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УВОД 

  

 Във време, в което България с всички сили се опитва да изравни своите 

възможности с тези на страните в един от най-големите геополитически съюзи е време 

да се замислим: Като каква ще влезе в тези редици – като горда нация с богато 

културно-историческо минало, с високообразована интелигенция и  благоденстващ 

народ или като бездуховна, бедна и непретенциозна държава, разчитаща само на 

помощта на икономически силните и високоцивилизовани спомоществуватели? 

Актуалността на проблема за патриотичното възпитание в България стои с пълна 

сила на дневен ред и очаква своето незабавно решение.  Проблемът е свързан с 

позитивите и негативите, които донесоха  непрестанните процеси на глобализиране на 

света; от възможностите, които ни даде демокрацията и които все още не сме свикнали 

да управляваме; от икономически и  политически кризи, отразили се пряко или косвено 

върху социалната ни действителност.  

Проблемът е значим както във вътрешно държавен, така и в глобален план. В 

епохата на създаване на такива големи мултинационални обединения като Европейския 

съюз (а отскоро се заговори и за Евразийски такъв) обществата се сблъскват с различни 

проблеми, най-обезпокоителните сред които са : 

•Смесването на културите и доминация на по-силно изявените от тях, което често 

води до обезличаване/претопяване на по-малките култури и етноси. 

•Все по-глобално навлизане на англоезични думи в местните езици. 

•Загуба на национална идентичност за сметка на модерната световна тенденция – 

гражданин на света. 

•Загуба/пренебрегване на етническата идентичност за сметка на националната 

такава. 

В България също се наблюдават тези процеси, резултат от което са игнорирането на 

местните културни традиции  и съобразяване с чужди, съпътствани от нихилизма на 

всички равнища в обществото, навлизане на чуждоезични думи и термини, 

предизвикващи проблеми при хората от всички възрасти (възрастните не разбират 

значението им, младите не могат да се изразяват без тях, а правописът им на български 

е съобразен с писането на латиница на българските думи); възпитателното въздействие 

на училището и културните институции намаля драстично, също както  доверието и 

авторитета на държавните институции; отсъствието на чувството за общност и 

солидарност - причина и за слабото гражданско общество, за сметка на индивидуализма 

и недоверието между хората. Това, а и редица други фактори сломиха националната ни 

гордост и замъглиха националното ни съзнание, което доведе след себе си ниско 

национално и лично  самочувствие. На фона на всичко това  у институциите липсва 

интерес към тези проблеми, за което говори и липсата на адекватни методи и средства 

за решаването им, въпреки Националната ни доктрина, която изповядва силно 

патриотичната визия и мисия на българската държава.  

От друга страна съвременните разбирания за нация/народ, Родина/Татковина 

изискват преосмисляне и ново интерпретиране ( от гл. т. на възможностите за живеене 

и реализация навсякъде по света), от което до голяма степен зависи дали България 

наистина ще се превърне в ,,духовна обединителка на българската нацията и опора на 

българите по света“ (Българска национална доктрина ,,България през двадесет и първи 

век“)   
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Значимостта на проблемите, касаещи патриотичното възпитание произтича от 

необходимостта от запазване на културното многообразие - както в национален, така и 

в световен мащаб. 

В международен план патриотичното възпитание на децата е част от политиките 

дори на най-влиятелните нации по света– САЩ, Франция, Германия, Япония, Русия и 

пр. 

У нас то е все още е  необходимост, която би била  гаранция за запазване на 

етническата и националната идентичност и етническия мир в страната, за повдигане на 

духа на нацията, за изграждане на чувство за национална гордост и национална 

значимост, за запазване на богатите ни културни традиции и фолклор. 

Всичко, посочено до тук аргументира целта, задачите и хипотезата на 

дисертационното изследване. 

Цел на дисертационния труд: Да се разкрие специфичното място на фолклора в 

училищна и извънучилищна среда като средство за патриотично възпитание на 

българските деца. 

Задачи: 

1. Да се проучат характеристиките и проявленията на понятията фолклор и 

патриотизъм. 

2. Да се разкрият същността, детерминантите, целите, задачите, функциите, 

основните характеристики на патриотичното възпитание. 

3.  Да се проучат теоретично и практически факторите за патриотично възпитание – 

училище, извънучилищни фактори - семейство, културни институции и организации, 

институции и организации на вероизповеданията, средства за масова комуникация. 

4. Да се осъществи емпирично изследване, чрез което да се проучи съвременното 

отношение към и приложение на фолклора и патриотичното възпитание в училищната 

и извънучилищната среда на подрастващите. 

5. Да се проучат  методите за патриотично възпитание в училищна и 

извънучилищна среда 

6. Да се проучат предимствата и недостатъците на възпитанието чрез фолклор. 

7. Да се изследват съвременните разбирания за патриотизъм и национализъм. 

 Хипотеза: Предполага се, че има нужда от промяна на начините за интегриране и 

от разширяване на възможностите за интерпретиране на фолклора при практическото 

реализиране на възпитанието на съвременните деца в системата на училищното и 

извънучилищното образование и по-конкретно – при използването му  за целите на 

възпитанието в патриотизъм и модерен национализъм  

Етапи на изследването: 

1.Подготвителен етап – проучване на литературни източници, разработване на 

концепция и методика на изследването. 

2. Основен етап – организиране и провеждане на емпиричното изследване, 

събиране на емпирична информация и първоначална обработка на резултатите. 

3. Заключителен етап – анализ на резултатите: интерпретации, обобщение и 

представяне на резултатите. 

Настоящото научно изследване  се основава на проучване на литературни 

източници от различни области на науката (педагогика, теория на възпитанието, 

етнография, етнология, фолклористика, философия, психология, народопсихология, 

теология, държавна сигурност и охрана, социология и др.), на интервюта и публикации 

в сайтове, електронни вестници и списания, на интервюта, проведени от автора, както и 

на личните му познания, наблюдения и опит, придобити чрез ролята му на 

интерпретатор на фолклора и  преподавател в детска музикална школа.  
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За целите на изследването са проведени наблюдения в училища, читалища, на 

културни събития. Направени са интервюта с педагози от училищната и 

извънучилищната образователна сфера. Проведено е анкетно проучване на учители и 

ученици от училища в София, Плевен и Панагюрище, както и на артисти от фолкорни 

ансамбли. 

 

1. ФОЛКЛОР, ПАТРИОТИЗЪМ, ПАТРИОТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ – СЪЩНОСТ, 

ДЕТЕРМИНАНТИ, ПРОЯВЛЕНИЯ 

 

I.1. ФОЛКЛОРЪТ – ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННИ ПРОЯВЛЕНИЯ 

 

Периодът  на възникване на фолклора не може да бъде точно определен. 

,,Понятието ,,фолклор” е употребено за първи път през 1846 г. от английският археолог 

Уйлям Джон Томс (под псевдоним А.Мертон), като обединяващо наименование на 

традиции, вярвания, знания и обичаи на народа, предавани устно”. То  заменя 

използваното до този момент ,,popular antiquities”, което българската фолклористика  

превежда като "популярни старини", ,,народни обичаи”. ,,Етимологията на думата folk 

– народ и lore – знание, мъдрост, може отчасти да насочи  вниманието към същността 

на използваният термин” 
1
. 

Според Oxford dictionaries понятието ,,фолклор” е представено като: 

,,традиционните  вярвания, обичаи и истории на една общност, предавани през 

поколенията от уста на уста“, включващи ,,популярни митове или вярвания, свързани с 

определено място, дейност, или група от хора”
2
.     Организацията на обединените 

нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) определя фолклора  като 

,,множеството от отличителни духовни, материални, интелектуални и емоционални 

черти на дадено общество или обществена група, която обхваща освен изкуството и 

литературата,  и начина на живот, формите на съжителство, ценностните системи, 

традициите и вярванията” 
3
 

В българският тълковен речник понятието ,,фолклор“ се определя като ,,устно 

народно творчество - песни, приказки, пословици и т.н.“ 
4
, което би могло да се 

определи като непълно и неточно определение, тъй като не включва материалните 

образци на трудовата и художествената дейност на народа, които са неразривно 

свързани с нематериалните такива. 

Години наред фолклористи правят опити да дадат  точно определение  на това 

понятие, но поради щирокообхватната  същност  на самото явление и  до момента няма 

точно определена дефиниция за него. Л. Литова-Николова определя фолклорът като 

,,израз на общественото съзнание”, „социално-историческо явление и същевременно 

                                                           
1
  Литова-Николова, Л. Народна музика, С., 1988 , стр.7. 

2
 Oxford dictionaries: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/folklore?q=folklore - посетен на 

22.04.2010 г. 
3
 Kurin, R. ,,The UNESCO Questionnaire on the Application of the 1989 Recommendation on the Safeguarding 

of Traditional Culture and Folklore: Preliminary Results, In: Safeguarding Traditional Cultures:A Global 

Assessment, Center for Folklife and Cultural Heritage Smithsonian Institution Washington, D.C., 2001, 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001323/132327m.pdf, посетен на 21.03.2010 г.  
4
 Български тълковен речник, Наука и изкуство, 1994, стр. 1023. 
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специфична форма на естетическо отношение на народа към действителността”.
5
. 

Поради това ,,фолклорът извън връзките си с труда, бита, нравите, обичаите и обредите 

на народа е немислим”
6
. 

Едно от  най-задълбочените и изчерпателни определения за понятието ,,фолклор” 

дава Т. Ив. Живков, определяйки го като ,,Художествена култура на народа, съвкупност 

от социално-битови образования, част от неговата социалнотворческа дейност /.../ 

идейна и нормативна сила, която закрепва в художествени ценности и в механизмите 

на художествената дейност мирогледни, естетически прояви и други разбирания на 

народа, което го прави и ,,органично вплетен в социологическата структура на 

обществото” 
7
. 

Според  Ж. Атанасов фолклорът е ,,художествено творчество”, ,,образно 

въплъщение на житейски или художествени идеи,... в чийто смисъл трябва да се 

вниква, ,,а не да се приемат като директна препоръка” и които са ,,извор за изясняване 

на народните идеи за възпитанието”
8
 . ,,Във фолклора са застъпени, логически изяснени  

и художествено присъздадени много важни основни идеи за възпитанието, които 

изразяват облика на народната педагогика” (пак там). 

Фолклористиката е науката, която изучава фолклора - ,,... цялата народна 

художествена култура: с народните изкуства (поезия, музика, танц, скулптура, театър, 

архитектура, резба, орнаментика и т.н.), обичаи, вярвания, знания и приложението им” 
9
  

Тъй като фолклорът е ,,социално явление, обусловено от обществената среда, в 

която битува”, фолклористите  работят съвместно с  културолози,  етнографи, етнолози, 

социолози, лингвисти и историци, което налага и ,,интердисциплинарния  характер на 

изследванията на народното творчество”
10

 . 

Характерна особеност на народната художествена култура е нейният колективен 

характер в ,,народнотворческия процес“. ,,Още при възникването на отделни 

произведения от музикалния фолклор се проявява колективното начало във връзка с 

опората върху народните традиции и влиянието на естетическите критерии и опит на 

средата, в която битуват първоначалните създатели на фолклорната творба.” 

Претърпявайки непрекъснати изменения в процеса на ,,устно предаване” и изпълнение 

,,в съответствие с индивидуалните качества на всеки изпълнител” се създават 

,,множество варианти на  една и съща народна песен”, което спомага проследяването 

,,на творческия процес и самият начин на развитие и изменение на народната музика” 
11

. 

Фолклорното творчество е  богат извор на идеи и модели  за възпитанието на 

децата, свидетелство за което е интересът на редица педагози  към неговото проучване, 

документиране,  съхранение и приложение в педагогическата пракитика. Така 

например ,,Я. А. Коменски  е събирал и проучвал внимателно чешкия фолклор”, което 

намира отражение във ,,фундаменталното му произведение ,,Велика дидактика”; 

Дистерверг сочи фолклора като ,,здрава основа за създаване на самобитна немска 

                                                           
5
 Литова-Николова, Народна музика, С. , 1988, стр.7. 

6
 В. Гусев, Върху методите на изследване на фолклора, С. 1975,  стр. 14. 

7
 Т. Ив. Живков, Народ и песен - проблеми на фолклорната песенна традиция , С. 1977, стр.30. 

8
 Атанасов , Ж. Българската традиция във възпитанието и в педагогическта теория. В:  Теория на 

възпитанието, съст. Л. Димитров, С.,  2005 , стр.536. 
9
 Литова-Николова, Народна музика, С. ,1988, стр.8 

10
 Пак там  

11
 Па там  
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педагогика”; обосновка на принципа за народност в педагогиката” прави Ушински, 

опирайки се на руския фолклор и т.н. 
12

. В българската педагогическа наука от самото й 

възникване до днес не малко педагози са черпили вдъхновение и мъдрост за своите 

проучвания и практическа културно-просветна дейност от народната педагогика.  Като 

се започне  от Н. Бозвели и неговите ,,Разумства”, в които ,,умело подбира класически 

философски сентенции и народни пословици, за да напътства децата към нравствено 

поведение и достоен живот” (пак там, стр. 542),  през етнографските и фолклорните 

проучвания на Г.С. Раковски, фокусирани към ,,възпитателните взаимоотношения 

между възрастните и децата”, ...,,педагогическите позиции”, които се формират в 

резултат на това и ,,как да се използват в практиката на училищното възпитание” (пак 

там, стр.545);  П. Нойков и Д. Кацаров, търсещи ,,цялостен модел за образа на 

,,типичното българско дете” (пак там, стр.549) до Ж. Атанасов, който посвещава голяма 

част от своята научна дейност на народната педагогика и българското традиционно 

възпитание.  

В контекста на дълбоко патриотичната кауза за запазване на фолклора и неговото 

осъвременяване и предаване на поколенията може да се отбележи приносът на първите 

български конпозитори – Ем. Манолов, Г. Атанасов, П. Пипков, Д. Христов. Те  

създават своите творби на основата на български народни мелодии, аранжирани в духа 

на западноевропейската класическа музика. 

По-късно, през 1951 г., един друг велик наш композитор – Филип Кутев, създава 

нов сценичен жанр, подобен на оперния, но изграден единствено и само на основата на 

фолклорна музика от различни фолклорни области на България. Това именно е и 

причината за създаването на първият Ансамбъл за народни песни и танци, който в 

последствие приема името на своя създател. По думите на Е. Кутева, дъщеря на 

Ф.Кутев и настоящ директор на ансамбъла: ,,Мисията на ансамбъла е да продължи 

живота на селския фолклор след идването на цивилизацията в селата” -  мисия, валидна 

до и до днес. 

Новаторството в областта на фолклора има както своите горещи почитатели, така и 

своите критици. Смята се, че прекаленото модернизиране на фолклорните мотиви ги 

отдалечава от първоначалният им замисъл, звучене и не на последно място – променя 

техният характер.  Въпреки това съвременните млади изпълнители на фолклорна 

музика и танц не спират да влагат свое усещане, чувство и  отношение в 

интерпретациите си, което от своя страна прави фолклора по-лесно възприеман от 

младите, а с актуалното му, съвременно звучене – дори модерен.  

Представеното дотук дава основание за следната дефиниция и авторска концепция 

за същността и значимостта на фолклора, а именно: 

Фолклорът е социален феномен, съдържащ в себе си философията, бита и 

културата на етноса. Той е синкретична съвкупност от музика, словесна мъдрост 

и материална  колоритност, огледало на историята и манталитета на народа, най-

прекият път за предаване на традиции, морал и ценности на младото поколение. 

Поставяйки паралел между фолклора и патриотичното възпитание можем да 

отбележим една безспорна прилика, а именно диалектическата връзка минало-

настояще-бъдеще, която бележи идейния и философски замисъл  и на двете явления. 

Съхраняването и предаването на фолклорните традиции на етносите у нас е 

важен фактор както за взаимното опознаване и уважение между културите, така и за 

                                                           
12

 Атанасов , Ж. Българската традиция във възпитанието и в педагогическта теория. В: Теория на 

възпитанието, съст. Л. Димитров, С.,  2005 , стр.536. 
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запазване на междуетническия мир и толерантност в страната  и нейното културно 

монгообразие.  Познаването на ,,своя”  фолклор и култура съдейства изграждането 

на стабилна представа  за етническа  идентификация и принадлежност, уважение 

към ,,своите” и себе си и е основа за уважение към ценността на различието и 

разнообразието в света и респективно в държавата.  Осъзнаването и приемането  на 

мъдростта и традициите, завещани от предците ни, въплетени във фолклорната шевица, 

изпяти в народната песен, изписани върху дървото или метала, разказани в приказката 

или поговорката имат една основна цел, валидна за фолклорната традиция на всеки 

един народ, а именно: да знае човекът откъде идва, какво наследство носи и как е добре 

да продължи пътя си .  

Опазването на автентичността и уникалността, премахването на заплахата  от 

изчезване или обезличаване на културата на етноса всъщност е основният мотив 

за патриотизъм в съвременните условия на глобализация и унификация на 

културите, където във вихъра на ежедневно връхлитащата ни агресивна комерсиална 

,,култура”, за която не съществуват граници, младите трудно намират своите корени. 

