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Заглавието е на редакцията

покриви. 
Професионално направление: код 582 „Строител-

ство“
Професия: код 582040 „Строител-монтажник“
Специалност: код 5820403 „Сухо строителство“
Предмет: Сградостроителство
Клас: 9

I. Тема на урока: покривни линии
II. Вид на урока: урок за нови знания
III. Цел на урока: усвояване знания за по-

кривни линии и придобиване умения за решаване 
на различните видове скатни покриви

IV. Задачи, произтичащи от целта
IV.1. Образователни задачи: Запознаване с но-

вата терминология по предмета. Усвояване  на общите 
понятия за покривните линии, разположението и пред-
назначението им. Усвояване на знания за правилата при 
проектиране и умения за решаване на скатните покри-
ви, като се спазва технологичната последователност.

IV.2. Възпитателни задачи: Интерес към пред-
мета и познавателен процес, естетичност при офор-
мяне на записките, самостоятелност, наблюдателност, 
акуратност и точност при изчертаване на чертежите 
и схемите, трудолюбие и взаимопомощ.

IV.3. Развиващи задачи: Логическо мислене (срав-
нение, анализ и обобщение), абстрактно мислене, техно-
логично мислене, пространствено въображение и решава-
не на проблемни ситуации.

V. Актуализация на знанията:
– Методи: словесни (беседа) и нагледни (табла и 

макети).
Актуализация на опорните знания:
– Въпроси по сградостроителство: предназначе-

ние на покривите, видове покриви според наклона, видове 
скатни покриви според вида и броя на покривните плос-
кости.

– Въпроси по геометрия: перпендикулярни и успо-
редни прави, пресичане на прави, видове многоъгълници, 
видове ъгли, ъглополовяща.

– Въпроси по строителна графика: правоъгълна 
проекция, аксонометрия, изчертаване на видове линии, 
оразмеряване на чертежите.

VI. Формиране на нови знания и способи за 
дейност:

– Методи: словесни (обяснение, беседа, разказ, 
проблемно изложение) и нагледни (табла, макети, схеми 
на дъска, слайдове, чертежи).

– Поставяне на главния проблем – съобщаване 
и записване на дъската на новата тема (учениците за-
писват в тетрадките си). 

Покривни линии
Посочване на подпроблемите, нужни за решаване-

то на главния проблем във вид на план на урока – устно, 
а после и писмено на дъската (учениците записват в 
тетрадките си).

1. подпроблем: Общи понятия
 За да се проектира един покрив, трябва най-на-

пред да се установи положението на покривните повърх-
ности, или както се казва в случая, да се намери реше-
нието на покрива.

2. подпроблем: Фактори, влияещи на решени-
ята на скатните покриви

Откъс от „За необходимостта  
от национален цитатен указател  

и възможностите на университетските 
библиотеки да съдействат  

за съставянето му  
(из опита на библиотеката  

при ИУ – Варна, 2014 – 2020 г.)“

Вяра Ангелова
Библиотека при Икономическия университет – 
Варна

Въведение
В последните години изискванията към пре-

подавателите и учените във висшите училища спо-
ред Закона за развитие на академичния състав в 
Република България от 2018 г. и Правилника за при-
лагането му ги поставят в нови условия на публи-
кационна активност. Въвеждат се наукометрични 
показатели (ЗРАСРБ; Чл. 2б(2) 1.) „за измерване на 
постижения в научната, художествено-творческа-
та или спортната дейност“. Освен досегашната 
точна статистика на публикуваните различни ви-
дове издания (монографии, студии, статии и др.) 
се води и статистика на броя публикации в рефе-
рирани и индексирани издания, които са видими в 
платформите Scopus и Web of Science като меж-
дународно признати. В последните десетилетия 
в наукометричните показатели влезе и броят на 
цитираните публикации (във вид на библиографски 
документални източници), а от 2018 г. с изменени-
ята в ЗРАСРБ и правилника му се обърна специално 
внимание на броя на цитатите (без автоцитати-
те), отразени също в международно признатите 
(основно англоезични) бази с научна и библиоме-
трична информация във всички области на знание-
то Scopus и Web of Science (Science Direct), Elsevier 
Scopus (платформа за цитирания) и Elsevier-Science 
Direct (електронен архив за 16 000 реферирани и ре-
цензирани периодични издания и книги, вкл. и пълен 

