защо височината и ши-

рината на шрифта са важен фактор в оптимизирането на шрифтовата картина и 

е изтъкната тяхната роля във формирането на вътребуквеното пространство / 

просвета на буквата, още един от основните параметри, които влияят в най-

голяма степен на ефективността на четивния процес.  

 Във връзка с избора на шрифтове за набор на основния текст в изследваните 

учебници може да се заключи, че в българската типографска практика са използвани 

предимно нормални по ширина шрифтови начертания, с някои изключения в първите 

две десетилетия на ХХ век, когато са употребявани тесни. Към момента не се на-

блюдава тенденция към предпочитание на широки шрифтове, но не е изключена 

употребата на дисторция при форматирането на даден шрифт – една нежелателна 

практика, която би нарушила хармоничните пропорции, заложени в шрифта при не-

говото проектиране. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение, въз основа на изложените концепции за усвояването на чете-

нето като когнитивно умение, може да се обобщи, че мястото и ролята на шриф-

та като морфологична структура на глифове имат отношение към сензорното 

равнище, свързано със зрителната перцепция и свързаната с нея зрителна памет. 

Зрителната перцептивна способност подсигурява фината дискриминация на графич-

но сходните букви и е свързана със зрителната памет по отношение на запомняне-

то на оптични символи и усвояването на правилната позиция на буквите51. Но как-

то вече е известно от концепцията на Смит, а впоследствие и от теорията за 

абстрактната буквена единица, зрителната перцепция служи за дискриминация на 

още по-високо ниво не само при графично сходните буквени глифове, а и при алтер-

нативните характеристики в морфологичната структура на един и същ глиф, кога-

то той принадлежи към различна шрифтова фамилия или има различно шрифтово 

начертание.  

Към настоящия момент може да се обобщи, че съвременните теории за 

идентификация, репрезентация и перцепция на буквите постулират йерархичност в 

отделните фази на процеса, при който буквената идентичност се абстрахира много 

бързо от шрифтовите спецификации и вариациите в наборния регистър. Буквената 

идентификация започва с процеса на преработка на визуалните отличителни харак-

теристики, но те се пренебрегват веднага след като се екстрахира абстрактната 

идентичност т.е. абстрактната буквена единица. Именно абстрактните буквени 

единици се използват в идентификацията на думите. Що се отнася до ролята на 

шрифта в цялостния процес, то той определено участва в първата фаза, водеща до 

активация на кода на абстрактната буквена идентичност – моментът, в който се 

откриват визуалните отличителни характеристики.  

 От всички разгледани аспекти на четивния процес може да се стигне до из-

вода, че морфологичната структура на глифовете играе съществена роля в процеса 

на четене на частично азбучен етап и с увеличаване на опита на начинаещия четец 

и успешното му преминаване през останалите етапи – пълен азбучен и консолидиран 

азбучен, тази роля постепенно намалява до незначителна. Но в случаите на дислек-

сия специфичните особености на строежа и формата на писмения знак имат съще-

ствен принос в цялостния процес на четене, като тази хипотеза се потвърждава 

многократно с появата на всеки нов експериментален шрифт, предназначен за дис-

лексици, в който специфични шрифтови характеристики, обезпечаващи индивидуал-

                                                 
51 Тодорова, Екатерина. Цит. съч., с. 122.  
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ността и високата степен на разпознаваемост на глифовите конструкции са зало-

жени на ниво проектиране и шрифтов дизайн.  

 Обобщавайки изложените в дисертацията неврофизиологични, психолингвис-

тични, когнитивни теории, както и теориите на визуалната и графична комуника-

ция, имащи пряко отношение към четивния процес и проследявайки мултиаспект-

ната интеракция между типография, шрифт и четене може да се направи следното 

заключение – в процеса на създаване на четивна грамотност при начинаещи не-

опитни четци шрифтът като морфологична структура на глифовете с всичките 

им прилежащи синтактични връзки в рамките на отделното шрифтово начертание 

и по-голямата шрифтова фамилия, заедно с ергономичните параметри на типограф-

ския дизайн, имат ключово значение за успешното реализиране на четивния процес в 

различните му етапи и ефективното му финализиране с постигане на смисъл и раз-

биране на прочетеното.  

 В рамките на настоящия дисертационен труд са изследвани както субектив-

ни така и обективни фактори, от които зависи шрифтовата рецепция и перцепция 

– условия, свързани с психофизиологични, когнитивни и психолингвистични особено-

сти в процеса на четене, отнасящи се до индивидуалността на четящия, както и 

условия, свързани с особеностите на шрифтовия и типографския дизайн на печат-

ните издания, предназначени за ограмотяване.  

 И докато в първата част на разработката е акцентирано върху субектив-

ното начало в акта на четене, то във втората част е обърнато по-специално вни-

мание върху обективната страна на този сложен процес. На графичен анализ са 

подложени 67 буквара и читанки за първи клас, издадени през ХХ век в България с 

цел цялостно и обобщено представяне на шрифтовата картина на печатните изда-

ния за деца, използвани в училище за придобиване на четивна грамотност, както и 

на тенденциите в българската типографска практика, даващи отражение върху 

протичането на четивния процес.  

 

ОСНОВНИ ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

 Като приносни в дисертацията може да се отбележат следните моменти: 

 ◊ Дисертацията е първият цялостен теоретичен труд, както и първото по 

рода си интердисциплинарно изследване на мултиаспектната интеракция шрифт - 

четене и на поливалентността на шрифтовия дизайн в поетапното осъществяване 

на комплексния четивен процес в предучилищната и ранната училищна възраст.  
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 ◊ Направено е комплексно изследване на морфологичните и синтактични ас-

пекти на шрифтовата перцепция в процеса на създаване на четивна грамотност 

при деца, начинаещи четци. 

 ◊ Изследването на основните тенденции в шрифтовия дизайн в контекста на 

специфичните нарушения на четенето и трудностите при формирането на четивни 

умения надгражда българските научни източници по темата.   

 ◊ Реализирано е широкообхватно емпирично изследване с последващ графичен 

анализ на типографския дизайн и шрифтовата картина на българския буквар и чи-

танка за първи клас, издадени в периода 1900 г. – 2014 г. 

 ◊ Дисертацията е първото по рода си изследване на тенденциите в българ-

ските типографски практики на ХХ век, отразени в учебниците по начална четивна 

грамотност. 
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