Според П. Симеонов ,,живеем в условията на сътрудничество и конкуренция – не 

само икономическа, но преди всичко културна“
13

 . На фона на създаването на такива 

големи конфедерации като Европейския съюз  в глобален мащаб се забелязва ,,масово 

завръщане  на регионалното, на местното, на развитието на колективните 

идентичности, ...на все по-силно утвърждаване на етноса като обществена категория”, 

като ,,етнокултурна” ,,езикова... и териториална принадлежност” , към  ,,обединяването 

на хората около общият родов корен”
14

 .  В контекста на българската реалност и 

съвременност можем да кажем, че ,,България като етнокултурно пространство, където 

живее и се развива нашият народ, може да бъде опазена не толкова от политици, 

военни или бизнесмени, а от хората на културата, от своите творци“ 
15

. 

 

I.2. ПАТРИОТИЗЪМ – ПОНЯТИЙНИ КОРЕЛАЦИИ 

   

Етимологически понятието ,,patria’’ означава ,,родно място”, ,,родина”, ,,татковина”. 

То носи в себе си ,,силните първични връзки, пренесени от раждането и родителите към 

всички други хора, родени на същото място в същата страна.” 
16

. Близко по смисъл 

понятие е ,,родолюбие”, което отразява ,,любовта към семейството, рода, нацията, 

които са носители на националното самосъзнание (национална идентичност), на 

националната ценностна система и историческата памет
17

. Най-общото разбиране за 

,,родина” е ,,обединяването на хората около ,,общия родов корен”, което само по себе 

си включва ,,съдържанието на- и отношението между понятия като памет, родова 

памет, минало, родово минало, произход, история”
18

 .  

                                                           
13

 Симеонов, П. Срещу обсадния синдром, В : И. Христов ,,Гласове за Н. Хайтов“, С.,2008г, стр.436. 
14

 Чавдарова-Костова, С. Интеркултурно възпитание, С., 2001,  стр.190. 
15

 Симеонов, П. Срещу обсадния синдром, В : Ив. Христов ,,Гласове за Н. Хайтов“, С.,2008г стр. 436. 
16

 Айзакс, Х.,  по:  Чавдарова-Костова Интеркултурно възпитание, С.,2001, стр.190. 
17

 Велев, Гр., Ангел Гълъбов, Георги Бакалов, Георги Марков, Димитър Зафиров, и др.  БЪЛГАРСКА 

НАЦИОНАЛНА ДОКТРИНА „БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИЯ ВЕК” София,2008, 

http://www.assobulg.com/doc/balgarska_nacionalna_doktrina.doc 
18

 Чавдарова-Костова, С. Интеркултурно възпитание, С.,2001, стр.190. 
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Етимологически понятието ,,патриотизъм“ произлиза от латинската дума ,,patria’’ 

означаваща  ,,родина”, ,,татковина“. Най-общото разбиране за ,,Родина” е 

,,обединяването на хората около ,,общия родов корен”, което само по себе си включва 

,,съдържанието на – и отношението между понятия като памет, родова памет, минало, 

родово минало, произход, история” 
19

. 

Според Енциклопедическия речник на Брокхаус и Ерфон  обаче етимологията на 

понятието патриотизъм има гръцки корени   (πατριώτης-сънародник, πατρίς-

Отечество,Родина) и представлява ,,нравствен и политически принцип, съдържащ 

любовта към Отечеството и готовността  да се подчинят частните  интереси в негова 

полза. Патриотизмът предполага гордост от постиженията и културата на родината, 

желанието да се запази  характера на  и идентификацията с другите членове на народа, 

желанието да се защитят интересите на страната и нейните хора”
20

. 

Според Вл. Соловьов  ,,от незапомнени времена колективният живот на 

човечеството се крепи на кръвната връзка между отделните членове на малки групи, в 

които  чувството  за социална солидарност съвпада с чувство за семейство. Стремежът 

и усилията за опазването на семейството, за неговото благосъстояние и благоденствие 

могат да се приемат като първичните форми на патриотизъм, съвместими с номадски 

начин на живот на хората. В прехода  към постоянна земеделски уседналост на 

племената този стремеж получава специфично значение, превръщайки се в любов  и 

опазване на родната земя,  привързаност към  културата и местните, което днес 

наричаме  гражданство“ 
21

. 

С появата на понятието ,,национализъм“, патриотизмът се явява в опозиция на 

национализма като ангажимент към държавата (територия и правителство) и 

ангажимент към човешката общност (народа). 

Произходът на думана в латински (nasci – роден). Няма единно определение на 

понятието нация – то бива определено като: ,,група с дадена обща история“, ,,форма на 

групова идентичност“ ,,с обща култура, история, традиция, език, религия“, като някои 

прибавят и раса, както и ,,територия, политика и икономика“
22

. 

През 18 в. Нацията е разбирана като ,,съвкупност от територии, обединяващи групи 

от население с хетерогенни култури и езици, подчинени на едни и същи закони“
23

. 

До началото на 19 в . терминът нация не е широко употребяван. По-голямо значение 

и разширяване на смисъла си то получава  със завоевателните войни на Наполеон 

Бонапард.  По-късно, с появата на понятието ,,национална икономика” понятието нация 

придобива друг смисъл и разбиране - като,,общност от интереси, свързани 

едновременно с една държава и една територия, ...позволяваща едновременно 

жизненоспособността и експанзията й, ...можеща да разширява границите си” (пак там) 

с цел икономическа жизненост. Това предполага включването на нови територии и 

хетерогенност на културите, поради което европейската буржоазия в края на 19в. 

определя нацията като ,,отворена за всички без разлика на култура и език”, ...,,културна 

цялост, при която  границите между културните групи не могат да поставят под въпрос 

политическите граници” (пак там., стр.202). По това  време ,,назрява необходимостта от 

,,изграждане на националната култура, която всяка индустриална система 

                                                           
19

 Чавдарова-Костова,С., Интеркултурно възпитание, С., 2001, стр.190. 
20

  Соловьев , В. С.  – Патриотизм,  Энциклопедический Словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, 1898,  

http://www.vehi.net/. 
21

 Пак там  
22

 Т. Бонаци, по: Чавдарова – Костова, С. Интеркултурно възпитание, С.,2001, стр.202-203. 
23

 Д. Ели, по: Чавдарова-Костова, С. Интеркултурно възпитание, С., 2001, стр. 202. 
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едновременно произвежда и от която се нуждае”, от единството между ,,национализъм, 

управление на индустрията и модерната държава”. Като фактори, които определят една 

култура като национална  могат да бъдат   посочени ,,налагането на общ език” като 

официален, чрез който се предава знанието, институционализирането на културата и 

противопостявянео й на други държави. ,,Припокриването на държавата с обща за 

всички култура, разпространявана чрез училището и професионалните институции, 

става основа за нова форма на колективна идентификация” (пак там, стр.203). 

Според видния френски философ Е. Ренан ,,Нацията е една душа, духовен принцип. 

Състои се от две съставки – първата е миналото, втората – настоящето. Едната е богат 

набор от спомени, другата е днешното съгласие, желанието за съвместно съществуване, 

волята да се съхранява неделимото наследство… Нацията е резултат от продължително 

минало, наситено с усилия, жертви, смоотдаване. Героичното минало, велики личности, 

слава – това е обществения капитал върху който се разполага една национална идея“.
24

 

В проектът за  Българска национална доктрина, нацията е ,,исторически създала се 

устойчива, саморазвиваща се общност, възникнала и функционираща върху територия, 

която представлява единно политическо, икономическо, социално и духовно 

пространство”, което включва ,,материални и духовни ценности, които са продукт на 

специфичната колективна самобитност и нейните членове независимо от техния 

етнически, религиозен, расов и т.н. произход”
25

. В него модерният градивен 

национализъм се разглежда като ,,искрена и дълбока привързаност към идеологията и 

философията на нацията, към националната ценностна система и националната 

държава“, провокиращо ,,активно и градивно състояние на националния дух и 

съзнание“ и целяща ,,постоянно отстояване на националната идея и националния 

идеал“ (пак там). 

В последното десетилетие понятието ,,национализъм“ бе натоварено с 

,,несправедливи заклинания и обвинения“  и ,,преднамерено се отъждествяваше…с 

националсоциализма – нацизъм, и социалното национално движение – фашизъм и др.“, 

което доведе до   ,,деформирана представа за същността на понятието“. Именно поради 

това  ,,много млади хора, интелектуалци, политици и днес се страхуват да го използват, 

или ако се наложи да го споменат, влагат в него само отрицателен смисъл.“(пак там). 

Базирайки се на проучване на различни източници, може да се изведе следното 

определение за модерен национализъм, а именно , че визията за национализъм в 

наши дни  се определя от решимостта на група от общности да споделят една 

територия/замя, да се подчиняват на едни и същи закони, да изповядват уважение 

помежду си и неприкосновенност на културите си в името на общото им 

благоденствие. 

Родолюбието – понятие, често използвано като синоним на патриотизма, пък е онова 

чувство, което се отнася към любовта към рода  (родовия корен, роднинството, 

родословието) и което корелира с понятието ,,патриотизъм” . Разликата обаче се 

съдържа в това, че докато родолюбието съдържа по-скоро любов, привързаност, 

почит към рода от гл. т. на генното, кръвното родство и запазването и 

предаването за поколенията  на   родовата история,  традиции  и ценности, 

наричано ,,родова памет”, то патриотизмът е по-скоро любов към  родината, 

                                                           
24

 Е. Ренан, по: М. Семов, Българска народопсихология– размисли върху това какви сме били и какви сме 

днес, С., 1999, стр. 78. 
25

 Велев, Гр., Ангел Гълъбов, Георги Бакалов, Георги Марков, Димитър Зафиров, и др.  БЪЛГАРСКА 

НАЦИОНАЛНА ДОКТРИНА „БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИЯ ВЕК” София,2008, 

http://www.assobulg.com/doc/balgarska_nacionalna_doktrina.doc. 
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родната земя, родното място на рода, татковината, място и неговите хора, с които 

не винаги има кръвно родство, но има обща история и символи, които те 

определят етнически , които те правят горд, че си част от тях, споменът, гледките, 

мисълта за които  предизвикват еуфория,  гордост  и чувство, че си приет и 

разбран.  В този смисъл патриотизмът може да се определи като чувство за 

емоционална, морална и социална ангажираност към родното (към конкретна 

общност, наричана род и към конкретно място – родина), касаещо неговото 

минало, настояще и бъдеще, базиращо се на традициите и културата му, както и 

на ангажимента за неговото съхранение и благополучие. 

В контекста на патриотизма етноса, народа, нацията,  държавата или която и да е 

друга социална общност от този вид, с която човек се самоопределя  и с която света го 

разпознава,  предполага чувство на солидарност/ свързаност/принадлежност и 

съответно е носител както на определени права, така и на редица отговорности и 

задължения. Може би и точно заради това патриотизма, като понятие е разглеждано от 

различни гледни точки, което от своя страна допринася и за открояване на различните 

аспекти и смисъл, които биват влагани в него. От една страна – унификацията на 

понятието ,,патриотизъм” с понятието ,,национализъм”, от друга - допирните точки с 

религията, от трета - противоречията, които поражда патриотизмът като част от живота 

и действията на хората. Всичко това предизвиква бурни дебати между философи, 

историци, теолози, филолози и учени  от различни области на науката и културата, 

които виждат в проявленията на това понятие различен смисъл и значение.  

Една част от тях разглеждат патриотизма като ,,основна морална ценност” (Байрън 

1989, Натънсън 1989, Приморац 2002), други пък оспорват патриотизма от какъвто и да 

е вид (Толстой, Гомбърт 1990, МакКейб 1997). Съществува оживен философски дебат   

в контекста на политическата философия, който дискутира онзи ,,патриотизъм, които 

може да се яви заместител на национализма, и който може да бъде начин на държавно 

управление”
26

.Това, донякъде е провокирано и от намаляващата способност на 

държавите за управление на своите икономики в края на 20в. и началото на 21в.,  от 

,,развитието и глобализацията на културните индустрии, особено тази на английския 

език“, хомогенизиращи ,,народната култура“ и ограничаващи ,,мястото на 

специфичностите, както и на културните, езикови, национални и регионални 

идентификации“ предизвикват съответна ,,реакция на защита на особеностите“. 

Глобализацията на ,,икономическия, демографския и културен обмен“ и последствията 

от него  се оценяват ,,като разрушаващи основата на националната общност (култура и 

език)“ 
27

 и ,,контрастира с нарастващата вълна на регионализиране, федерализиране и 

децентализиране“ 
28

,  на която сме свидетели днес. 

Още преди около двадесет години А. Пероти констатира, че ,,сме свидетели на едно 

масово завръщане на регионалното, на местното, на развитието на колективните 

идентичности, на възраждането на национализма  и на все по-силното утвърждаване на 

етноса като обществена категория“
29

. Това завръщане, за което говори Пероти 

естествено корелира с понятието патриотизъм – чувство, свързващо индивида с 

родното му място, ,,любовта към земята на дедите ни, на която сме родени (Родина, 

Отечество, Татковина)“  и близко по смисъл до понятието родолюбие- изразяващо 

,,любовта към семейството, рода, нацията, които са носители на националното 

                                                           
26

  Primoratz,I. Patriotism, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2009. 
27

 Ели, Д., по: Чавдарова-Костова,С., Интеркултурно възпитание, С.,2001 стр.189. 
28

 Митер, В. по: Чавдарова-Костова,С., Интеркултурно възпитание, С., 2001,  стр.189, 190. 
29

 Пероти, А., по: Чавдарова-Костова,С., Интеркултурно възпитание, С.,2001, стр.190. 
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самосъзнание (национална идентичност), на националната ценностна система и 

историческата памет“
30

. Именно поради това и независимо от различията в  смисъла,  и 

на национализма - като носител на политико-идеологически заряд, и на  патриотизма 

като носител по-скоро на емоционалност и чувствителност, и изключвайки  контекста 

за география и философия, може да се каже, че патриотизъм  и национализъм  са 

понятия, обозначаващи  отношение към общност, преданост  и готовност за жертва на 

част  от личното в името на общото, приложими за всички страни и народи по света.   

В личната система от патриотични възгледи на всеки отделен човек присъства 

Родината  и нейното място и значение в света - мястото, значението  и ролята на 

нейният народ, култура и традиции в историята на човешката цивилизация, както и за 

мястото и ролята на всеки един член от народа на дадена страна/държава. 

Това дали всеки отделен човек се определя като повече или по-малко патриот зависи 

от силата и интензитета на чувства като любов, загриженост и желание за 

идентификация с народа и държавата, от която собственият му род е част. Наличието 

на многобройните философски теории и виждания за патриотизма  говори, че 

патриотичното чувство съществува. И въпреки че  не може да бъде ограничено в 

определени рамки, което пречи  за даване на точно определение на самото явление,  то 

е факт - психологически, социален, културен. Защото всеки има нужда от 

идентификация с определена общност и в определени ситуации, засягащи дали 

социални, икономически, политически, културни и пр. интереси у всеки – волно или 

неволно биват предизвикани трепети, вълнения, желание за вземане на определена 

страна. Това само по себе си говори, че патриотизмът съществува и  присъства - 

съзнателно или не. Осъзнаването му е потребно -  особено в трудни времена, тъй като е 

в пряка зависимост с добруването и съществуването на всяка нацията. 

Една от важните задачи на българското образование  е да спомага за 

изграждането на стабилна ценностна система у подрастващите, в която 

патриотизмът да бъде една от ценностите, спомагащи  изграждането на 

високообразовани и морално извисени  български граждани с високо 

самочувствие пред света. 

 

I.3. ПАТРИОТИЧНОТО ВЪЗПИТАНИЕ – СЪЩНОСТ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ 

 

,,Естественият стремеж към самоорганизация на социалните общности като 

семейство, род, племе, народност води до най-разнообразни социални конструкции, 

сред които се открояват държавата и нацията.“ Според специалистът по въпросите на 

eвропейската, шенгенската и евроатлантическата сигурност Вл. Иванов ,,нацията и 

държавата…имат различни форми, размери и определеност“, което определя разликата 

между тях. ,,Държавата има определени  граници и институции“, докато ,,нацията може 

да има най-разнообразни компоненти и форми на съществуване по света“, а нейните 

членове  да ,,поддържат своята идентичност на териториите, където живеят“.
31

  

И тъй като нацията в съвременните условия на глобализация неминуемо надхвърля 

границите на държавата, идентификацията с конкретна  общност  дава на индивида 

увереност ,,че идва от някъде“, че ,,не е сам“, че е ,,свързан с другите, живи и мъртви, 

                                                           
30

 Велев, 2008, стр. 16. 
31

 Иванов, Вл. Управление на националната ориентация през XXIвек, Военно издателство, С., 2011, стр.12-

13. 
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чрез всички нишки, свързващи споделяното от тях чрез родителите, семейството, рода, 

разпростиращо се във времето до общ произход, общи предци, общи вярвания, 

въображаем или исторически опит“
32

 . 

Формирането на представи за общността, за светогледа на нейните членове, 

предаването на знания за нейната история и култура  от поколение на поколение,  

и не на последно място - нейното единение,  са сред  основните задачи на 

патриотичното възпитание, което в съвременните политически и социални условия се 

нуждае освен от възраждане,  и от осъвременяване и преосмисляне. 