Урок за отраслова професио-
нална подготовка по сградострои-
телство. Покривни линии / Елена 
Бекова

Развитие на дигитална грамот-
ност в обучението по технологии 
и предприемачество в VIII клас / 
Маргарита Таушанова

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
 Предпочитан начин на управ- 

ление и комуникационни харак-
теристики  на роботите асистен-
ти в зависимост от индивидуал-
ните нужди на потребителите / 
Маргарита Бакрачева, Найден  
Шиваров 

СТЪПКИ КЪМ УСПЕХА
 Напред към следващата мисия / 

Милена Маринова-Димитрова
Образователни и културни по-

литики в периода от 2012 до 2020 г.  
спрямо внедряването на интер-
културни образователни програ-
ми за етнографски и исторически 
музей / Елена Витанова

ПИСМА ДО РЕДАКТОРА
 Стремим се да ориентираме ра-

ботата си към бъдещето / Минка 
Господинова

УЧИЛИЩЕ ЗА УЧИТЕЛИ
Днес представяме:  

Професионална гимназия  
по механоелектротехника  
„Ген. Иван Бъчваров“ –  
Севлиево

 Формиране, функциониране и 
развитие на историческите поня-
тия в учебния процес по история / 
Павлина Иванова

„Обърната класна стая“ – урок 
по география и икономика с 
иновативни елементи/ Ивелина  
Колева

Програмираното обучение за 
активизиране на познавателната 
активност на учениците при изу-
чаване на електротехническо чер-
тане в X клас / Дияна Николова

www.strategies.azbuki.bg

Главен редактор
Проф. д-р Ирина Колева

Е-mail: kolevaira@gmail.com 
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Д-р Албена Симова
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Съдържание  
на сп. „Стратегии  
на образователната  
и научната политика“,  
кн. 2/2021:
РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ

За необходимостта от нацио-
нален цитатен указател и въз-
можностите на университет-
ските библиотеки да съдействат 
за съставянето му (из опита на 
библиотеката при ИУ – Варна,  
2014 – 2020 г.) / Вяра Ангелова

Списанието се реферира  
и индексира в Web of Science; 

The Philosopher’s Index

Наукометричните 
показатели и нуждата  
от създаването  
на Български индекс  
за научно цитиране
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Откъс от „Урок за отраслова 
професионална подготовка  

по сградостроителство. Покривни линии“

Инж. Елена Бекова
Професионална техническа гимназия  
„Васил Левски“ – Видин

Новите технологии, строителни материали 
и техника създават предизвикателства в съвре-
менното строителство. Ето защо е толкова важ-
но да се подготвят кадри не само с качествено 
усвоените знания, умения, навици и компетентно-
сти, а и с умения за прилагането им при решава-
не на казусите в новите производствени условия.  
В настоящия текст авторът споделя своя дълго-
годишен опит като преподавател по професионал-
но образование в областта на строителството.  
С разработката на урока се цели развиване на 
творческите способности на учениците и умения 
за решаване на проблемни ситуации. При плани-
рането и организирането на урока се акцентира 
върху целите и задачите, развиващи логическото, 
абстрактното и  технологичното мислене, про-
странственото въображение и способности за ре-
шаване на различни по вид проблеми. Формиране-
то на нови знания за покривните линии и умения 
за решаване на скатните покриви се съпровожда 
от създаването и решаването на проблемни за-
дачи, стимулиращи познавателната активност. 
Затвърждаването на усвоените знания и умения 
включва отговори на зададените въпроси и само-
стоятелно решаване на различни задачи. Домаш-
ното задание включва решаване на творческата 
задача (проектиране на скатен покрив на сграда 
с по-сложно очертание в план), чиято цел е ка-
чественото затвърдяване на усвоените знания за 
покривни линии и умения за решаване на скатни 

