
 

Проектът цели да подпомогне разработването на методика за периодично 

проучване на информационно зависимото благополучие (ИЗБ) с 

разработването на научноизследователски инструментариум за събиране на 

първични данни от целеви групи.  

Предвид обхвата на проблематиката, а така също разновидностите на 

проявленията на това благополучие, методиката следваше да осигури 

достатъчно аргументи за:  

- обхват на явлението,  

- инструментариум за подбор на респонденти сред потребители на ИКТ 

(формиране на извадки),  

- подход за разработване на въпросници за всяка група респонденти,  

- инструментариум за анализ и оценка на зависимостта или независимостта 

от въздействието на информацията в съвременни условия,  

- аргументирани заключения относно зависимостта на ИЗБ от ИКТ в 

информационното общество,  

- извеждане на параметри за измерване на връзката „ИЗБ – професионалната 

и/или социална реализация на индивида“.  

При дефиниране на целта на проекта са взети предвид поредица от факти, 

очертаващи съвременните граници на информационното общество.  

За реализиране на проекта бяха изпълнени всички предварително поставени 

изследователски задачи:  

1. Проучване за и селектиране на данни по темата или свързани с нея от 

различни източници (НСИ, Евростат, ООН, Световна банка и др.) и 

изграждане на аналитична база от данни (БД).  

2. Проучване за и селектиране на публикации по темата или свързани с нея 

(български, чуждестранни) и изграждане на пълнотекстова БД при спазване 

на авторските и сродните му права, както и правата за интелектуална 

собственост.  

3. Анализ на макросредата, свързана с „интернет на нещата“ (Internet of 

Things; IoT) и извеждане на ключови индикатори за ИЗБ.  

4. Специфициране на извадка от студенти на СУ, които да бъдат обхванати от 

проучване за ИЗБ. 

5. Разработване на стандартизирана анкетна карта за проучване на ИЗБ сред 

студенти.  

6. Провеждане на проучване сред студенти на СУ чрез стандартизирана 

анкетна карта.  

7. Обработка, анализ и оценка на събрани данни чрез стандартизирана 

анкетна карта.  

8. Сравнителен анализ за ИЗБ сред студентите на СУ на основата на 

събраните данни.  

9. Разработване на четири публикации / статии (на български и на английски 

език) по темата на проекта. 

Получените резултати напълно съответстват на поставената цел:  

₋ разработена е и е оптимизирана анкетна карта за събиране на емпирични 

данни;  

₋ проведено е анкетиране сред 135 студента от Философски факултет (всички 

специалности);  

₋ разработени са четири материала по проблематиката (по един от всеки 

участник в екипа);  

₋ четирите материала са преведени на английски език;  

₋ оформено е издание (български език и английски език) във вид на книга със 

заглавие „Благополучие в дигиталния свят“ (ISBN 978-954-07-4353-0; 

Университетско издателство „Св. Климент Охридски“).  

В резултат изпълнението на проекта са налични:  

₋ БД с данни от анкетирани студенти (SPSS);  

₋ Библиография и съответни текстови файлове по 

темата (Приложение 3);  

₋ Разработена анкетна карта – апробирана и 

оптимизирана за периодично събиране на актуални 
данни по темата (Приложение 1);  

₋ Разработени четири материала (български и 

английски език), които са включени в книга със 
заглавие „Благополучие в дигиталния свят“ (ISBN 

978-954-07-4353-0);  

₋ Разработен е сайт по темата на проекта (https://ict-

welfare.yolasite.com/), който предстои да бъде 

оптимизиран и за който да се закупи собствен 
домейн;  

₋ Проведени са 4-ри дискусии със студенти във 

Философски факултет;  

 

 
 
 
 
 
 
 