      

I.3.1. Социални основания за патриотично възпитание 

Образователните политики на редица държави по света застъпват патриотичното 

възпитание като безспорно важна и неделима част от системата за образование и 

възпитание на подрастващите, с което се цели  формиране на ясни ориентири на 

младият човек по отношение етническа принадлежност и идентификация, национална и 

гражданска идентичност, основавани на нравствените принципи за  хуманност и 

уважение към своите и т.нар. ,,чужди“.  Така например в ,,САЩ  култивират 

патриотични чувства в младите граждани на своята страна от най-ранна детска възраст“ 

чрез различни  ежедневни мероприятия  като издигането на ,,американският флаг в 

двора на училището“ и пеенето на ,,американският химн с ръка на сърцето“,    

,,изучаване на героичните моменти от американската история и политика“, ,,физическо 

закаляване…и развиване на умения за оцеляване“ в скаутски лагери и т.н. 
33

 

За патриотичното възпитание на самото американско общество спомагат големите 

индустриални гиганти на Америка, които гордо  поставят американското знаме на 

продуктите си. Холивудските филмови продукции от своя страна спомагат 

подържането на положителен имидж на съдебната система, държавните институции, на 

полицията, на научните и техническите постижения и възможности на САЩ, 

подчертавайки не веднъж нейните възможности като водеща световна сила. 

При нашите съседи-гърци, ,, патриотичното възпитание е издигнато в култ“ (пак 

там). Техните младежи от ранна детска възраст изучават богатата гръцка история, 

посещават емблематични за своята нация места, прославили народът им през вековете, 

запознават се с великите гръцки философи, чийто трудове са фундаментални за 

световната философия. Силата на гражданското общество в Гърция пък  е пословична, 

за което свидетелстват и събитията през последните няколко години на политическа и 

икономическа криза и които показаха недвусмислено на Европа и света, че гръцкият 

народ е на първо място една сплотена общност. 

За патриотичното възпитание в Сърбия е показателен случаят, когато ,,сръбски 

младежи пееха патриотични песни, застанали на мостовете в Белград по време на 

американските бомбардировки на сръбската столица през 1999 г.“.
34

 

В Русия проблемите на патриотичното възпитание са залегнали  в Конституцията 

на Руската федерация, във федералните закони в сферата на образованието, кадровата 

военна служба и военна заслуга, в ,,Концепция за патриотичното възпитание на 

гражданите на Руската федерация“ и редица други нормативни актове. 

В ,,Концепцията за патриотично възпитание на  гражданите на  Руската 

федерация“, проблемът  с бездуховността,  духовна криза и упадък на обществените 

                                                           
32

 Х. Айзакс, по: Чавдарова-Костова, Интеркултурно възпитание, С., 2001, стр.191. 
33

  Божков, Н. Патриотичното възпитание на младите българи. - http://bg-patrioti.org/index.php. 
34

 Пак там  
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нрави се търси в ,,коренните преобразования в страната в края на 20 в. и началото на 21 

в.“, които ,,са съпроводени от промени в социално-икономическата, политическата и 

духовната сфери в обществото“, което е довело до рязко понижение на 

,,възпитателният потенциал на руската култура, изкуство и образование
35

  

В  ,,Концепцията за духовно-нравствено развитие и възпитание на гражданите на 

Русия“  се подчертава, че  ,,социалните и моралните предизвикателства, на които е 

призвано да отговори образованието“ са именно ,,морално-нравствената дезинтеграция 

на обществото“, ,,ниските нива на доверие и социална солидарност“, ,,липсата на 

гражданско и патриотично съзнание“, ,,възходът на национализма и ксенофобията“, 

,,понижаване ценността на производителният труд, творчеството и образованието“, 

,,повишени миграционни процеси“, ,,спад в ценността на семейния живот“, ,,отслабване 

на физическото, социалното и психическото здраве на населението“, което от своя 

страна е пречка за  ,,създаването на условия за духовно и морално развитие, 

образование и успешна социализация на гражданите“ .
36

 

С аналогични  проблеми се сблъсква и обществото в Р. България.  Законът за 

закрила на детето, чл 6.6. задължава Министъра на културата например да ,,провежда 

политика за закрила и развитие на културата, подпомагаща умственото, духовното, 

моралното и социално развитие на детето“. През месец февруари 2012 г.,  в Народното 

събрание на Р. България е внесен за разглеждане проект за Закон за подпомагане и 

развитие на младежта, който предвижда ,,като част от държавната политика за 

младежта“  да се осигури ,,държавна поръчка за проекти…насочени към духовното, 

моралното и патриотично възпитание на младежта“, ,,които да бъдат реализирани от 

младежи и младежки организации“ и да спомогнат съхраняването на ,,културното 

наследство на Р. България“  (чл.10 (3) http://parliament.bg/bills/41/254-01-25.pdf, посетен 

на 21.05.2013г.), но този текст в последствие бе отхвърлен. Така въпросът с 

патриотичното възпитание на подрастващите остава извън текстовете на държавните 

документи  и  съответно - извън целите на българската политика и образование. 

У нас патриотичното възпитание в миналото е започвало още от бебешката люлка, 

с песните на майката и приказките на баби и дядовци за велики и славни юнаци, за гори 

и планини, пълни със чудеса, за майката земя, която ни храни и на която живеем. Дори 

в години на потисничество, имeно тези приказки и песни са поддържали българският 

език и вяра живи, а българският дух - непреклонен.  

В наши дни, повлечени от вихъра на демокрацията през 90-те години на 20в., 

стремейки се към модернизация, евроинтеграция, глобализация  и пр. думите ,,патриот, 

,,патриотизъм“, ,,родолюбие“ станаха носители по-скоро на архаизъм и безсмислие, 

отколкото на думи - носители на дълбоко чувсто за принадлежност и собственост. 

,,Обезличаването на националните идеали и подтискането на националното съзнание са 

основни и болезнени проблеми в българската действителност от края на 20 и началото 

на 21 в.“, подчертава Ив. Христов и добавя, че  ,,в първите години на прехода беше 

подложена на сериозна ерозия отечествената идея, или по-скоро идеята за единство на 

Отечеството. Вместо да завладее ума и сърцата на българите тя бе обект на 

тържествуващ и всевластен нихилизъм“.
37

 

                                                           
35

 Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 2003 г.  
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 Данилюк, А.,  Кондаков, А., Тишков, В. Концепция доховно- нравственного развития и 

воспитанияличности гражданина России – Стандарты второго поколения, Москва, 2009. 
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Наложилото  се схващане, че да си сам, да се справяш сам и да следваш единствено 

и само своите интереси, без значение какви са последствията – и за околните, и за 

природата и за страната, е като че ли най-успешната формула за бързо замогване, за 

финансов просперитет, за социална значимост и пр.  

Като още по-модерна  и социално извисяваща се възприе ролята на нихилиста, 

отричащ всичко, създадено в България , определящ вносното, като е ,,качествено”, 

,,страхотно”, „модерно”, а българските стоки като  ,,демоде”,  ,,нискокачествени”. Не бе 

пропусната и  българската култура, квалифицирана често като  ,,некомерсиална”, а 

българската наука - безрезултатна и неконкурентноспособна. Паралелно с това 

интересът към всичко т. нар. ,,западно” нарастна дотолкова, че  от запад привнесохме в 

българската култура и манталитет както положителни, така и доста отрицателни 

елементи. Пример за това са  безбройните чуждици, навлезли вече трайно в  

българският език; проблемът с правописа на българските думи при много ученици,  

повлиян от писането на латиница на българските думи в интернет и в личната мобилна 

комуникация (,,иа”, вместо ,,я”, ,,шт”, вместо Щ и пр.); чуждите празници, които най-

охотно празнуваме, без дори да знаем тяхното значение (например Св. Валентин 

съвпада като дата с българският празник Трифон Зарезан, но на този ден навсякъде 

могат да се видят червени сърца под различна форма, а никъде не може да се види  

символ на българският празник, като например грозде, бъчва или каквото и да било, 

свързано с лозарството). Не малко деца, вместо да се казват Иван, Калоян, Николина, 

Цветелина, Цветанка и пр. име, характерно за българският именник, са кръщавани с 

имена като Джон, Кевин, Патрик, Флориана, Никол и т.н. 

Стигна се до т. нар. ,,изтриване“ на българщината от душевността на българина“.
38

   

И въпреки, че ,,в началото на 21 в. не може да си позволим да бъдем архаични в 

разбиранията си за родолюбието“, такова, каквото е било през Възраждането например, 

то не може и да не се запитаме  ,,защо  у нас Отечеството се превърна в остаряла, 

забравене дума, в един едва ли не анахронизъм, а родолюбието в грях“ (пак там, стр.11) 

Цяло поколение българи израстна, а настоящото поколение - расте с нагласата, че 

трябва да отиде в чужбина за да получи по-добро образование, да се реализира 

професионално и да живее по-добре. Изразът “българска работа“  е нарицателен за 

всяка зле свършена работа, а държавата ни се превърна в ,,мащеха“ за своите граждани. 

Българинът от патриот се превърна в  емигрант, търсещ нова родина – за себе си и за 

децата си, разочарован от пълната морална, нравствена, културна,  икономическа  и 

ценностна разруха, обхванала страната ни в последните години. 

Като още по-голямо наказание за България идват и разкази на български 

емигранти, които споделят потресаващи впечатления от срещите си с високо 

образовани българи, намерили реализация в чужбина, които дори не желаят  да учат 

децата си на български език с надеждата това да ги спре да се върнат някога в страната 

ни. 

За радост мнозина са  и тези, които реализирайки се ,,зад граница” не забравят 

родината си, насърчават децата си да изучават на българския език, да познават на 

българския фолклор, традиции и култура. Такива родолюбиви българи създават 

българските  културни центрове, училища и  църкви по света, което спомага 

приобщаването  не само на българите -емигранти, но и на местното население. 

Паралелно с това от направено проучване от Академичната лига за Югоизточна 

Европа по проект ,,Предизвикателства на национализмите“ става ясно, че е в страната 
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ни са е налице ,,латентен, ре-активен, български национализъм…, който тълкува себе 

си като морална кауза и се описва в морални категории: като ,,защита“ на изконните 

идеали и ценности“ .
39

 

Именно посоченото дотук дава ясни основания за значимостта и ролята на 

патриотичното възпитание за съвременните подрастващи - не само като част от 

системата възпитание на децата, а и като част от националната политика на държавата. 

Подобни констатации  и страхове за патриотичните настоения и готовността на 

европейските граждани да защитават своите традиции и ценности не са чужди и на 

други европейски култури и държави. В статията ,,Мъртъв ли е патриотизма на 

Запада?“ (Is patriotism dead in the West?), политическият коментатор и журналист Ф. 

Лабрек констатира, че мрачното предсказание на Хегел за ,,унищожение и изчезване на 

общества“ може да се отнася именно за Европа. Авторът отбелязва, че ,,никой западняк 

не е готов да умре за нещо по-голямо от собствените му/индивидуални нужди“ и , че 

,,западните цивилизации са загубили волята да се защитават не само в акта на 

физическо водене на война, но също и в културно отношение“, подчертавайки, че 

"патриотизмът сам по себе си е защитата - както във военно, така и в   културно 

отношение." До голяма степен това, според Лабрек, се дължи на т. нар. ,,консуматорско 

вцпенение“, характерно за хората в активна възраст на запад, което е и  пречка, според 

него,  за изграждането  на ,,привързаност към Бога и Държавата“ 
40

( Labrecque, 2013). 

 

 

I.3.2. Същност, цели и задачи на патриотичното възпитание 

В съвременната визия за  патриотично възпитание  в условията на 

глобализиращ се свят трябва да бъде възприета на първо място хуманистичната 

идея – човекът като висша ценност, и после всичко останало - родолюбие, 

патриотизъм, което ще рече, че на първо място стои осъзнаването на биологическата 

еднаквост на хората (човешки същества, с идентични биологични белези и функции) и 

едва след това различието помежду им. Според Л. Глас ,,мнозина са толкова заети да 

търсят различията помежду си, че пропускат да забележат колко много си приличаме 

всички ние. …Като човешки същества ние имаме много повече прилики отколкото 

разлики: всички ние чувстваме, обичаме, изпитваме болка и радост, всички плачем“. 
41

 

Въпреки това, в исторически план различието, в повечето случаи е причина за 

конфликти между народите. Наред със стремежите за завладяване на нови територии, 

заличаването на различието - било то религиозно, расово или идеологическо, е основен 

мотив за унищожителните войни в човешката история.  

В наши дни ,,всеки опит за промяна на границите“ на коя и да било държава може да 

бъде определен като ,,анахронизъм на епохата“.
42

 В културен план обаче нещата седят 

по съвсем различен начин. Достатъчно е да погледнем битието на съвременните деца за 

да намерим отговорите на това твърдение, а именно: стил на обличане, културни 

продукти, култура на хранене на българските деца са еднакви, или поне много подобни 

на тези на по-голямата част от децата в Европа и Америка. За това т. нар. 
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,,унифициране на културите“ важна роля има бързият темп на развитие на 

икономиката, науката и технологиите, както и на индустриалните гиганти, чиито 

продукти могат да бъдат намерени в повечето държави по света. 

Според В. Митер има ,,реална опаснаст от обезличаване на общности и загуба на 

национална идентичност, от смесване на култури, водещо до омаловажаване на 

традиции, загуба на ценности“
43

. Неслучайно и отбелязва, че ,,опитите да преодолеем 

националното, прибързано обявената за исторически изживяна необходимост на хората 

да усещат принадлежността си към конкретна общност – всички тези теории се 

провалиха“.
44

   

Именно затова съвременното патриотично  възпитание  цели  поддържане на 

различието, в съдържанието на което ,,се разполага идеята за нееднаквостта, 

другостта, нетипичността“ 
45

, което до момента е било по-скоро причина за 

неразбирателствата между народите и определянето му  като ценност, като бягство от 

културната унификация, характерна за по-голямата част от съвременния свят. 

В тази връзка патриотичното възпитание предполага овладяване на  знание за 

уникалността на собственият ти народ, на самият теб,  като знание -  част от знанието за 

народите по света и за мястото на твоя народ и твоята култура -  част от богатството на 

световната култура. 

По своята същност патриотичното възпитание може да се определи като процес на 

целенасочено въздействие и взаимодействие между личността и социалната среда 

- държава, институции, в т.ч. училищe и извънучилищни фактори /семейство, 

приятелски кръг, религиозни институции/ за формиране на представи и възгледи 

за Родина, народ, род, етнос, за тяхното място и значение в света и в личната 

ценностна система, с цел формиране на стабилна духовно-нравствена позиция на 

личността на основата на критичното съзнание и хуманистичното  отношение към 

,,своите”/сънародници, родственици/ и ,,другите”. 
  Обект на научните изследвания и практика в областта на патриотичното 

възпитание могат да бъдат всички членове на дадена общност – народ/нация, регион, 

град/село, етническа или религиозна общност, а предмет – процесът на формиране на 

активна гражданска позиция и висок патриотичен и национален дух, основан на 

познание за общочовешките, националните и местните ценности и култури. 

   В този смисъл патриотичното възпитание естествено корелира с 

интеркултурното и светогледното възпитание от гл. т. на  желанието за 

запазването на човечеството (като цяло) от една страна,  и запазването на рода, 

етноса, народа (като негова неделима част) и всичко, на което той е носител 

(култура и традици) от друга, с цел запазване на културното многообразие (чрез 

опознаване първо на своето и  своите, което да улесни и разбирането на 

,,другите“), и  избягване на  конфронтации от какъвто и да било характер.  Тази 

идея намираме и в призива на Л. Димитров в неговото ,,Обръщение за един по-хуманен 

свят“, в което призовава: ,,нека войните останат в Музея на историята…, а колосалните 

средства, изразходвани за тях и за възтановяване на разрушенията от тях се използват 

за храна, здравеопазване и образование на децата, които са бъдещето на планетата, за 

подпомагане на социално слабите, …и в борба с престъпността, доколкото ще има 

такава“ .
46
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Като основни задачи на патриотичното възпитание могат да бъдат определени:  

1.  Формиране на етническо самосъзнание/идентичност  на основата на ценностите,  

културата, ,,пренесени от старата родина, религиозните вярвания и чувства“  на 

конкретния етнос.
47

  

2. Формиране на гражданско самосъзнание/гражданска идентичност  на основата на 

правата и задълженията, заложени в законите на държавата. 

3. Формиране на национално самосъзнание/национална идентичност, на основата  

националните ценности (система от морални ценности), ,,съществуващи в културните, 

семейните, социално-историческите и религиозните традиции“ на народа, ,,предавани 

от поколение на поколение и обезпечаващи успешното развитие на страната в 

съвременните условия“) и обща историческа съдба,  намиращи израз в ,,споделяната от 

всички граждани представа за своята страна“ и чувството за принадлежност към нея и 

нейния народ.
48

  

4. Формиране  у подрастващите на способността ,,да упражняват правото да бъдат 

различни, …т.е да бъдат активни ,,носители“ на различност, което предполага 

…позитивно самовъзприемане на ,,собствената различност“ .
49

 

   Висок патриотичен дух, национална гордост, национално самосъзнание, 

национално самочувствие, национално достойнство, могат да бъдат определени като 

цел и  краен резултат от разумното  научно обосновано патриотичното възпитание, 

както и гаранция за преодоляване на проявите на нихилизъм (във вътрешно държавен 

план) и  национална малоценност (в международен и глобален), намиращи външен 

израз в добре познатите житейски изрази ,,българска работа“ и ,,ние сме малка 

държавица“, имащи пряко въздействие и върху  личностното самочувствие на 

индивида.   

I.3.3. Функции на патриотичното възпитание 

Изхождайки от ,,социалните функции на възпитанието“ 
50

 като цяло могат да бъдат 

определени и функциите на патриотичното възпитание, което ще позволи  ясното 

открояване на ,,вътрешно-интеграционните връзки“ между патриотичното възпитание и 

,,други понятия в педагогическата наука, по-конкретно – в теорията на възпитанието“ 

(пак там, стр.78) а именно: 

- ,,Адаптационна функция“  - има за цел да приспособи индивида към общността 

чрез приемането на конкретната ценностно -  нормативна система и нейното предаване 

през поколенията, което да   ,,формира социалните качества“ на човека и да го превърне 

в част от съответната общност.   