текст). Известно е, че най-разпространеният език, на 
който се публикува в научните издания (Bert 2013) и се 
общува в научните среди, е английският (независимо 
дали това се харесва, или не, вкл. в научните среди, за 
които той не е роден) (Melnikova 2017, p. 93) и учените 
от много страни се приспособяват към тези условия, 
някъде по-успешно, другаде – не. В това отношение 
можем да ползваме опита на държави (например Ру-
сия, Сърбия, Китай и др.), които вече имат подобни 
национални цитатни указатели или индекси за научно 
цитиране. В тях са представени на световно ниво и 
обществените науки.

Целта на статията е: да се анализират съще-
ствуващи практики за: а) библиографиране на науч-
ни цитирания и да се повдигне въпросът за създаване 
на национална платформа, която на базата на един-
ни правила, вкл. и чрез библиографски мениджъри (за 
унификация на данни) и специализиран софтуер да ги 
обединява, а впоследствие и за б) създаването на На-
ционален цитатен указател, и в частност такъв по 
обществени науки.

Предмет на изследването е да се представи 
опитът на други държави в създаването на национал-
ни цитатни указатели на базата на предоставена в 
научни списания и електронни източници информация 
(за създаване на бази с метаданни, в случая данни за 
цитирания – наши и чужди) и наличния опит по библи-
ографиране на цитирана литература в библиотеката 
на ИУ – Варна. 

Задачите на изследването се свеждат до следно-
то:

1. да се повдигне въпросът, че е назряла необхо-
димост от създаване на Национален цитатен 
указател (или Български индекс на научно ци-
тиране), където научните цитирания на бъл-
гарските учени, като цяло (и в частност на 
тези в областта на обществените науки), да 
са видими;

2. да се предизвика дискусия, с която да се потър-
сят правилни решения, свързани с изграждане-
то на институционалната структура на Бъл-
гарски указател на цитиранията и ролята и 
мястото на академичните библиотеки в него;

3. да се представи обхватът при библиографи-
рането на научните цитирания на щатните 
преподаватели (научно-преподавателски със-
тав) в конкретен университет; 

4. да се сподели опитът в техниките на библи-
ографиране на цитиранията на Библиотеката 
на ИУ – Варна. 

Методологията на изследването включва при-
лагането на историческия подход и на сравнителния 
анализ с добрите практики за проследяване на публика-
ционната активност на университетските преподава-
тели, чиито научни трудове, статии и пр. документи 
са представени най-пълно в съответните академични 
регистри, и на съществуващи цитатни указатели, 
както и на възможностите за прилагане на опита по 
създаването им към българските условия.

Ние, като страна, в която се пише основно на 
български език, сме принудени да се приспособяваме към 
англоезичните световни стандарти. Но това не ни пре-
чи да помислим за включването на значително по-голям 
брой реферирани и индексирани издания (в т.ч. и по 

Съдържание  
на сп. „Професионално 
образование“,   
кн. 2/2021: 

МЕТОДИКА И ОПИТ
 Evaluation of Practice-integrated 

Dual Study Models in Bulgaria and 
Romania and Implications for Cross-
border European Cooperation between 
Universities and Business / Evgenia 
Mahler

Педагогическо умение за достъп-
но преподаване в професионална 
гимназия / Снежина Цветанова

www.vocedu@azbuki.bg

Главен редактор
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Творчество  
и проблемни ситуации  
в обучението по 
сградостроителство

Висше образование по кул-
турно-историческо наследство: 
българският опит / Вера Бонева

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Преживявания на студенти 

в условията на пандемия от 
Covid-19 / Валери Стоянов

Promoting the Internation-
alization of Speech-Language 
Pathology Education: The  
Bulgarian-American Cooperative 
Experience / Robert F. Orlikoff / 
Dobrinka Georgieva

Компетентностен анализ на 
учебно-преподавателската дей-
ност като рефлексия към качест-
вото на висшето образование / 
Румяна Неминска

ОБРАЗОВАНИЕТО  
В ИНФОРМАЦИОННОТО 
ОБЩЕСТВО

Първа седмица дистанционно 
обучение  в СУ „Иван Вазов“ в 
Стара Загора / Тони Чехларова, 
Динко Цвятков, Неда Чехларова

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ
Поглед към ранната история 

на българското морско образо-
вание посредством нейното до-
кументално наследство / Иван 
Русев
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нравствени параметри. Затова прякото въпросително начало „– Кой си ти?“ на фейлетона 
намира съдържателно логически отговор и нравствено абсурдно твърдение: „Аз съм принц 
по рождение...“. Чудото на нравствената метаморфоза се е случило. Социално градивното 
израстване е съпроводено с тотално нравствено обезличаване.

В своята монография „Христо Смирненски – маскарадът и празникът“ Владимир Янев 
посочва, че симптоматичен момент в образното присъствие на юношата е загубването на 
паметта за себе си и собственото си минало. За целта авторът, припомняйки тезата на 
Тончо Жечев за Одисей и безпаметството на лотофагите, смята, че юношата от „Приказка 
за стълбата“ е „поданик на царството на лотофагите“ (Yanev, 2008: 82). Забравата завладява 
съзнанието на младия човек и от принадлежността към „братята“ се достига до абсолют-
ното и пълно разминаване с тях, до дистанцираността и оразличаването. Самоопределя-
нето на героя е знак за придобиването на нова екзистенциална роля и ново мислене – на 
властимащите, на необезпокояваното веселие, на измамното душевно спокойствие, на въз-
приемането на живота като рай. Самодоволното и гордо спокойствие, което завладява сър-
цето, ума и душата на младия човек, във финала е трагично плашещо със своята градираща 
аморалност. Приказката за „облога с Дявола“ има цена – спекулативна размяна и подмяна на 
„сегменти“ от човечността. Според Георги Чобанов „сделката“ с Дявола е своеобразна риту-
ализирана духовна смърт на истинския герой и неговата чест и замяната му с псевдогероя, 
псевдоводача, псевдобореца (Chobanov, 1999, 74 – 79).

Псевдоценности, треска по забогатяване, девалвацията на обществения морал, за 
политиканстването, за корумпираната държавна система са водещите тематични линии 
в комедията на Костов. Както в „Приказка за стълбата“, така и в „Големанов“ глав-
ните действащи лица са изкушени от властимането, от притежанието на сила и могъ-
щество: „…Хубаво е да си министър, дявол да го вземе! Власт…Чест…Слава!“. Действията 
в комедията проследяват безапелационната и безкомпромисна амбиция на Големанов да 
бъде министър, и неговото безпокойство, съмненията, гнева и възмущението му. За да 
заеме министерския пост, героят на Костов трябва да сключи своя облог с дявола, а имен-
но Големанов трябва да даде дъщеря си за съпруга на престарелия ерген Чавдаров, който 
пък, от своя страна, ще оттегли кандидатурата си за министерското кресло. Големанов 
е представен като смятащ се за принципен, знаещ и можещ в политическата работа:  
„Не, тъй партия не се води. Тук хората пари харчат, време губят, спокойствие жертват, 
туй се казва, богатства за благото на народа залагат – не, те настрана! Ха – а, това вече 
не се търпи, това е политически скандал, какъвто никъде по света няма….Не, каквото 
щеш, казвай, не вървим добре. Способното, почтеното – настрана, негодното, безчестното 
– на лице!...Питам се аз: какво прави тоз, който от най-високо място оправя съдбините 
на отечеството ни, какво мисли короната?“. Авторът в този монолог разкрива духовната 
нищета, лицемерието и грандоманщината на устремилия се към властта човек, който е 
готов да извърши всички седем смъртни гряха. 