- ,,Социализиращата функция“ на патриотичното възпитание се изразява в 

усвояването на такива обществени роли като  гражданин на държавата, гражданин на 

населеното място,  част от определена етническа или религиозна общност и пр.   

- ,,Превантивна функция“ - предпазване от развитие в негативна посока на 

разбирането за патриотизъм, което да доведе до ,,изпадане в някои крайности, носещи 
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нехуманни, нетолерантни характеристики“ като:,,примитивния, вулгарен, агресивен 

национализъм, противопоставящ и разделящ народите, претендиращ за превъзходство 

на една култура над друга“ и целяща единствено асимилация“ 
51

,насилствена 

асимилация, сегрегация, национален екстремизъм – основа на  международната 

неприязън и ксенофобията, шовинизъм , и е по-малко лошият  признак за неправилно, а 

защо не и за липсващо  патриотично възпитание – нихилизъм. 

-,,Корекционната функция“ -  коригира нежеланите последствия от нехуманното 

разбиране на понятието  ,,патриотизъм“, подчертавайки негативите върху представата 

за страната и народа ни в глобален,  и върху отделния индивид в персонален план. 

-,,Обединяваща функция“ – детерминирана от диалектическата връзка между 

минало, настояще и бъдеще, която ,,понятието патриотизъм съдържа в себе си“ , а 

именно ,, идеята за родовия корен, с когото понятието минало естествено се асоциира, 

идеята за принадлежността към родовия корен, което вече предполага настоящето, 

както и идеята за почитта към родното място, която изисква то да бъде съхранено, 

опазено, т.е. да остане в бъдещето“ .
52

 

- ,,Компенсаторната фунция“  - произтича от естествената потребност на човека да 

възприема общността, на която самият той е член,  на висотата на големите, изявените, 

достойните общности – народи/нации. Своеобразно олицетворение на тази потребност 

са думите на Вазов , че ,,и ние сме дали нещо на светът“, че нашият народ ,,голям е той 

бил и пак ще да стане“.
53

   

-,, Диференциращата функция“- може  да бъде най-добре открита  в твърдението на  

Р. Балион, че ,,разнообразието в обществото никога няма да изчезне“, тъй като  

,,истинската демокрация предполага неговото присъствие“.
54

  В контекста на 

патриотичнто възпитание, подчертаването, дори насърчаването на различието е 

основание за диференциране между културите на всички нива – етническо, местно, 

регионално, национално, глобално 

- ,,Ограничаващата функция“ - ограниченията/границите са налице тогава, когато 

знанието за културата на етноса  цели предпазване  на съществуващите морал, 

традиции и ценности от привнасянето на елементи от чужди култури, нетипични  за 

общността.   

- ,,Прогресивната функция“ -  в съвременната визия за патриотично възпитание се 

цели да се ,,де-териториализира“ усещането за принадлежност, да се разшири 

понятието за нация за всички български граждани“, с което да се ,,култивира внимание 

към мобилността и културните хибриди, пресечните точки между етнически и 

религиозни наследства… породени от глобализационни процеси“.
55

 Тази функция е 

противовес  и на другата, консервативната функция на патриотичното възпитание, 

изразяваща се в намерението ,,да съхрани, да запази съществуващите“ в общността 

,,традиции, натрупаното богатство от материален и духовен...опит“ на етноса 
56

. 
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ІІ. Фактори за патриотично възпитание 

Обикновено за патриотичното възпитание на децата отговорността се възлага на 

училището, като институция формираща светогледа на децата и даваща ,,на учащото в 

него младо поколение чувство за принадлежност към съответна образователна и 

културна традиция“.
57

 Би могло да се каже обаче, че патриотичното възпитание е задача 

и на широк кръг обществени институции, тъй като ,,диалектическото отношение между 

феномените минало-настояще-бъдеще“ (пак там, стр.190) освен в училището,  се 

имплицира в отношенията със субектите от извънучилищната среда чрез практически 

примери, възприемани значително по-бързо  и непринудено, без задължение, 

благодарение на което прилагането им в практическата дейност от ежедневието  

значително се ускорява. В този смисъл ролята на  семейството, културните институции, 

медиите и не на последно място  - религиозните храмове и училищата към тях, е 

безспорна. 

II.1. Училището като фактор за патриотично възпитание 

Според Т. Попов ,,училищното възпитание е производителна сила, от чиято 

ефективност зависи общественото благополучие.”
58

 Поради това изясняването на 

подходящите  форми и методи за възпитателна работа и най-вече -  на такива 

подпомагащи формирането на патриотични чувства, е от съществено значение за 

осъществяването на училищното възпитание, от гледна точка на политическите 

условия в регионален и световен мащаб. 

Само по себе си училището е една своеобразна общност със своя специфична 

култура и среда, включваща ,,дух, ценностна система, стандарти, чрез които се оценява 

нейния принос, личностни взаимоотношения, навици, неписани правила за поведение  

и практика на педагогическото оценяване”.
59

  То  е призвано да ,,да дава на учащото се 

в него младо поколение чувство за принадлежност към съответна образователна и 

културна традиция, познания за собствената история на усвояване на националното и 

държавното”
60

 , то е „институция, основана по-скоро на включването на ценностни 

системи, отколкото на тяхното изключване” (Ф. Гобо, по: пак там). 

Ако бъдат сравнени приликите между училището и държавата по отношение на 

,,произхода и история на училището”,    ,,технологията на дейностите (управленски и 

педагогически)”,   ,,драматичните събития в живота на училището, ,,митовете, 

ритуалите, символиката“ 
61

, могат да бъдат  открити не малко прилики, от което може 

да се заключи , че училището е социална институция и своеобразна ,,микро-

държава“, способстваща осъзнаването на отговорността за развитието и съхранението 

на културата на общността както на местно, така и на национално равнище. От тази 

гл.т. училището се нарежда сред  основните фактори, формиращи чувството за 

принадлежност към  дадена общност у подрастващите, с което спомага за 

гражданската и националната идентификация на нейните членове, което е 
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безспорна полза за обществото, чийто задачи изпълнява.То е и благоприятна среда 

за изпълнение на задачите и целите на патриотичното възпитание - за това спомагат и  

формите на обучение,  и учебното съдържание (макар и подложено на доста критики), и 

училищната среда и климата в нея, зависещи от компетенцииите и личностните 

качества на директора,  и възможностите на материалната база,  и пр.  Но без учителя и 

неговите професионални и индивидуални качества и възможности то не би 

изпълнявало  нито образователната, нито възпитателната си функция. 

И докато формите за патриотично възпитание трябва да се вместват в рамки, 

определени и регламентирани в държавните документи, то средствата за патриотично 

възпитание могат да бъдат ограничени единствено от фантазията и светогледа на 

учителя. Именно поради това инвестициите както в образованието като цяло, така 

и в повишаването на квалификацията и социалният статус на българският 

учител са жизненоважни за българската духовност, просвета и култура.  

 

II.2.Фактори за патриотично възпитание в  извънучилищната среда 

Народна поговорка гласи, че ,,да се отгледа едно дете е нужно цяло село” .  

Социалната среда на индивида е обществото, в което той се ражда, развива и чрез и 

в което той се възпитава и изявява,  с помощта на което придобива социалните си 

умения и качества, на чиято основа бива ценен и оценяван като личност. Основна роля 

и задача на възпитанието е пълноценнта социализация и реализация  на личността. 

Именно затова то се определя като ,,социален феномен” и ,,един неизбежен социален 

факт”.
62

  

„Осъществяването на патриотизма е продължителен процес, който изисква 

включването на цялата общественост, на всички формални и неформални фактори и 

институции. Затова ефективното патриотично възпитание не е концентрирано изцяло 

или основно в училищната институция. Спецификата на неговия характер изисква то да 

бъде ,,изведено” в много голяма степен ,,навън” от училищната институция, сред 

всички фактори, имащи връзка със запазването, укрепването и развитието на 

националната идентичност”.
63

 Такива извънучилищни фактори като семейството, 

църквата, културните институции са ,,от изключително значение за формирането и 

поддържането на националната идентичност” (пак там, стр.210), както на отделния 

индивид, така и на обществото. 

 

II.2.1. Семейството като фактор за патриотичното възпитание 

Семейството е първата социална среда на индивида, в която той попада със своето 

раждане. За сметка на по-късни етапи от живота си, когато човек избира по едни или 

други критерии своето обкръжение, семейството не може да бъде избирано. В него 

човек попада несъзнателно и неизбирателно и неговите членове са първата социална 

среда, с която живото същество се среща. 

,,През Средновековието и Възраждането понятието ,,семейство” не се употребява. 

Тази дума липсва и в Речника на Найден Геров”. ...Употребява се  понятието ,,род”, 

което ,,включва освен семейството от баща, майка и деца, също свекър и свекърва, 
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зълва, девери и др.”
64

  За голям период от нашата история формирането на човека се 

осъществява в голямото патриархално семейство или родът. Той участва както във 

възпитанието на децата, така и при взимането на всички важни решения, касаещи 

членовете му.  

В онези времена всички са пеели - стари, млади, мъже, жени. Песента се е 

предавала от майка - на децата й, от бабата- на внуците. С тях родителите предавали на 

децата си най-ревностно пазеното от народа ни - вярата, историята  и традициите. А на 

празник или на сватба са се търсели ,,изкусни певци,  певици и свирачи, които могат с 

песен да разкажат на гостите за геройските подвизи на Крали Марко, Момчил войвода 

и други чудни български юнаци, за народната неволя от османски и варварски насилия, 

за борбата на народа ни за свобода и справедливост” (пак там). Народният гений  

съхранява  за вечни времена историята на народа и  я предава на поколенията по най-

лесния и непринуден начин - чрез песента. Такива песни етнографията и 

фолклористиката днес наричат исторически, епически, хайдушки, битово-

новелистични, а една от най-известните песни, която се пее на празници и до днес е  

,,Цар Иван Шишман”. 

Докато патриотичното възпитание до периода на Възраждането се основава 

основно на ,,т.нар. фолк-педагогика“
65

 , подобна на тази, на чиято основа Я.А. 

Коменски ,,разработва идеята за „майчиното училище“, отчитайки ,,народния опит“,  и 

на тази от педагогическите трудове на Песталоци, в които обобщава ,,педагогическия 

опит на необразованото селско семейство“ (пак там, стр. 8-9), то годините след  9.09. 

1944г.  и динамичните събития, които следват и в икономически, и в идеологически 

план внасят отново големи промени в бита и разбирането за семейството като ,,основна 

градивна единица на обществото”. 
66

 

,,Факт е, отбелязва М Семов,  че отиващото си хилядолетие (20 в. – б.а.) нанесе 

дълбоки изменения  в същността и духа на българското семейство, такова, каквото 

беше в епохата  на Възраждането, а и от преди това. Българското семейство също 

претърпя тайфунните влияния на една нова европеизация с добрите и лошите й страни. 

Търпя напористите опити за подмяна на ролята на семейството с мисията на 

социалистическия колектив. Търпя разрушителната, макар и до голяма степен 

културообразоваща, роля на женската еманципация...., която се разви твърде 

многопосочно... Българката доказа, че освен добра майка, каквато беше в миналото, 

може да бъде и не по-слаба интелектуалка, ...миньор, ...кранист и пр. ... Грижата за 

колектива официално се толерираше като по-значима от грижата за семейството”.
67

 

 Съжителството на различни поколения в един дом в съвременното ни общество е 

все по-голяма рядкост.  

Отнасяки патриотичното възпитание към съвременното семейно възпитание, то 

очакванията са по посока ,,разговарянето, дискутирането на проблеми от родната 

история, между неговите членове”
68

, от които детето може да научи за героите на 

своята страна/етнос/родина, за величията и паденията на държавата, за  целите, към 
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които държавниците са се стремяли, за волята и стоицизма на народа да оцелее и да 

запази своята идентичност и самобитност. От  тези разкази детето получава най-

важните си уроци по патриотизъм. В семейните разговори на тази тема по непринуден 

начин,  чрез приказки, легенди, разкази или песни детето има възможност да  осъзнае,  

че  запазването на своята и родовата  идентичност не е даденост, а плод на 

жертоготовност, смелост, родолюбие, висок патриотичен дух, национална гордост и 

най-вече - на любов към родината и земята на която си роден и израстнал. Още по-

интересни и въздействащи са и тези  истории, включващи хора от рода - техните 

истории и постижения, мястото им в родословието на съответният род. Посредством  

,,разговорите за корените на семейството се гарантира необходимата непрекъснатост на 

личната биография, така важна за ,,личностната идентичност в нейната цялост и 

непротиворечивост.” 
69

  

Празнуването на религиозните, ,,семейно-битови“ и национални празници и 

предаването на семейните  традициите в празничната обредност също подпомагат 

идентификацията на младия човек с общността, тъй като всяка семейна общност има 

свой, специфичен начин за празнуване, свои вътрешни ритуали и отношения, 

характерни само и единствено за нея, въпреки общоприетите начини за празнуване.  

 В най-голяма степен това важи за семейно-битовите празници, чиято ,,основна 

функция и цели“ са поддържане на семейната сплотеност, семейни и родови традиции, 

добросъседство, формиране на семейна и битова култура, съвместно преживяване на 

радостни и тъжни моменти“. Такива например са ,,местни сборове и панаири, брак, 

раждане, именни и рожденни дни“ и др. (Димитрова, Л., А. Балканска, по: Чавдарова-

Костова, 2001, стр.216).  

В практически план, личният пример на родителите е от решаващо значение. 

Участието в обществения  и духовния живот на общността от страна на родителите 

провокира интереса на децата към занимания в същата насока. Така например 

участието на родителите в инициативи, насочени към поддържане родовата памет и  

кампании за опазване на околната среда, спомагат осъзнаването на важността от 

участието в  общността, 

Патриотичното възпитание в семейна среда  е от безспорно значение за 

подрастващите. До голяма степен то определя стабилността на възгледите за Родината, 

за значението и мястото на индивида в общността, както и на важността да си част от 

нея. И тъй като любовта към Родината се възпитава, така както се възпитава любовта 

към книгата, към изкуството, към хората, от особена важност е патриотичното 

възпитание да не противоречи на това, формиращо се  в училището или в културните 

институции, от гл. т. на крайностите, в които може да се изпадне при неправилно или 

разнопосочно възпитание в патриотизъм. В подобни случаи децата търсят модели за 

подражание извън семейството и училището, които много често в основата на 

противообществените прояви и междуетнически сблъсъци. 

 

II.2.2. Културните  институции и организации като фактори за патриотично 

възпитание 

Според С. Хачерян ,,духовният живот на обществото като цяло и на отделната 

етническа група функционира чрез институции“ .
70

 Като основни институции в това 

отношение се определят ,,духовенството и храмът като религиозен институт; 
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училището  с изучаване на майчин език; семействотo; културният дом - като духовно 

средище; собственоетническите организации – основен двигател на общностния живот; 

печатът –системна информация за общността“ (Е. Мицева, по: Пак там). ,,Чрез тях, 

допълва Хачерян, се запазват и се развиват основните компоненти на духовния живот“, 

имащи отношение към ,,формирането на етническо самосъзнание на индивида“ и 

,,идентифицирането му с общността“(пак там, стр.25). 

За  реализиране на  целите на патриотичното възпитание е необходимо активното 

включване както на децата, така и на възрастните в ,,духовния живот на обществото, на 

държавата“, което ,,е  във възможностите на обществените културни институции“, 

чиято задача е ,,да поддържат чувството за принадлежност към културната традиция на 

нацията, запазването, обогатяването на националните ценности, както и тяхната 

приемственост за всяко следващо поколение“ (пак там) 

Според Закона за закрила и развитие на културата, регламентиращ статута на 

културните организации и институции (,,институти“) ,,културните организации 

осъществяват дейности по създаването, разпространяването и опазването на 

културните ценности“ (Чл. 3. (1)), а ,,културни институти са държавни или общински 

културни организации, които се създават със специален закон или с акт на орган на 

изпълнителната или местната власт (Чл. 4. (1)).Такива например са   театрите, оперите, 

филхармонии, ансамбли, музеи, галерии, национални центрове за култура и изкуство, 

културните ни институти в чужбина, както и ,,училищата по изкуствата и училищата по 

културата“, тъй като   ,,осигуряват професионалната подготовка и обучението“ в тази 

област ,,и са под прякото управление и методическо ръководство на министъра на 

културата“ (чл 13). 

Основното предназначение на културните институции  е да изпълняват 

,,възпитателни функции“ и посредством ,,своята специфична дейност …да реализират 

целта на националното възпитание – запазването, укрепването и развитието на 

националната идентичност, чийто маркери са националният език, религията и 

културно-историческите традиции“ 
71

, които са неделима част от културното ни 

наследство. 

 

II.2.2.1.Читалищата и културните центрове като фактори за патриотично 

възпитание 

 

,,Народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-

просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-

просветни задачи. В тяхната дейност могат да участват всички физически лица без 

оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо 

самосъзнание“ (Закон за народните читалища, 2010, чл.2 (1.) ) 

В контекста на патриотичното възпитание ролята му за ,,утвърждаване на 

националната идентичност“ е безспорна. Свидетелство за това са десетките клубове за 

фолклор и фолклорни ансамбли, инструментални, вокални, художествени и приложни  

школи, танцови и вокални състави краезнание, народни приложни изкуства, клубове за 

възстановка  на исторически събития и  театри, които са своеобразни форми за 

патриотично възпитание. 