Големанов и юношата разменят своята нравствена чистота и принципност, за да се 
облагодетелстват социално и да постигнат личен успех. И Хр. Смирненски, и Стефан Кос-
тов осмиват, низвергват моралната спекулативност, обществената демагогия, човешката 
безпросветност.

Мотивът за духовното оскотяване  на човека
Физическата и духовната нищета в българското битие провокират авторовото съ-

чувствие и болка в елегията „Елате ни вижте!“ от Иван Вазов. Заглавният възглас 
диалогизира с последвалия градиран лирически разказ за социалното нещастие на българското 
общество. Чрез безглаголен синтаксис поетът рисува картината на всенародното оскотя-
ване (втора и трета строфа): „Под – гола пръст! Смрад, дим, стени окадени,/ тъмничен 
въздух; в полумрак потопени/ човеци и дрипи…На също гноище/ лежи скот и стопан, духовно 
сближени./ „Елате ни вижте!“/ Зла бедност! Неволя! Души затъпели, набърчени булки, деца 
застарели;…“. Социалната бедност обезкръвява, ограбва духовно човека, деморализира, про-
фанизира битието. Гласът на поета е съпричастен на народното страдание. Инверсиите: 
„стени окадени“, „деца застарели“, „души затъпели“, „гърла изгладнели“, „труд тежък“, „пот 
непрестанни“, „дни окаяни“, акцентират върху безпомощността на човека в борбата му за 
оцеляване. Прави впечатление силно контрастиращата образност в стихотворението. Апе-
лът „Елате ни вижте!“ в първите пет строфи е израз на мъката и нищетата на бедния 
човек, притиснат от битуването си във и чрез хомот, а във финала на стихотворението 
изразява поетовото съпричастие. Запустението, болката, смъртта са абсолютизирани и 
апосиопезите фокусират рецепцията върху тези внушения. Поетовата покруса от социал-
ната оскъдица и духовната мизерия е заменена в края на стихотворението от гняв към 
властимащите: „вий, мъдри велможи, от нази гоени…“. 

Пълния текст четете в „Български език и литература“, кн. 1

обществени науки, в частност по право, икономика и др.) на българска кирилица, както 
например направиха и правят руските учени, създавайки Руски индекс на научното ци-
тиране (Российский индекс научного цитирования), в който са представени повече от 
12 милиона публикации на руски автори от над 6000 научни списания, от които 5600 с 
пълен текст, благодарение на платформата elibraty.ru.

Университетските библиотеки могат да помогнат на своите млади учени и авто-
ри на научни публикации, като ги насочат към регистриране и публикуване в престижни 
издателства и списания. Платформата Publons например обединява 2 900 000 изследо-
ватели и гарантира високото качество на научните публикации чрез рецензиране от 
независими висококвалифицирани специалисти. Чрез Publons всеки изследовател следи 
цитируемостта на своите научни документи посредством различни библиометрични 
показатели (индекси на цитиране), а статиите и др. публикации в Платформата ди-
ректно постъпват в Clarivate Web of Science. Следователно Publons е престижно място, 
където си партнират автори, рецензенти и издателства от сериозната наука.  

За да отговорят на нововъзникващите потребности на своите потребители, ре-
дица библиотеки и в България – научни и университетски, в последното десетилетие 
работят по отразяването на цитиранията на професорско-преподавателския състав в 
съответните научни институти и университети. В НАЦИД (наследник на ЦИНТИ) има 
„Национален регистър с публикациите на научните работници в България“ и „Национа-
лен референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране“, а 
също и Научна библиотека на НАЦИД, която извършва справки за цитирания и предлага 
достъп до национални и световни информационни ресурси. На платформата COBISS На-
ционалната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ също регистрира, макар и с известно 
закъснение, в електронния си каталог и предлага най-пълното библиографско описание 
на книги, статии, сборници, електронни и др. ресурси, които излизат в страната. За 
съжаление, сериите от Националната библиография вече не са така полезни за основно-
то и аналитичното (на част от документ) библиографско описание поради липсата на 
актуалност. Излизат с две и повече години закъснение. 