      Като  алтернатива за извънучилищно обучение и възпитание, както и за 

оползотворяване на свободното време на децата е и   професионалното обучение от по-
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стари епохи, където усвояването на занаят се е използвало както за придобиване на 

професионални умения, така и за изграждане на духа, характера и манталитета на 

младите, за  възпитание в труд, за съхранение  и предаване на духа, културата и 

традициите на общностите. 

Като съществена част от дейността на читалищата в България са многобройните 

библиотеки, в които са съхранени милиони печатни издания, някои от които датиращи 

от самото начало на българското книгопечатане, както и множество ръкописи с 

безценна стойност за българската история и култура. Редица библиотеки в страната са 

организирали, а някои - още организират свои печатни издания. Част от тях  дори са 

имали  печатници преди време, с помощта на които са създадени много сборници с 

краеведски проучвания, с народни песни и народни носии, характерни за съответното 

населено място или регион и  благодарение на които традициите са запазени за 

бъдещите поколения. В някои от библиотеките подобни издания са обект на особена 

закрила, която предполага ползване само в определени случаи или при определени 

обстоятелства с цел - опазването им от повреда, изчезване или унищожение. 

Особен вид културни институции са културните ни центрове в чужбина. ,,Те 

създават и осъществяват дейността си в съответствие с двустранни 

междуправителствени договори“ с цел ,,разширяване на присъствието на българската 

култура в страната домакин, утвърждаване на положителен образ на Р. България чрез 

популяризиране на постиженията на българската култура; утвърждаване на мястото на 

българската култура в световните културни процеси; …създаване на медийна и 

информационна среда в страната домакин, която да представя коректно българската 

култура, във всичките й аспекти“ (Концепция за българските културни институти в 

чужбина, т. 1, 2). Те имат особена заслуга за запазване на българската духовност сред 

българите в чужбина. В българските културни  центрове по света се поддържат  

библиотеки с българска литература, някои от тях предоставят помещения за работата 

на български фолклорни състави и театри, предлагат занимания по български език, 

организират  празници по различни поводи, свързани с българската история и 

празничен календар, изложби на български художници, представяне на книги на 

български автори, гостуват театрали и певци от България, и т.н. Подобни културни 

центрове страната ни има в Берлин, Братислава, Будапеща, Варшава, Виена, Лондон, 

Москва, Париж, Рим, Скопие и Прага. 

 

II.2.2.2 Музеите като фактор за патриотично възпитание 

 

Според закона за културното наследство ,,музеят е културна и научна организация, 

която издирва, изучава, опазва и представя културни ценности, природни образци и 

антропологични останки с познавателна, образователна и естетическа цел” (Чл. 24).
72

 

(Закон за културното наследство). В зависимост от тематичният си обхват музеите са: 

,,общи“ (1.) или ,,специализирани“ , (2). (пак там, чл. 26(1.)). Според своя 

,,териториален обхват на дейност“ могат да бъдат ,,национални“, (1.), „регионални“(2.) 

и ,,местни, (3.) (чл. 26. 2). 

Неслучайно държавните разпоредби за музеите и тяхната дейност са включени в 

Закона за културното наследство, тъй като те самите са пазители на голяма част от 

него, което определя и техните големи възможности за патриотично възпитание като 

заслужаващи особено внимание и уважение. 

                                                           
72

 Закон за културното наследство,  http://mc.government.bg 



28 

 

Дейността на музеите е насочена към ,,опазването и представянето на движими и 

недвижими културни ценности“(чл 35.(1.), пак там) 

,,Съвременното разбиране за развитието на музеите е, че те трябва да станат 

отворени за публиката културни центрове, където наред с културата и образованието 

ще се предлагат определен вид услуги“. Това означава, че ,,трябва да се превърнат  в 

места за срещи на хората, места за комуникация на хората от миналото с хората на 

настоящето“ посредством организиране на ,,изложби, концерти, рецитали, 

конференции, кинопрожекции“, т.е. да изпълняват ,,социализираща функция в 

обществото“, предоставяйки достъп до ,,цялото разнообразие от материалните“ и 

духовни  ,,блага, създадени от човека“. 
73

 

В тази насока интерес представлява включването на  българските музеи в 

международната инициатива ,,Европейска нощ на музеите“, която традиционно се 

провежда на 18 май, когато е и международният Ден на музеите. Това до голяма степен 

превърна музеите освен в пазители на паметта на нацията и в желано място за 

придобиване на нови знания и умения за децата.  В последните години  в тях се 

предлагат услуги като практикуване на някои народни занаяти -  тъкане, плъсти, 

грънчарство, медникарство, обработка на вълна и т.н., което ги превърна в забавни 

места за малките посетители и те с удоволствие се връщат отново в тях. 

 

II.2.3.Религията и религиозната общност като фактор за патриотично 

възпитание 

 

Българската държава дава право на всеки да изповядва друго, различно от 

традиционното, вероизповедание и определя това право като  ,,основно, абсолютно, 

субективно, лично и ненакърнимо“ (чл. 2. (1)), което ,,включва правото на всеки 

свободно да формира религиозните си убеждения, както и да избира, променя и 

изповядва - съответно практикува - свободно своето вероизповедание, индивидуално 

или колективно, публично или частно, чрез богослужение, обучение, обреди и ритуали“ 

(2) (Закон за вероизповеданията). 

В исторически план религията и езикът  са едни от основните фактори, спомогнали 

запазването на  единството и националността  на редица народи. В повечето 

вероизповедания фолклорът и религията са неразривно свързани. Свидетелство за това 

могат да бъдат открите и в православната религия, където на религиозни и календарно 

– църковни празници фолклорната традиция е посветила голяма част от своите обреди 

и  ритуали, в които неотменна част са специфичните  песни, танци,  кухня, 

изискванията към позволените и забранените  дейностите за конкретния празник и  

поклоненията пред светеците в храма. 

В наши дни традициите за празнуването на религиозните празници са още живи, 

макар и до голяма степен в тяхното празнуване да не се влага традиционната за 

миналото обредност. Най-големи и почитани сред българите са  Бъдни вечер и Коледа, 

Възкресение Христово (Великден), Цветница,  както и празниците, почитащи светци, 

чийто имена носят българите – Николай, Георги, Йоан (Иван), Димитър, Илия, Лазар и 

пр.  

Всички празници църквата отбелязва със специфичната за тях обредност – 

молитви, литургии, литийни шествия, с които отдава почит към конкретния светец или 

събитие, а ,,притчите и проповедите съдържат съдържат синтезирана мъдрост, 
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опитност и примери, които се следват - оставят следа и са достъпни за 

овладяване(подражание)“ Според Кл. Сапунджиева голяма част от тях ,,са преминали 

през вековете не само чрез религиозните текстове, но са се съхранили като народни 

мъдрости и поговорки, които се предават чрез ежедневното възпитание и практиката на 

народната педагогика“ .
74

 

Патриотичното и религиозното възпитание  се осъществява чрез всички  

компоненти, включени както в църковно-ритуалната, така и в   празнично- ритуалната 

обредност. Най-пълноценно и непринудено обаче, те биват възприемани от децата 

тогава, когато самите те са включени  практически в тях, както и когато следват 

практическите примери на своите родители и околните. Оттук произтича и важната 

роля на семейството, изразяваща се във възпитаването от най-ранна детска възраст в 

добродетелите, изповядвани от  религията, чрез личния пример в семейната среда. 

 

II.2.4. Средствата за масова комуникация  като фактор за патриотично 

възпитание 

Средствата за масова информация и комуникация са доказано средство за 

възпитание както на децата, така и на възрастните. ,,Под средства за масова 

комуникация се поразбират радиото, телевизията, киното, вестниците, списанията“, 

електронните носители на информация - сайтове, блогове, ел. издания, както и 

социалните мрежи. Иначе казано - ,,това е широката сфера на масмедиите, без която 

съвременното общество не може да функционира нормално“.
75

  На тях се възлага 

задачата не само ,,да пренасят културното и информационното съдържание“, но и да  

,,пренасят действителната информация и културните ценности такива, каквито са, за да 

могат да възпитават“ и ,,да приобщават хората към действителните постижения на 

науката и културата“ (пак там, стр.174). Това определя функциите им освен като 

информационни и забавно-развлекателни  и като възпитаващи и обучаващи,  и които не 

бива да бъдат пренебрегвани. 

 Като цяло, може да се каже, че в българските медии има недостиг на информация 

за българските постижения в културната и образователната област, за сметка на тези, 

носители на негативна информация, особено в новинарските блокове на телевизиите. В 

тях освен, че се набляга на незавидната ни политическа и икономическа ситуация, не са 

много онези новини, които биха повдигнали духа на нацията, а именно: за добри 

примери в бизнеса, културата, за успешни граждански инициативи, за успешно 

изпълнени проекти по Еврофондове и пр. За сметка на това изобилства информация за 

,,персони“ със съмнителна репутация в обществото, които привличат вниманието (най-

вече на младите) на зрителите с недотам морални постъпки и не особено естетично 

поведение и облекло. Не липсва и информация за чуждестанния културен живот и 

особено този на Холивуд. Това съвсем не е лошо, стига да се обръща достатъчно 

внимание на българските културни постижения в областта на киното, театъра, 

музиката, литературата и т.н. 
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ІІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ПО ПРОБЛЕМА 

ІІІ.1. Методика на изследването 

Емпиричното изследване е направено през учебната 2012-2013 година 

Извадка на изследването: 

• 44 учители/педагози:   32 от  учителите са преподаватели  по  различни учебни 

предмети от СОУ, 15 от които – в училища с изучаване на чужди езици и изкуства, а 12  

- преподаватели в читалища и центрове за работа с деца  от гр. София и гр. 

Панагюрище. Практикуващите в извънучилищни учреждения педагози са 

преподаватели в курсове по народни танци, приложни  изкуства, народно пеене, 

фолклорни  музикални инструменти. Възрастта на изследваните лица е 31-52 години. 

По признак пол - 86% са жени  и 14%  -  мъже. 

• 129 ученици: 31 ученици в начално училище,   98 ученици от 5 до 12клас , от 

които: 25 – ученици в училища по изкуства с изучаване на фолклор  и 73 – ученици в 

СОУ. 

• 28 артиста във фолклорни ансамбли, част от които са и ръководители на детски 

фолклорни групи и родители. 

    Решението да се изследва мнението на преподаватели по различни учебни 

предмети е продиктувано от интереса към възможностите за използване на фолклора за 

патриотично възпитание в учебното съдържание по различните учебни предмети, 

изучавани в училище.  

  Включването на артисти от фолклорни ансамбли е предприето с цел да се 

определи влиянието на фолклора върху възгледите на личността в практически план и 

като краен резултат. 

За целите на изследването бяха подготвени няколко анкетни карти: 

За учителите: 

Анкетната карта включва 30 въпроса. Анкетираните отговарят на затворени 

въпроси (с ,,Да“ и ,,Не“), както и на отворени въпроси, предполагащи обяснение или 

изказване на лично мнение, разделени условно на 3 направления: 

• Фолклор и отношението на учениците и учителите към него – въпроси от1до 8 

• Разбиране за понятията ,,патриотизъм“ и ,,национализъм“, ,,патриотично 

възпитание“ и тяхното място в учебното съдържание – въпроси от 9 до 21 

• Училищни и извънучилищните занимания и връзката им с патриотичното 

възпитание – въпроси от 22 до 28 

Последните два въпроса от анкетната карта целят добиване на представа за личното 

отношение на анкетираните към  изследваната проблематика (въпрос 29) и на 

препоръките, които дава анкетирания за патриотичното възпитание на децата, според 

своите виждания. 

За учениците от 5 до 12 клас 

  Анкетите за учениците в СОУ и училищата по изкуства се различават  в първите 

седем въпроса. Анкетите за учениците в  училищата по изкуства изискват по-конкретна 

информация за началото/корените на интереса на децата към фолклора, тъй като 

смятам, че той вече е констатиран (свидетелство за което е  изучаването му в музикално 

училище)и са еднакви с първите седем въпроса за артистите. 

   Всички попълват анкетна карта , която включва 33 въпроса – за учениците от 

прогимназиален етап на средно образоване и 34 – за тези от 11 и 12кл., разделени в 

следните  направления: 

•   Познания на учениците за фолклора –въпроси от 1до 13 и от 17 -  20;  
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• Отношение към извънучилищните дейности и тяхната роля за патриотично 

възпитание  от 14 до 16; 

• Отношението  на учениците към понятието  патриотизъм и необходимостта от 

патриотично възпитание – въпроси от 21 до 30. 

 Въпрос 31 има за цел да проучи бъдещите намерения на младите хора или до каква 

степен изразените мнения  и виждания за Родината и отношението към нея влияят на  

решимостта на младите хора да живеят и работят в държавата.   

Въпросите са затворени (отговори с ,,Да“ и ,,Не“), както и отворени въпроси , 

предполагащи обяснение или изказване на лично мнение. 

За учениците от 1 до 4 клас 

Анкетната карта включва 18 въпроса, разделени в  следните направления: 

• Разбирането за понятието ,,Родина“ и  отношението на учениците към нея–  

въпроси от 1 до 4 и 18; 

• Познания за фолклора – въпроси от 5 до 11; 

• Отношение към извънкласните и извънучилищните занимания – въпроси от 12 до 

15; 

• Информация за културни продукти,които ползват децата и техният произход  - 

въпроси 16 и 17. 

 Въпросите са различни от тези за по-големите ученици и за учителите, но имат  

същата смислова насоченост. 

За артистите 

Всички попълват анкетната карта за артистите от фолклорни ансамбли, която 

включва 23 въпроса. Въпроси 1-7 са същите като тези  в анкетната карта за учениците в 

СМУ, като цяло -  изясняващи отношението към фолклора – въпроси от 1 до 8;  ползата 

от извънучилищните знимания – 9 - 10, а останалите въпроси – от 11 до 23 са насочени 

към разбиранията и  нагласите на изпълнителите към разглежданите понятия. 

Бе направен и обзорен преглед на учебното съдържание в началната училищна 

степен, свързано с представяне на елементи на етническото многообразие в България. 

 

ІІІ. 2. Анализ на резултатите от емпиричното проучване 

ІІІ. 2. 1. Знания за и отношение към  фолклора и етническото многообразие 

Критерият ,,Знания за и отношение към  фолклора и етническото многообразие“, 

цели придобиване на представа за знанията за и отношението към фолклора на 

анкетираните лица, както и за придобиване на информация за виждането на 

респондентите за наличието/липсата на възможности за интегриране на фолклора в 

учебното съдържание в училище, за евентуално разширяване на възможностите за 

интерпретирането му, както и за възможностите които дава/или не дава той за 

възпитание в патриотизъм в училищната или извънучилищната среда. Търси се  

информация за мнението на анкетираните за обема на учебно съдържание с фолклорна 

насоченост в настоящия момент и възможности за оптимизиране в бъдеще;  за наличие 

или липса на възпитателно въздействие  на фолклорните произведения и влиянието им 

върху ценностната система на учениците; за възможности за обогатяване на учебното 

съдържание при практическото осъществяване на образователен и възпитателен процес 

в училищна и извънучилищна среда -  с примери от фолклора, базирани на познания на 

учителите. 

Изследването на тази проблемна област бе извършено на базата на следните 

показатели: 
1. Самооценка за познания за фолклора на собствената етническа група 



32 

 

2. Наличие/липса на възпитателно въздействие от познанията за словесния и 

музикалния фолклор 

3. Познания за семейно-битовата обредност 

4. Наличие/липса на необходимост от оптимизиране на учебно съдържание с 

фолклорни елементи 

5. Възпитателно въздействие на фолклорните културни продукти върху децата 

6. Условия за провокиране и поддържане на интересът към фолклора 
7. Наличие/липса на интерес към разширяване на периметъра на познание за 

етническото многообразие в държавата 

След анализа на резултатите от емпиричното проучване бяха очертани следните 

изводи: 

1.Самооценка за познания за фолклора на собствената етническа група: 

 

Въпреки положителната оценката, която учителите дават за своите познания за 

фолклора не може да бъде гарантирано включването му в учебната програма. Това ще 

рече, че за да бъде включен той в учебните занимания, учителите по-скоро очакват 

елементи от него да бъдат застъпени в учебното съдържание по съответният предмет 

или - очакванията на екипите, които са ангажирани със създаването на учебници и 

учебни помагала, към фантазията и импровизаторските умения на учителите при 

включване на фолклора и  елементи от него в учебната практика, едва ли биха били 

задоволени, освен ако изрично не са изискани. 

 

2.Наличие/липса на възпитателно въздействие от познанията за словесния и 

музикалния фолклор 

 

 Децата в различните степени на българското образование имат сравнително добри 

(но не и достатъчни) познания за българският фолклор. Бидейки  представен по 

достъпен и разбираем начин, фолклорът продължава да има възпитателно въздействие 

върху съвременното дете – свидетелство за това са големият брой поуки ,,за живота“- 

морални и нравствени послания, които учениците  отбелязват, че са открили в 

приказките, гатанките, поговорките, песните. Учителите споделят, че посланията 

носени от фолклора са разбираеми за децата, като една част от тях допълват, че ,,трябва 

да се обясняват“ поради ,,остарели езикови форми“, превърнали се в ,,непознати думи и 

изрази“, а други отбелязват, че децата разбират посланията ,,според опита, 

съответстващ на възрастта им“. Не липсват и скептици, които смятат, че ,,са изгубени 

традициите и семействата не могат да предадат тези ценности на децата си“, че 

,,съвременният свят прави тези послания архаични“ и че ,,не са валидни за съвремието 

ни“, а ,,децата ги намират по-скоро за смешни“. 

 Въпреки това, учителите намират, че децата проявяват интерес към фолклора 

тогава, когато правилно са подбрани изразните средства, формите и дейностите за 

неговото представяне, но за да остане траен интересът към фолклора е необходимо 

децата да бъдат запознавани от ранна детска възраст с него, а интересът им да бъде 

подхранван и впоследствие. Показателни в това отношение са отговорите на артистите 

от фолклорни състави, които отбелязват, че интересът им към фолклора е провокиран 

още в детството и подхранван в последствие, благодарение на извънучилищни 

занимания и образованието им в училищата по изкуства.  
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3.Познания за семейно-битовата обредност 

 

Във фолклорните празниците и съпътстващото ги приготовления се съдържат 

голям потенциал за възпитание, образование и формиране на етническо самосъзнание. 

Празнуването на семейно-битовите и религиозните празници с дейното участие на 

децата може да бъде определено като удачно средство за  формиране на представи и 

възгледи за етническата общност и за приобщаване към нейната култура. По този начин 

те биха изпълнявали всички функции, които възпитанието като цяло има, а именно:  

   Обединяваща – формиране на представа за общността и осъзнаването като част 

от нея, адаптираща – от гл.т на ,,приспособяване към вече съществуваща ценностно-

нормативана система“(Чавдарова-Костова, 2005, стр, 66); превантивна - приобщаване 

от ранна детска възраст към традиционната култура на етноса преди личността да бъде 

повлияна от други култури; компенсаторна- осъзнаване на ценността на културата на 

съответния етнос като част от културата на нацията и света и преодоляване на т. нар. 

,,национална малоценност“ (,,Ние сме малка държава“, ,,Какво ли пък зависи от нас“ и 

пр.); рехабилитационна – преодоляване на нихилистичните възгледи и прояви чрез 

провокиране на интереса към националните културни ценности, в резултат от което да 

се постигне повишаване на националното самочувствие и изграждане на патриотичен 

дух; корекционна – при формиране на правилна представа за ценността на своите 

празници и тези на ,,другите“ като част от богатството на празничната система на 

нацията; консервативна и прогресивна- чрез интерпретиране на културно - символните 

действия се осигурява предаването на традициите и запазването им за поколенията, 

което осигурява и нейното възпроизводство. 

Доказателство за това може да бъде открито във изчерпателните и уверени  

отговори на деца, участвали в приготовлението и изпълнението на ритуали, свързани с 

празници от фолклорния календар - в ролята на лазарки, сурвакари, коледари. Тези 

празници се радват и на голяма популярност сред децата, тъй като за тях децата се 

ангажират със създаването на определени за съответния празник предмети, както и в 

изпълнението на точно определени действия. Ако изходим от всеизвестният факт в 

педагогиката, че децата учат докато играят, то в празниците и съпътстващото ги 

приготовления се съдържат голям потенциал за възпитание, образование и формиране 

на етническо самосъзнание – потенциал, осъзнат  и прилаган още от предците ни. 

От друга страна, може да се каже, че липсата на интерес към фолклора и 

фолклорно-религиозната обредност, както и от нуждата от фолклорни културни 

продукти  при възрастните/в семейството (родители, роднини) до голяма степен 

определя и липсата на интереси в тази насока на децата. Основания за това твърдение 

могат да бъдат открити в отговорите на децата, засягащи семейно-битовата обредност в 

техните семейства. От тях, като  най-популярни се определят празниците, Коледа, 

Гергьовден, Баба Марта, Лазаровден, Цветница, както и именните дни - Иванов ден, 

Димитровден, Йордановден, Никулден. В малка част от отговорите срещаме Еньовден, 

Петровден, Сирни заговезни, което донякъде е и свидетелство за отмирането на тези 

празници, подобно на много други, срещани само в репертоара на т.нар групи за 

изворен фолклор. Не е малък и процентът на отговорилите ,,в къщи не празнуваме 

такива празници“. Да не забравяме и тенденцията, наблюдавана сред младите 

семейства да кръщават децата си с чужди на българският именник, имена като Кевин, 

Стивън, Питър и пр., което допълнително намалява броя на семейно-битовите празници 

в наши дни. 
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4.Наличие/липса на необходимост от оптимизиране на учебно съдържание с 

фолклорни елементи. 

 

83% от учителите и 61% от учениците намират, че учебното съдържание има нужда 

от оптимизиране с фолклорни елементи, тъй като заложеното фолклорно съдържание в 

момента не е достатъчно. На фона на показаните теоретични знания би могло  да се 

помисли върху това дали не трябва да се обогати учебното съдържание по-скоро с 

дейности и форми за практическо придобиване на знания и впечатления за фолклора, 

отколкото с теоретична информация за него. 

Голяма част от учителите отбелязват, че има възможност за оптимизиране на 

средствата, формите и дейностите с фолклорно съдържание в училище и в учебното 

съдържание, както и че виждат потенциал за патриотично възпитание и за повишаване 

на националното самочувствие на децата чрез фолклора. Според учениците, 

заниманията с фолклор са подходящи за възпитание в патриотизъм, защото 

,,провокират обич към фолклора и родината“, ,,учат ни да обичаме родината си“, 

,,научаваме традициите“, ,,опознаваме народните обичаи“, ,,опознаваме националната 

култура“, ,,запознават ни с националните ни традиции“, ,,учат ни на българското“, 

,,учат ни на традициите и обичаите на предците ни“. Тук възниква и въпросът: ,,Защо 

тези форми да не придобият по-голяма достъпност и популярност в извънкласните и 

извънучилищните занимания на децата (било то с дотации от държавата към 

читалищата и училищата, било то с дотации от местни фирми, сдружения, фондации, 

НПО, чрез по-широко застъпване в учебните занимания и пр.), след като самите деца, а 

и учителите, осъзнават ползите от тях? 

Полезни алтернативи в тази насока могат да бъдат търсени в  часовете по 

изобразително изкуство, музика, физическа култура и спорт и домашен бит и техника, в 

които децата практически да прилагат наученото на теория. 
 

5.Възпитателно въздействие на фолклорните културни продукти върху децата 

 

Достъпът на децата до културни продукти с фолклорно съдържание като 

възпитателно средство не бива да бъде подценяван. Голяма част от учениците посочват, 

че са посещавали фолклорни концерти и театрални постановки. У голяма част от децата 

тези културни събития са предизвикали ,,чувство за гордост“, ,,патриотизъм“, 

,,възхищение“, ,,удивление“. Един от участниците в изследването  обяснява, че 

фолклора предизвиква у него “дълбоко патриотични чувства и гордост, че съм 

българка“ (ученичка от Панагюрище), друг посочва : ,,донесе ми радост и 

забавление“(Ученик от  София); ,,като чуя народна музика се чувствам превъзходно“ 

(ученичка от София). Сред учениците от училищата по изкуства намираме и отговори 

като ,,екстаз“, ,,божествени чувства“, ,,вдъхновение“, ,,еуфория и радост“, ,,гордост и 

желание да стана голям музикант“ . 

Като участник във фолклорен ансамбъл, предлагащ образователни концерти във 

много български училища (което ме поставя и в ролята на пряк наблюдател) мога да 

кажа, че голяма част от учениците пристигат в залите не особено ентусиазирани, дори 

скептични, с очакване да прекарат един отегчителен час. След първите изпълнения 

залата притихва, а на задаваните от водещият въпроси, децата се надпреварват да 

отговарят. В края на концерта мнозина са тези, които искат да опитат да посвирят на 

инструментите, някои питат дали могат да се запишат на народни танци, а други 

припяват по някой запомнен мотив от песните. Настроението става еуфорично и децата 

дълго остават в залата след края на концерта – за снимки, за автографи или от друг 
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интерес. Може да се каже, че след докосване до фолклорното изкуство, скептицизма у 

по-голямата част от децата бива заменен с ентусиазъм и желание за лично 

интерпретиране и участие, което донякъде дава основание да се мисли, че спадът на 

интереса на децата към фолклора и фолклорната музика е провокиран по-скоро от 

липсата на възможности за придобиване на лични впечатления, отколкото на каквито и 

да било други причини 

Подобни  концерти, както и театрални постановки, предлагани/ изнасени в самите 

училища,  са добър пример и алтернатива за промотиране на фолклора сред младите, 

тъй като голяма част от семействата  (според редица социологически проучвания) 

нямат възможност да отделят средства за посещение на културни събития и поради 

това техните деца нямат достъп до каквито и да било културни продукти, в т.ч. и такива 

с фолклорно съдържание. 

 
6.Условия за провокиране и поддържане на интересът към фолклора 

 

Резултатите показват, че има  остра нужда от популяризиране на фолклорните културните 

традиции (особено сред българското население), на първо място – сред възрастните, за да се 

очакват  и фактически резултати и при подрастващите. Това ще рече, че на детето трябва да се 

осигури възможност наученото за фолклора в училище (в повечето случаи само на теория) да 

бъде приложено практически в семейството  -  при празнуването на празници и участието му в 

обредите към тях,  в отношенията между млади и стари, в спазването  на нравствени норми за 

поведение в обществото и в семейството. 

 

7.Наличие/липса на интерес към разширяване на периметъра на познание за етническото 

многообразие в държавата 

. 

      Темата за етносите и религиите е застъпена - малко или много, във учебното съдържание по         

всички предмети в начална училищна степен, което дава повод да се мисли, че знанието за 

наличие на различни етноси, освен българският  в България и възможността за отбелязването 

на различни характеристики, отнасящи се до бит, религия, език, култура, се дължат до голяма 

степен на училището и учебното съдържание, изучавано в него. Въпреки това, редица 

изследвания на учебното съдържание, предлагано в българските училища констатират, че 

учебното съдържание в училище се фокусира върху българската култура и традиции и се 

отделя по-малко внимание на културата на останалите общности – основание и  за честите 

обвинения в етноцентризъм, отнесени към българското училищно образование и възпитание. 

За съжаление не бе посочен нито един празник на другите етнически общности, 

въпреки видимото наличие на деца от други етноси. Този факт отново дава основание 

да се твърди, че в училище знанията на децата се фокусират върху българската култура 

и традиции и се отделя по-малко внимание на културата на останалите общности – 

роми, турци, арменци, евреи и пр., към които също е насочено патриотичното 

възпитание.  Щом след толкова въпроси за фолклора, в който никъде не бе изрично 

подчертан, че е български (именно с цел да не насочва вниманието само върху 

българския фолклор), нито едно от децата не спомена нито празник, нито каквото и да 

било, характерно за конкретна етническа група, то тогава остава въпроса ,,Дали 

етноцентризма в образованието  е полезен, след като запитани на подобни теми децата 

игнорират/не се сещат за  собствената си култура и традициите на рода си  в стремеж да 

впечатлят, да дадат ,,правилния отговор“ или да отговорят на определени очаквания?“. 

От гледна точка на глобализационните  перспективи за бъдещето, този въпрос буди 

основателни притеснения не само за културата и традициите на етническите 

малцинства, но и за българската култура като цяло, имайки предвид все по- упоритото 

навлизане и възприемане на чужди традиции и порядки от младите хора в България. 
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 ІІІ.2.2.  Извънкласните и  извънучилищните форми и патриотичното възпитание 

 

Предполага се, че има тенденция към намаляване на интереса към фолклора и 

фолклорните занимания с нарастването на възрастта на деца. За де се проверят 

възможностите за поддържане на интереса към фолклорът и възможностите му за  

възпитание в патриотизъм в патриотизъм , изследването на този критерии бе 

съсредоточено върху следните показатели: 

1.Предпочитани извънкласни и извънучилищни форми от децата.  

2.Възможностите на извънкласните и извънучилищните фолклорни форми за 

патриотично възпитание. 

3.Училищни дейности, подпомагащи патриотичното възпитание. 

След анализа на резултатите от емпиричното проучване бяха очертани следните 

изводи: 

 

1.Предпочитани извънкласни и извънучилищни форми от децата 

 

По показател ,, Предпочитани извънкласни и извънучилищни форми от децата“ бе 

констатирано,  че заниманията с фолклорна насоченост са все още недотам атрактивни 

за подрастващите като алтернатива за свободното от учене време, особено в 

прогимназиалната и гимназиалната степен. Въпреки  изказаните  виждания на ученици, 

учители и артисти от фолклорни ансамбли, че подобен род занимания имат голям 

потенциал за патриотично и национално възпитание, като най-популярни 

извънучилищни занимания сред учениците в тази възраст се определят тези по чужди 

езици и спорт, а фолклорните състави и изобщо – заниманията с фолклорна насоченост 

остават недотам атрактивни за подрастващите, които биват определяни като 

,,фолклорен фитнес“ (особено фолклорните танци) сред голяма част от хората, които ги 

практикуват.Това отново показва, че има нуждата от по-широко популяризиране и 

рекламиране на фолклора сред младите хора. 

Тези резултати са и своеобразно олицетворение на вижданията на съвременния 

родител, според които владеенето на чужд език е необходима гаранция за придобиване 

в последствие на по-добро образование (желателно в чужбина) и предпоставка за по-

добро реализация в живота и професията (по възможност  - отново там). 

От друга страна, би било добре и училището да даде възможност за прилагане на 

извънкласни занимания с фолклор, подобно на училищните спортни  и научни отбори и 

духови оркестри, защото именно там - във фолклора,традициите, религията и  езика 

децата откриват и разликата между етническите групи, населяващи България, 

отбелязвайки, че ,,те имат своя религия и фолклор, но обичат страната ни“(ученик от 5 

клас, СОУ в София). 

 

2. Възможностите на извънкласните и извънучилищните фолклорни форми за 

патриотично възпитание. 

 По-голямата част от възрастните респонденти са на мнение, че  фолклорът и 

фолклорните занимания в извънучилищната среда са по-скоро подходящо средство за 

патриотично възпитание, за повишаване на националната ни гордост на подрастващите 

и  са подходяща алтернатива за формиране на стабилна представа за етническа и 

национална принадлежност въпреки съвременните предизвикателства, пред които е 

поставено образованието и възпитанието като цяло.  
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Мнението на учениците почти съвпада като проценти с това на учителите и артистите. 

Според  голяма част от учениците извънкласните и  извънучилищните форми за 

занимания с фолклор са подходящи за възпитание в патриотизъм, защото ,,провокират 

обич към фолклора и родината“, ,,учат ни да обичаме родината си“, ,,научаваме 

традициите“, ,,опознаваме народните обичаи“, ,,опознаваме националната култура“, 

,,запознават ни с националните ни традиции“, ,,учат ни на българското“, ,,учат ни на 

традициите и обичаите на предците ни“.  

Почти пълното единодушие буди по-скоро тревога, отколкото задоволство в този 

случай, на фона на констатираните по-горе области за извънучилищно обучение и 

възпитание, към които е насочен интереса на децата  и от които се разбира, че 

фолклорните такива са една много малка част и интересът към тях е минимален, а 

ангажираността – незначителна. Отговорите на децата дават повод да се мисли, че 

подобен род занимания биха били много подходящи както за патриотичното, така за 

националното възпитание. Не е е ясно обаче защо точно тези възможности не се 

използват в момента. 

 Като такива, които оказват най-голямо възпитателно въздействие  върху ценностната 

система учителите посочват: походи и посещение на исторически забележителности  - 

69%, културните мероприятия 44%, екоклубове – 26%,  клубове по дебати – 22%, 

клубове фолклор (отбелязани са танцови състави и  вокални групи) 19%.  Посочените  

от учителите извънучилищни занимания обаче не са сред тези, които учениците 

посочват като застъпени в своите извънучилищни занимания по-горе. По-голямата част 

от посочените от учителите са извънкласни занимания, които самото училище предлага 

за формиране на ценностната система на учениците. Като извънучилищни занимания, 

полезни в тази насока могат да бъдат определени единствено фолклорните, тъй като в 

по-голямата си част училищата не предлагат такива занимания. Това води до 

заключението, че преди всичко фолклорните занимания, според учителите, са онези 

извънучилищни занимания, които имат пряко въздействие върху формиране  на 

ценностната система на децата. 

Подобно и е виждането за тези занимания, които имат въздействие върху 

патриотичното възпитание. Като най-въздействащи извънучилищни и извънкласни 

занимания за патриотичното възпитание на учениците учителите определят тези, 

свързани с историята 87 %,  с фолклора 66 % и с екология 47 %. Т. е. , макар и не на 

първо място, фолклорът се определя от учителите като едно от основните средства за 

възпитание в патриотизъм, наред с историята и екологията. 

  

 

3.Училищни дейности, подпомагащи патриотичното възпитание 

 

Според учителите училищните занимания, които най-вече спомагат патриотичното 

възпитание са: тържествата и празниците- 62%, посещения на музеи – 59%, 

презентации за личности и събития – 38%. Учителите посочват, като полезни в тази 

насока часовете по история – 88%, български език – 64%, география – 19%, музика – 

6% и изобразително изкуство – 9%, физическо възпитание и спорт – 2 %, както и форми 

като  пленери -6%, конкурси – 5 %. 