Сред университетските библиотеки в тази на Софийския университет „Св. Кл. 
Охридски“ се работи по тригодишен проект „Проектиране и разработване на прототип 
на информационна система“ с цел създаване на указател на цитируемост на публикации 
на български автори (обществени науки), финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към 
Министерството на образованието (договор № ДН 15/1 11.12.2017) (Harizanova, Angelova 
& Yavrukova 2019). Но създаването на такъв указател е невъзможно без включването на 
много институции, водещи национални такива, на научните издателства, като основен 
доставчик на данни за цитираната литература, а също на университетски и научни биб-
лиотеки, които вече са натрупали практически опит и познават техниките на библио-
течно-информационното издирване и стандартите за описание на документалния поток. 
Към момента в България за библиографиране на цитирания се прилага БДС ISO 690:2011  
„Информация и документация. Ръководство за библиографски позовавания и цитиране на 
информационни ресурси“ 47 с. (БДС ISO 690, 2011:1 – 47). Необходима е обаче национална 
платформа за работа и съответният единен софтуер за обединяване, без дублиране, на 
натрупаната вече документална научна информация. 

Обществените науки и цитиранията, които ги отразяват (Zerchaninova 2013; 
Pavlova 2013),  са жив организъм. Информацията в него по Закона на Бредфорд (открит 
през 1934 г. и формулиран през 1948 във вида за разсейване на публикациите (информаци-
ята) (Mihaylov, Cherniy & Gilyarevskiy 1975, p. 178 – 179; Grihanov & Motыlev 2007; Brookes 
1977), расте многократно по-бързо, особено в ерата на информационните технологии 
и изкуствения интелект, и фиксирането є дори към определен (минал) момент не е по 
силите на всеки един университет, бил той и най-големият в страната. За България 
такъв обединител към момента могат да бъдат в сътрудничество НАЦИД и НБКМ  
„Св. св. Кирил и Методий“ евентуално, за да оглавят създаването на „Национален своден 
указател на цитиранията по обществени науки“ (вж. фиг. 1), (по подобие на платформа-
та НАБИС за книгите и др. публикувани  издания), където да могат да се правят справ-
ки за цитиранията по автор или заглавие на източника и пр. към определен момент. 
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Мотивът за деградацията на човешката нравственост, изкушена от сила-
та на „притежанието“

Изкушенията на властта като подриващи нравствеността на личността представя 
прозаическият текст на „Приказка за стълбата“ от Христо Смирненски. Сатирата 
е публикувана за първи път в списание „Младеж“ през 1923 г. и може да бъде предмет на 
интертекстуално взаимодействие с комедията от Стефан Костов „Големанов“. Епигра-
фът на фейлетона – „Посветено на всички, които ще кажат: Това не се отнася до мене!“, 
назовава адресанта на посланието, а именно подразбиращия се обобщен образ на човешката 
съвест, на възможността всеки един от нас да бъде подложен на изкушенията на покупко-
продажбата. Интересна е избраната приказна метаморфоза, в края на която човешкото се 
озовава в средоточието на идеалността – земята е хубава, хората са щастливи. Персона-
жите са два – Дяволът и Човекът (младият човек, юношата), познат ни от едноименното 
стихотворение на Смирненски, където в центъра на поетическо изображение е духовното 
осъзнаване на истински значимите ценности: „И тогава – залюбен в тълпите, пленен/ от 
лъчите на нова зора, – /без да питам защо съм на тоз свят роден,/ аз ще знам за какво 
да умра.“, и сключеният помежду им облог. Образът на изкусителя, на Мефистофел, стои в 
основата на много литературни сюжети – „Приказка за честта“ от Христо Смирненски, 
„Фауст“ на Гьоте, „Майстора и Маргарита“ на Булгаков. В творбите си Христо Смирненски 
го изобличава, отрича го като символ на нравствения конформизъм, на продажността, на 
безчестното поведение и на фалша. Двойствеността и етичният релативизъм са скрити в 
изповедните думи на Мефистофел от „Приказка за честта“: „…венчах се за земната Истина 
свята,/ но тя увенча ме с рога“, за да поантира в абсолютната нравствена девалвация на 
признанието: „И знам аз: крадец съм, лъжец, спекулантин,/ безчестник; но… винаги с чест!“.  
В това произведение на Смирненски човекът изслушва изповедта на Мефистофел, само- 
признанието за „истината“ и „достойнството“, докато в „Приказка за стълбата“ човекът 
се „спазарява“ с Дявола, който е охранителят, пазителят на сакралитета на „стълбата“ – 
ключов образ-символ. За да се изкачи по стълбата и да спази първоначално даденото обеща-
ние: „– О, аз ще отмъстя на тия принцове и князе. Жестоко ще им отмъстя зарад братята 
ми, зарад моите братя, които имат лица, жълти като пясък, които стенат по-зловещо от 
декемврийските виелици! Виж голите им кървави меса, чуй стоновете им! Аз ще отмъстя 
за тях! Пусни ме!“, юношата трябва да сключи облог с Дявола. В началото героят е пред-
ставен с яснотата на своята и физическа, и социална, и нравствена определимост: „плебей 
по рождение и всички дрипльовци са мои братя“, „млад момък, с изправено чело и стисна-
ти юмруци“, „но съм готов да сложа главата си“. Той е устремен към гневната разправа с 
ония горе, които налагат социалната неправда, злото, нещастието. Началото като че ли 
представя младия човек като знаещия цената на жертването в името на щастието на 
другите, на братята, изобразени в своята окаяност: „одрипавели, сухи фигури“, които пеят 
„протегната, погребална песен“. Юношата е видян като част от страдащото и онеправда-
но човешко множество, изобразено чрез жълто-сивите краски на социалната си низвергна-
тост: „Тълпите растяха, идеха в облаци жълт прах, отделни силуети все по-ясно и по-ясно 
се изрязваха на общия сив фон.“, „имат лица, жълти като пясък“. Образът на „тълпите“ у 
Смирненски е натоварен с двойствена символика: нерадата съдба на социалния аутсайдер 
и неговата могъща съпротивителна енергия и воля за промяна. Младият човек в порива си 
да защити честта на своите събратя, се договаря с Дявола, за да се изкачи по стълбата 
(„висока стълба от бял мрамор с розови жилки“) на нравствената деградация. В разговора 
с Изкусителя се осъществява „нелепата“ размяна – юношата се съгласява да продаде ду-
ховната си сетивност (слуха, очите, сърцето и паметта си), за да накаже властимащите.  
В замяна на това Дяволът го компенсира с нови възможности: вместо стенанието на свои-
те братя юношата чува тяхното весело пеене и безгрижния им смях; вместо кървавите им 
рани той вижда, че са обкичени с аленочервени рози; вместо с гнева на несъгласието сър-
цето на юношата се изпълва с утехата и доволството на пируващите във висините. Тези 
възможности всъщност назовават подмяната, ценностната девалвация, унищожителния 
морален срив, до който стига човекът, изкачвайки се по стълбата – метафора на греха, на 
човешкото предателство и падение. Изчезва угнетяващата мисъл за страдалческото битие 
на другите, забравя се миналото и настоящето, сменени са ценностните кодове, променена 
е социалната роля: „Аз съм принц по рождение и боговете ми са братя! О, колко красива е 
земята и колко щастливи са хората!“.