Според педагозите именно с посочените форми и дейности, училището,  като цяло, 

спомага патриотичното възпитание. Те посочват, че това се случва ,,пряко, чрез 

учебният материал“ и по-конкретно - ,,формира у децата мироглед“ ,,чрез учебното 

съдържание“  по ,,Човекът и природата и Човекът и обществото“, ,,история“, 
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,,литература“; ,,чрез отбелязване на важни дати и събития“, ,,разглеждане на теми с 

патриотична насоченост в часа на класа“. 

Прави впечатление, че визията на учителите за възможности за възпитание в 

патриотизъм на учебните предмети  музика, изобразително изкуство и спорт са почти 

приравнени с тези, които се определят като извънкласни (т.е.– 

незадължителни/препоръчителни). Това допълнително спомага за подценяването им и 

от децата, което от своя страна възпрепятства както  възпитанието в съответната насока 

(формиране на естетически възгледи и критерии, формиране на физически и 

психологически качества и пр.), а така и оползотворяването на възможностите им за 

възпитание в патриотизъм.  

От получените резултати може да се каже също, че патриотичното възпитание в 

българското училище не е претърпяло почти никакво развитие в последните няколко 

десетилетия.  

След проучване на редица документи и изследвания, касаещи учебното съдържание 

и държавните образователни изисквания бе констатирано, че темата за патриотичното 

възпитание поти/ дори изобщо/ не се засяга. То се базира на добре познатите от не 

далечното минало форми и методи, а отнасяйки ги и към горепосочените изследвания  - 

и на учебни предмети, чийто образователни изисквания не го включват като цел. 

Подценяването на възможностите  на една не малка част от предметите, предвидени 

за изучаване в училище и по-конкретно - тези от културно-образователните области 

изкуство, бит и технологии и физическа култура и спорт допълнително ограничават 

възможностите за възпитание в патриотизъм на подрастващите, лишавайки ги както от 

възможности за творческа изява, така и от възможности за практическо опознаване на 

своите традиции, култура и ценности. 

 

 

 

ІІІ.2.3. Патриотизъм, патриотично възпитание, гражданско образование 
 

 

При апробиране на инструментите за проучване, бе констатирано  тревожно 

единомислие и своеобразна еднаквост в получените отговори. Счетено бе за 

необходимо да се провокира респондента за даване на по-задълбочени отговори, 

съдържащи по-скоро собствено мнение, отколкото стандартни/заучени фрази и 

отговори, което да даде визия за индивидуалното разбиране на всеки един участник в 

емпиричното изследване на явления и процеси, касаещи изследвания проблем. С тази 

цел изследовотелските инструменти бяха обогатени с още един критерии –

Патриотизъм, патриотично възпитание, гражданско образование, който бе насочен към 

придобиване на по-изчерпателна информация по показали:  

1. Определение за понятията ,,патриотизъм“ и национализъм“ според личните 

разбирания   

2. Познания за националната доктрина  

3. Патриотизмът и патриотичното възпитания в учебното съдържание  

4. Патриотизмът в ежедневието 

5. Свободата на изразяване на възгледи в училище и гражданското образование  

6. Очаквания и препоръки към патриотичното възпитание 
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След анализа на резултатите от емпиричното проучване бяха изведени следните 

изводи: 

 

1. Определение за понятията ,,патриотизъм“ и ,,национализъм“ според личните 

разбирания 

 

В не малка част от отговорите на учителите определението за ,,патриотизъм“ е едно - 

,,родолюбие“, без да се дава допълнително обяснение. В друга част обаче учителите 

обясняват понятието като  ,,привързаност към Родината“, ,,любов и всеотдайност към 

Родината“, ,,отговорност към България“, ,,да бъдем по-толерантни и по-човечни 

помежду си“, ,,безкористна работа за въздигане на народа ни“, ,,любов към всичко 

родно“, ,,отстояване и вяра в националните ценности“, ,,любов, зачитане и 

всеотдайност към Родината“, ,,любов към родина и всичко родно“, ,,самочувствие за 

принадлежност към народа“. Само един от учителите дава изключително изчерпателен 

отговор: ,,Съвременният патриотизъм е съчетание на национални и универсални 

човешки ценности - обич към родовите корени, роден език и зачитане на достойнството 

на всички хора“ (Учител от София).  

Ясно личи, че всеки един от учителите има свое собствено разбиране на понятието 

патриотизъм, в които се открива сравнително единодушие, определящо патриотизма 

най-общо като ,,любов към Родината“. Прави впечатление използването на изрази, като 

,,самочувствие за принадлежност към народа“, ,,въздигане на народа“, които напомнят 

идеологическите постулати на една вече отминала епоха. 

Според учениците от 6 до 12 клас понятието ,,патриотизъм“ се разбира като ,,любов 

към страната“, ,,любов към държавата“, ,,да обичаш и почиташ традициите и обичаите 

на Родината си“, ,,да обичаш своята родина и да се гордееш с произхода си“, ,,да 

обичаш традициите и обичаите и да ги предаваш на децата си“ ,,да обичаш и 

защитаваш родината си“ ,,да се гордееш с това , което си“,  ,,да заставаш зад родината 

си“, ,,да подкрепяш държавата си“, ,,да не си безразличен към страната си“. Според  

учениците от 1 до 4-ти клас, Родината трябва да се пази най-вече ,,от замърсяване“, 

както и от ,,пожарите в гората“, ,,от боклуци по улиците“, ,,да не замърсяваме 

природата и езерата“,от ,,замърсяване и упадък“, ,,от война и анархия“. 

Интересен факт е , че сред значително по-голям процент от отговорите на учениците, 

за разлика от този при учителите, се отбелязва спазването на традициите и обичаите и 

опазването на природата като част от патриотизма. Това дава основания да се мисли, че  

разбирането на учениците за понатието ,,патриотизъм“ е значително  по-съвременно, 

отколкото това на техните учители.  

Според артистите патриотизмът е ,,любов към Родината, към всичко, характерно и 

типично за нея – бит, култура, природа“ (артист от  София); ,,Искрена обич и чувство 

на национална принадлежност към родната страна“ (артист от София); ,,Да осъзнаваш 

националната си принадлежност, да познаваш традициите си и историята си и да не се 

срамуваш от това, а напротив – да се чувстваш горд и да си готов да защитаваш тази 

принадлежност“ (артист от София); ,,Това е любовта към Родината и стремежът за 

опазване на традициите и обичаите й“ (артист от Плевен); ,,Да обичаш Родината си и да 

си готов на саможертва за нея“ (артист от София); ,,Да се научиш да обичаш 

достойните за уважение неща в Родината си и да ги пазиш“(артист от София); ,,Да 

носиш Родината в душата си и да пазиш с каквото можеш честта и достойнството й!“ 

(артист от София); ,,Духовна принадлежност на индивида към културата на 

Отечеството“(артист от София) и т.н.  
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Първото нещо, което прави впечатление в отговорите на артистите е , че там, където 

се споменава родината,  понятието  е изписано  с главна буква, т.е. ,,Родина, Родината“.  

Отговорите оставят впечатление за силна емоционална екзалтация,  когато става 

въпрос за родината, за нейните достойнства, дори нерядко се среща  и готовността за 

защита на родното. Запазването на традициите присъства в голяма част от отговорите 

както и ,,гордост, че си българин“ ,,принадлежност“  Понятията култура, природа, бит, 

ценности и тяхното запазване се свързват с патриотизма в  голяма част от отговорите, 

Ако трябва да се обобщи, то според анкетираните артисти патриотизъм е: духовна 

принадлежност към Родината, запазване на традициите, ценностите, бита, културата и 

природата в нея и  готовност за саможертва в името на това, ако се наложи. 

Както е видно, всеки участник има свое разбиране за явлението ,,патриотизъм“. 

Прави впечатление обаче, че в повечето от отговорите се споменава думата ,,Родина“, 

което провокира и интереса към разбирането на респондентите за това понятие. В 31% 

от отговорите Родината е определна като ,,мястото, където съм роден“,19% я определят 

като ,,страната, в която съм роден“, 12%  я определят като ,,мястото, където съм 

израстнал“, 16% я определят като ,,мястото, където е моят дом и семейство“, 9 % - 

,,мястото, където са моите корени“, 2% отбелязват, че родината е там, където се 

чувстват спокойни, 3% я определят като мястото, където се чувстват сигурни. 12% от  

респонденти не дават обяснение на това понятие. 

Отговорите на респондентите биха могли да провокират много въпроси като 

например: Как определя своята родина човек, чийто родители са българи, а той е роден 

в Англия, например? Или : Коя е родината на човек, роден в България, с родители – 

българи,  но е израстнал в Америка?; Коя е родината на човек, роден в България, с 

родители – българи,  чийто дом и семейство се намират в Испания?; Коя е родината на 

човек, който е роден в България и чийто родители са българи, но се чувства спокоен и 

сигурен в Германия?; Коя е родината на човек, роден и израстнал в България, но 

родителите му се определят като членове на турската/еврейската/арменската или др. 

общност?  И т.н.  

Тревожна е констатацията, че разбирането за Родина сред по-голямата част от хората 

се определя основно от мястото на раждането им. Разглеждайки ежедневните 

бюлетини, констатиращи непрестанно увеличение на емиграцията, особено сред 

младите хора, на които предстои да създават семейства (в по-голямата си част – там 

където са избрали да емигрират) говори, че би било твърде вероятно разбирането на 

техните деца за Родина да е именно  мястото, на което са родени, т.е. това да не е 

България. Ако държавата ни се стреми да бъде ,,духовна обединителка на българската 

нация“ и ,,опора на българите по света“  (Велев и др. 2008), то разбирането за Родина 

би трябвало да получи по-ясно определение, което да доведе и до по-ясно осъзнаване и 

възприемане от младите хора, които въпреки емоционалната си обвързаност с нея, се 

чувстват принудени/ притиснати от различни обстоятелства да я напуснат.Тези въпроси  

и отговорите на респондентите отново доказват нуждата от патриотично възпитание, 

констатирана както от учениците,така и от учителите - участници в изследването. 

От изследователски интерес бе проучено и явлението ,,национализъм“. Изводите до, 

които стигна проучването напълно се покриват с този, направен от акад. Г. Велев, в  

интервю за в. ,,Животът днес“. В него той посочва, че  същността на понятието 

,,национализъм“ ,,не се познава нито от интелигенцията, нито от политиците, нито от 

нашите държавници“ поради което ,,повечето нормални български граждани“ влагат в 

понятието ,,националист“ разбиране за ,,агресивно обществено поведение, омраза към 

чужденците, към хората с различен цвят на кожата, към другите вероизповедания, 
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въобще към всичко небългарско“  и допълва, че ,,модерният европейски национализъм 

няма нищо общо с отречените от човечеството идеологии като фашизма, хитлеризма и 

сталинизма“ (Гр. Велев, ,,Не всеки, който крещи, че е националист, разбира това 

понятие“,  интервю за в. ,,Животът днес“, 10-14.02. 2014, стр.9). 

В заключение на получените резултати по този показател би могло да се каже, че липса 

на конкретна яснота за смисълът и значението  на понятия като  родина, нация, 

държава, национализъм и патриотизъм сред учителите поставят под въпрос усилията в 

насока гражданско образование и възпитание в българското училище,  а от там и 

другите въпроси: Доколко патриотично и национално биха били целесъобразни и 

полезни на държавата, след като самата тя (предствавена в случая от учителите) няма 

яснота в тази насока? И : Дали чрез предлаганото в момента гражданско образование в 

училище, държавата не образова и възпитава по-скоро граждани на света, отколкото 

свои собствени бъдещи такива? 

 

 

2.Познания за националната доктрина 

 

Респондентите бяха запитани какво знаят  за Българската национална доктрина.  

98% от респондентите отговарят, че по-скоро не са запознати  - ,,не съм запознат“ , 

,,не знам нищо“. Като сравнително запознати могат да бъдат определени учителите, 

които са и болшинството от отговорилите. Те отбелязват, че Българската национална 

доктрина е ,,система от възгледи за историческите стремежи на държавата“, 

,,официално приети (подчертаване – мое) възгледи и принципи за историческите 

стремежи и перспективи на нацията и начините за осъществяване на националните ни 

интереси“. Една част от тези респонденти цитират националният идеал – в пълен или 

кратък вариант, заложен в проекта за българска национална доктрина. Само един от 

запитаните посочва, че ,,Официално приета българска доктрина няма!“. 

В момента Р. България няма официално приета национална доктрина, което е 

посочено само от един единствен респондент на настоящото изследване. Въпреки това 

може да се каже, че отговорилите демонстрират познания по проектите за създаване на 

такава 

Резултатите дават основание да се мисли, че сред по-голямата част от обществото 

нуждата от създаване и приемане на национална доктрина не е изяснена. Определяна 

като един от ,,двата фундаментални документа на държавата“ (пак там), националната 

доктрина по принцип съдържа официално възприетите от съответната държава 

възгледи и принципи за осъществяването на националният идеал на съответната 

държава. Р. България не само , че няма официално приет (и респективно – следван) 

национален идеал, няма и официално приета национална доктрина (което бе посочено 

само от един от всички респонденти), която да съдържа ръководните принципи и 

възгледи за бъдещето й, но може да се каже, че и нацията й не осъзнава нуждата от 

създаване и приемане на такива. 
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3.Патриотизмът и патриотичното възпитания в учебното съдържание 

 

Според една голяма част от учениците,  патриотичното възпитание е необходимо, 

,,защото много хора не обичат Родината си“, ,,защото повечето хора не знаят какво е 

патриотизъм“, ,,защото народа трябва да се гордее с това, което е“, ,,за да останем в 

родината и да работим за нея , за нейното благополучие и добро бъдеще“, ,,да 

подкрепяме държавата си“, ,,за да се гордеем с Родината си“, ,,за да се научим да 

обичаме Родината си“.  

Според учителите ,,то е част от възпитателния процес, който има за цел формиране на 

личности“, ,,защото е в основата на формирането на достойнството на човека“, ,,защото 

възпитава в родолюбие“, необходимо е ,,за изграждане на личността“, ,,за опознаване 

на родината“, ,,за опазване на традициите“, ,,защото в момента то е по-скоро аксесоар 

(подч. – мое) в учебното съдържание“.  Един от анкетираните дава следното обяснение 

по въпроса: ,,Всеки народ трябва да обича родината си и да се гордее с постиженията в 

областта на културата, образованието, спорта, науката, икономиката и др. Българите 

имат славна история, която трябва да се помни и обича“ (учител от Панагюрище). Друг 

анкетиран намира за необходимо патриотичното възпитание ,,да бъде в норми“. (учител 

от София), а друг напомня, че ,,имаме ученици с различен произход???“( учител от 

София). 

Като цяло учителите намират, че патриотизма не е достатъчно застъпен в учебния 

материал (78%),  но са почти единодушни в мненията си, че той е необходим в наши 

дни  - 91% и , че е необходимо  патриотично възпитание за децата  – според 98,1 % 

62,4% от учениците пък смятат патриотизма е достатъчно застъпен в учебното 

съдържание в сравнение с 23,1%, които са на противоположното мнение  и 14,5% които 

се въздържат от мнение, но 76,4% го намират за необходим в наши дни.  

  В отговорите тук се открива констатирана  необходимост и недостиг  на средства за 

нейното удовлетворяване. Резултатите говорят за осъзната нужда от учебно 

съдържание с патриотична насоченост както от учителите, така и от част от учениците.  

Парадоксалното тук се открива в  няколко насоки: 

• Въпреки притесненията на учителите да говорят за патриотизъм и 

национализъм, те отчитат нужда от патриотичното възпитание, което, както по-горе бе 

посочено, е част от съвременното европейско разбиране за национализъм. Как, ако не 

бъде разговаряно по тези въпроси (изясняване на същността на понятията 

,,национализъм“ и ,,патриотизъм“) с учениците, те биха добили ясна представа за 

същността на понятията и за разпознаването и прилагането им в ежедневният им живот 

и като граждани на държавата? И още – как , ако самите преподаватели нямат яснота за 

значението и смисъла на тези явления, биха могли да дават знания и да формират 

представи на учениците за тях? И не на последно място – как се отчита необходимостта 

от нещо, след като няма ясна представа какво точно е то? 

• Въпросът: ,,Как да се възпитават децата от малцинствените групи в 

патриотизъм?“ е много деликатен. В системата на училищното образование това е 

много болезнена тема, особено в районите със смесено население. Там учебното 

съдържание, което предлагат учебниците и учебните помагала буди по-скоро 

притеснения и неудобства. Като алтернатива за решаване на тези проблеми в момента 

са извънкласните и извънучилищните занимания, насочени към опознаване на 

съответните за етноса традиции и ценности. 

Съотнасяйки всички резултати към показателите за оценка за достатъчност/ 

недостатъчност на патриотизма в учебното съдържание на децата, оценка за 

необходимостта от патриотизъм в наши дни, може да се каже, че много голяма част от 
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респондентите намират за необходими патриотизмът и патриотичното възпитание на 

децата в наши дни, но за съжаление учебното съдържание, спомагащо образованието и 

възпитанието в училище не удовлетворява тази нужда. Поради това възможностите на 

училището като фактор за патриотично възпитание биха могли да се определят като 

неизползвани и неизползващи се и в момента, което до голяма степен влияе и на 

възможностите/невъзможностите за формиране и на други възгледи като например тези 

за общност и за взаимодействието в нея, за различието, толерантността, релевантността 

и пр. 

 

4. Патриотизмът в ежедневието 

 

За това как изявяват своят патриотизъм в ежедневието бяха запитани възрастните 

респонденти - учители и артисти. 

В отговорите става ясно също, че голяма част от хората откриват  патриотизма по-

скоро в своите професионални занимания и в това, че живеят в страната/държавата, 

отколкото в практическата си дейност като граждани или родители - едва 12% от 

отговорите са отнесени към възпитанието на собствените деца, а гражданските права и 

задължения са посочени в 7% от отговорите. Това навежда на извода, че не рядко 

патриотизмът бива трудно разпознаваем дори от възрастните. Когато се говори за 

патриотизъм, при голяма част от хората той се свързва по-скоро със задължението ,,да 

обичаш Родината и да работиш за нейното благополучие“ и в нея, отколкото с 

практическото приложение в отношенията с околните, в отношението към и в 

обществения живот, в гражданските права и задължения и пр. 

Това говори, че все още в страната не е развита достатъчно социалната 

чувствителност, така необходима за изграждане и функиониране на гражданско 

общество. За щастие, тази сетивност е констатирана сред част от децата, което дава 

надежди поне за бъдещето. 

Според учнеците , за 92% от тях патриотизмът е познато чувство, а 88% се гордеят, 

че са граждани на Р. България. 72% от учениците твърдят, че обичат родината си , 

аргументирайки своите отговори с изрази като: ,,Защото съм роден в нея“; ,,свикнал 

съм с нея“, ,,тук съм пораснал, тук са моите близки“,  ,,тук са моите корени“, ,,чувствам 

се сигурен“, ,,чувствам се свободен“, ,,тук е моето място“, ,,има потенциал да бъде по-

добра от това, което е “, ,,защото е красива“, ,,защото има богата история“. 21% от 

учениците твърдят, че не обичат своята родина, защото: ,,не се спазват законите“, ,,не е 

чисто“, ,,защото не виждам перспектива тук“, ,,защото в чужбина е по-хубаво“, ,,защото 

тук живеем бедно“, ,,хората имат лоши навици. 7% от анкетираните не са дали отговор 

на този въпрос. 

По въпроса дали искат да живеят и работят в родината си 51% от учениците 

отговарят, че искат да живеят и работят тук, защото: ,,тук е семейството ми“, ,,вярвам, 

че ще дойдат по-добри времена за България“, ,,защото съм българин и децата ми трябва 

да бъдат българи“, ,,България е велика страна и може да има силна икономика“, 

,,защото все някога ще се оправим“. 34% от учениците не искат да живеят тук, защото: 

,,нямам сигурност за нищо“, ,,не искам да съм беден“, ,,няма закони“, ,,в чужбина се 

живее по-лесно“, ,,искам децата ми да имат всичко, което аз не съм имал“, ,,защото по-

лесно ще си намеря работа“, ,,в чужбина хората знаят за какво работят“. 9% от 

учениците изразяват желание да учат в чужбина и да се върнат в родината, а останалите 

– 6% не дават отговор на този въпрос. 
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От отговорите, получени по този показател като цяло може да се направи  извода, че 

за подрастващите  и хората в активна трудова възраст не е достатъчно само да обичат 

родината си за да останат да живеят и работят в нея, а е необходимо  и условията за 

живот в нея да удовлетворяват нуждите и търсенията им.  

Прави впечатление, че докато тези, които изказват желание да останат в родината си 

аргументират своите отговори с емоционалната и родствена обвързаност, тези , които 

не желая това се аргументират със социално-проблематичните аспекти на живота в 

страната – отношенията между хората и  материалното обезпечаване на ежедневните 

нужди.  

 

 

5. Свободата на изразяване на възгледи в училище и гражданското образование 

 

За да бъде получена представа как точно учителите стигнат до  изводите за 

настроенията сред своите ученици, учителите бяха запитани дали изразяват свободно 

своите възгледи за политиката и икономиката на България пред своите ученици и дали 

учениците им правят това в тяхно с презумцията, че за да е налице действащо/живо 

гражданско общество е нужна свобода на изразяване. 

От получените резултати може да се каже, че учениците са далеч по-освободени в 

изразяването на възгледите си. Учителите посочват,  че децата свободно споделят 

своите  политически възгледи, от което най-вероятно учителите добиват представа и за 

техните настроения в тази насока. 

96% от учителите посочват, че не споделят своите политически възгледи със своите 

ученици, като някои от тях са дали пояснение. Въпреки, че това не е изискано в 

анкетната карта, те аргументират своите отговори така : ,,Въздържам се , за да не бъда 

обвинена в политизиране“ (учител от София); ,,Пред тях не говоря за политика“ (учител 

от София). Останалите 2% са отбелязали, че споделят своите политически възгледи с 

децата, като един от тях пояснява, че ,,с моите ученици говорим за всичко“ (учител от 

София). 

Получените резултати провокират въпросът: как училището би могло да предлага 

пълноценно гражданско образование и възпитание, което да изгражда гражданската 

позиция на младият човек, държейки го далеч от реалният, в т.ч. и политическия 

живот?.  

Самото гражданско образование бе определено от голяма част от учителите и от 

учениците като необходимо. В Държавните образователни изисквания за учебното 

съдържание по гражданско образование са предвидени  ,,ядра на учебното 

съдържание“, които касаят ,,гражданите, политиката демокрацията“, ,,гражданите, 

властта и държавата“, ,,националната идентичност и различия в обществото“ и т.н., 

като едно от очакванията е    учениците да изказват ,,аргументирани оценки по 

граждански и политически аспекти на социалния живот“ (Държавни образователни 

изисквания за учебно съдържание по Гражданско образование, Степен на образование: 

Средна).В такъв случай -  как това би могло да бъде постигнато, при положение, че 

самите учители не смеят/не си позволяват да разговарят по тези именно въпроси със 

своите ученици? Може да се каже, че въпреки добрите намерения, положени в основата 

на Държавните образователни изисквания в насока Гражданско образование, има много 

още какво да се усъвършенства за да може едва след това да бъде практически 

осъществявано както гражданско, така и патриотично, и национално възпитание на 

подрастващите. 
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6.Очаквания и препоръки към патриотичното възпитание 

 

В последният  въпрос от анкетата на учителите се търси личното становище на 

педагога за очакванията по посока патриотично възпитание в училищната среда. Чрез 

него педагозите се приканват да дадат своите препоръки към патриотичното 

възпитание в училище. Една не малка част от преподавателите – 56% не дават отговор. 

Тези, които са счели за необходимо да изразят своето виждане, смятат, че 

патриотичното възпитание трябва ,,да бъде застъпено в повече предмети“, ,,да бъде 

разумно“, ,,да учи на толерантност, но и да не забравяме, че сме българи“, ,,да бъде с 

мярка“, ,,да престане да се оглежда в миналото“, ,,да бъде прецизирано“, ,,да не 

насажда омраза между децата“, ,,да не служи за конфликти, а да формира възгледи“, 

,,да се засили влиянието на училището върху него, защото ,,уличният“ патриотизъм е 

нездравословен за нацията“, ,,да се осъвремени, защото прилаганото патриотично 

възпитание в момента напомня по-скоро на утопия“(подч. мое). 

Може да се каже, че отговорите на този въпрос почти изцяло се покриват с 

очакванията на настоящото изследване – а именно – прецизиране на разбирането за 

патриотично възпитание с цел рационалното му прилагане в ДОИ и в обществените 

отношения между хората. 

 

 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ - РЕЗЮМЕ 

 

Фолклорът и патриотизмът са явления, чиято същност е тясно свързана със 

светогледа и душевността на определена общност и нейното желание да 

предава/запазва знанието, опита и разбиранията си за света и околните/другите, 

гарантирайки така своето възпроизводство във времето.  

 Докато фолклорът намира външен  израз на този  стремеж за запазване и предаване 

на социалния опит от поколение на поколение във вещи, предназначени за бита, в 

колорита на облеклото, песните, танците, приказките, пословиците и т.н. (т.е. връзката 

с миналото се гарантира благодарение на традициите в занаятите, на историческия 

разказ в приказките и песните, на семейната и религиозната обредност и пр.), то 

патриотизмът е дълбоко психологическо  усещане за съпричастност и отговорност към 

определена общност, на което външен израз може да се даде само с действия, 

подпомагащи предаването на натрупания от поколенията в общността, социален опит и 

гарантиращи неговото настоящо опазване и бъдещо предаване и обогатяване. Тази 

връзка  между миналото, настоящето и бъдещето определя двете явления като дълбоко 

свързани и взаимозависими. 

Изясняването на възможностите за опазването и на двете явления (тъй като и двете 

явления са под сериозна заплаха от изчезване)  в съвременния живот провокира 

интересът към осъществяване на настоящото научно изследване.  

В процеса на проучване бяха открити редица неизползвани  възможности в 

културната, образователната, социалната и политическата сфери, които биха могли да 

гарантират както запазването и развитието на двете явления, така и на културното 

многообразие в национален план, и на културната автентичност  в регионален, местен, 

общностен план. Паралелно с това бяха отбелязани и редица недостатъци в тези сфери, 

които провокират обратни/деградиращи процеси, спомагащи постепенното 

обезличаване както в културен, така и в социален план на нациите по принцип и на 

българската нация в частност. 
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Приемайки фолклорът като ръководно начало за това проучване и преминавайки 

през областите, където той може да бъде използван/прилаган бе направен опит да се 

открие възможност за възпитание, което да гарантира жизнеността на културните 

традиции и нравствени ценности на нашия народ и да спомогне за повишаване на 

националното самочувствие и гордост на нацията в настоящето и за в бъдеще.  

За времето, през което бе осъществено проучването (5 години) може да се каже, че 

настъпиха промени в социалните настроения, които  биха могли да се определят като 

динамични, дори полярни. Например:  

Докато допреди  5-6 години думите ,,патриотизъм“ и ,,патриот“ будеха по-скоро 

смущение, а за не малка част от хората – връщане към един отминал етап в нашата 

история от недалечното минало, то днес за патриотизъм се говори твърде често. Поводи 

за това могат да бъдат открити в редица социални, икономически и политически 

събития, през които държавата премина през тези години. Такива са например: 

проблемите, които възникнаха със сирийските бежанци и въпросите, които постави 

тяхното присъствие в страната; усещането за социална несигурност и нестабилност на 

хората – причина за емигрирането на все по-големият брой образовани млади хора; 

обезлюдяването на много малки населени места, причините за което са от най-различно 

естество и т.н.  

Днес отново ясно пролича нуждата от осъзнаването/осмислянето и ясното 

определяне, разграничаване и разпознаване на явления като патриотизъм, модерен и 

неприемлив национализъм. Нужен е размисъл по въпроса за създаване на национална 

доктрина, която ясно да определи националния идеал, към който да се стреми  

държавата, нейните политически, икономически, социални, културни, демографски и 

пр. приоритети, за постигането на които да се обедини/да положи усилия цялата нация. 

 Назряха и се поставиха въпроси/предизвикателства и пред образованието и 

възпитанието на децата, които допреди половин десетилетие може да се каже, че бяха 

избягвани, и по-конкретно – насоките, в които да се осъществява патриотичното и 

националното възпитание. 

Настоящото изследване констатира редица индикатори, от които може да се твърди, 

че нуждата от патриотично възпитание вече е осъзната – както от възрастните, така и от 

децата/учениците. Паралелно с това обаче бяха констатирани и редица пречки пред 

осъществяването му – както в училищната, така и в извънучилищната среда, в която се 

възпитават децата, от които като най-тревожна би могла да се определи липсата на ясно 

разбиране за някои явления от социалната действителност сред 

възрастните/възпитаващите, които са определящи за отношенията в и към обществото и 

обществените отношения. Пример за това са определенията, които дават възрастните 

(учители и артисти в случая) за понятията/явленията патриотизъм, национализъм, 

Родина. Това поставя и редица  други въпрос, като например:  Дали не е нужно 

прилагане на патриотично възпитание преди всичко на възрастните/възпитаващите? 

Доколко и как да се промени разбирането за патриотизъм, така че да бъде рационално 

осъвместявано с други явления в глобалното общество, като толерантността например? 

Дали не е нужно преосмислянето на национализма? (В модерният смисъл на думата 

нация, национализмът съвсем не е отживяло явление – дори напротив. Редица световни 

икономически и политически сили като САЩ, Франция, Германия, Япония, Русия, 

осъществяват вътрешната и външната си политиката, подчинени по-скоро на 

националните си интереси). Дали не е необходимо осъществяване на националното и 

патриотичното възпитание в отделни сфери на образованието и възпитанието? (От 

гледна точка на светския и мултикултурния характер, който има училищната 

институция осъвместяването на двата вида възпитание по-скоро би затруднило 
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възпитателните процеси в тези насоки, което е видно и от посочените по-горе 

проучвания. От друга страна прекалената предпазливост и толерантност към 

малцинствените общности пък би довело до некоректност в предлаганото учебно 

съдържание по някои учебни предмети (история и литература, например), което от своя 

страна да провокира изкривяване на информацията, заложена в учебното съдържание).  

Що се отнася до фолклора и възможностите, които той дава за осъществяване на 

патриотично възпитание, констатациите могат да бъдат определени като изключително 

интересни  и надминаващи очакванията на изследователя.  

От една страна, по-голямата част от участниците в настоящото изследване изразиха 

виждане, че има възможност за осъществяване на патриотично възпитание чрез 

прилагане на фолклорни модели в различните сфери на образование и възпитание, 

както в училище, така и в извънучилищната среда. От друга обаче, редица 

изследователи на образованието и образователната система констатират притеснителна 

несъвместимост между двете явления (фолклор и патриотизъм) – особено в училище и 

в учебното съдържание, предлагано в момента в българските училища. Българското 

образование често бива обвинявано в етноцентризъм, нерядко - поради 

преобладаващото присъствие на български фолклорни елементи в учебното 

съдържание и липса на такова на т.нар. малцинствени общности. Често срещано 

разбиране в процеса на изследване на този въпрос е текстът на чл. 13.(3) от 

Конституцията на Р. България, в който се казва, че ,,традиционна религия в Република 

България е източноправославното вероизповедание“, а ,,официалният език в 

републиката е българският“ (чл. 3, пак там), пропускайки друг важен текст от 

върховният закон на държавата, а именно, че ,,вероизповеданията са свободни“( чл. 13. 

(1) , пак там),  и че Република България е правова държава“ (чл. 4. (1), която  

,,гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за 

свободно развитие на човека и на гражданското общество (чл.4(2), пак там). Иначе 

казано – голяма част от хората, които участваха в настоящото научно изследване, в 

неформални разговори изказваха мнение, че който се е съгласил да живее (и живее) в 

тази страна и да се образова в системата на българското образование и възпитание е 

длъжен да говори български и да се образова според българските образователни 

изисквания. Погледнато от друг ъгъл обаче подобни възгледи биха могли да се 

тълкуват като асимилаторски и силно дискриминиращи, дори противоречащи на 

заявените намерения на държавата в чл.4(2).Те пораждат повод за размисъл за това 

дали не е по-удачно връзката с Родината и любовта към нея да бъде поддържана в 

извънучилищната среда – семейство, културни и религиозни центрове, а възпитанието 

в уважение и съпричастност към държавата и нацията да се възложи на училището – 

модел, възприет от редица западноевропейски и американски образователни политики. 

В този случай прилагането на по-голям и етнически по-разнообразен брой фолклорни 

модели в учебното съдържание в училище би служило по-скоро за създаване на 

представа за мултикултурната структура на държавата, за изграждане на умения за 

общуване в такава среда и за повишаване на социалната култура на подрастващите, 

което да спомогне националното възпитание, а възпитанието в патриотизъм въз 

основата на конкретно-етнически фолклор да бъде изведен в извънучилищната среда. 

Това  означава, че институциите в извънучилищната среда  (семейството, религиозните 

и културните институции) трябва много сериозно да възприемат  и преосмислят 

важността на патриотичното възпитание на подрастващите, имайки предвид, че голяма 

част от тях (читалища, библиотеки, музеи, религиозни храмове) имат точно такава 

социална мисия. 
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В този смисъл хипотезата, върху която бе съсредоточена работата на настоящата 

дисертационна разработка, а именно, че  интегрирането и интерпретирането  на 

съдържание и форми с фолклорна насоченост при практическото реализиране на 

възпитанието на съвременните деца в системата на училищното и извънучилищното 

образование и възпитание спомага възпитанието в патриотизъм и модерен 

национализъм, може да се каже, че е доказана. Остава единствено да бъде рационално 

приложена и практически. 

 

Основни научни и приложни приноси на дисертационния труд: 

• От възпитателна гледна точка са интерпретирани основанията на фолклора и 

необходимостта от запазването му като явление и предаване на поколенията, с цел – 

опазване на автентичността и уникалността на културите (един от основните мотиви за 

патриотизъм в наши дни). 

• От позициите на патриотичното възпитание е интерпретирана значимостта на 

понятията род, народ, етнос, народност, националност, език, държава, самосъзнание, 

самоопределение, сегрегация, екстремизъм, ксенофобия, шовинизъм, нихилизъм и др. 

• Изяснява се необходимостта от патриотично възпитание и синхронозирането му 

със съвременните изисквания и предизвикателства пред обществото. 

• Очертани са същността, целите, задачите и функциите на патриотичното 

възпитание в контекста на съвременното състояние на статуса му в обществото. 

• Открояват се възможностите на факторите, чрез които се осъществява патриотично 

възпитание чрез фолкора – училище, семейство, културни и религиозни институции, 

средствата за масова комуникация. 

• Изследва се актуалното състояние на възпитателното влияние на фолклора в 

училищна и извънучилищна среда. 
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