Героят (бедният плебей) на тази сатирична творба влиза в двубой със собствената 
си нравствена същност, която се оказва, че е лабилна, подвластна на силите на Злото. От 
борец за справедливост младият човек се изкачва до социалния статус на „принца“ и слиза 
до тоталното обезличаване на моралността си, до неспособност да контролира себе си и 
собствените си мисли, действия и желания. Така че този текст на Смирненски десакра-
лизира една типично национална жестовост като готовността за саможертва. Младият 
човек е измамен от Дявола, надигран в битката за запазване на самоличността и нейните 

Фигура 1. Примерен организационен модел на Национален цитатен указател.
Източник: Концепция на автора

Създаването на Национален своден регистър (указател) на цитиранията по общест-
вени науки, както и създаването на какъвто и да е библиографски сериозен указател е 
задача, която изисква преминаване през всички етапи на планирането и подготовката за 
съставянето и самото библиографиране на документите, а също и създаването на СБА 
(справочно-библиографски апарат) на изданието. Много са задачите, на които трябва да 
отговаря подобен своден електронен каталог на рецензираните (реферирани) списания, кни-
ги, сборници с доклади от конференции, онлайн ресурси и др., които да бъдат включени, 
за да се следят и отразяват цитиранията на всички автори – преподаватели и учени по 
обществени науки. Изготвянето както на списъка от следени библиографски ресурси, така 
и на списъка с академичния състав по обществени науки е сложна и всеобхватна задача, 
особено като се има предвид, че и двата вида списъци имат променлив характер. Разбира 
се, учените в България сами попълват публикациите си в Националния регистър, базиран на 
платформата на НАЦИД, но поради различни причини, в т.ч. и невладеенето на правилата 
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Времето като абстракция – аспек- 
ти и проблеми на темпоралността 
в лингвистичните изследвания / 
Енчо Тилев

МЕТОДИКА
Интертекстуални мотивни гнез-

да при интерпретация на темата 
„Обществото и Властта“ от учеб-
ното съдържание по литература 
за XI клас (общозадължителна и 
профилирана подготовка, модул 
„Диалогични прочити“) / Стефка 
Караиванова

Писането на есе като компе-
тентност. Какво и как оценяваме / 
Александър Панов

ОПИТЪТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Новите учебници по литература 

за ІХ клас от съдържателна  и ди-
дактико-методическа гледна точка / 
Валентин Стоянов

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
И ЛИТЕРАТУРА В НАЧАЛНОТО 
УЧИЛИЩЕ

Равнище на формираност на 
социолингвистичните и социокул-
турните компетентности на учени-
ците в началния етап на основната 
образователна степен през погле-
да на родителите / Теодора Вълева 

РЕЦЕНЗИИ И ИНФОРМАЦИЯ
Интеркултурният диалог, овла-

дяван чрез обучението по българ-
ски език / Ангел Петров

В мъчителното очакване на 
последната победа на живота / 
Владимир Игнатов

Обзор на лекторията 
„Българската литературна критика 
– позиции“ / Александра Антонова 

ността“ и позиционирането на лирическия си герой 
изцяло в градското пространство, на улицата; чрез 
хумора, иронията и сатиричното отношение към 
себе си и към социалните и моралните обществени 
недъзи. Ореол на сакралност в неговото творчество 
придобива революционното като физиономичност на 
личностните вярвания и на обществените повели. 
Смирненски митологизира героя, първенеца, актив-
ния субект, който е „освободен от игото на богове-
те“. Затова неговият лирически герой се дистанци-
ра от миналото и изцяло се свързва с неправдата 
на настоящето, която трябва да бъде изкоренена 
чрез устрема на „ний“ – „Барикаден пожар върху 
робския свят!“. Преломно е времето на следвоенния 
модернизъм, в което живее и твори Христо Смир-
ненски. Неговият лирически герой е низвергнатият, 
страдащият човек, който срутва могъществото на 
фалшивите кумири и посочва новото, хармонично и 
благословено начало – „ден първий“. 

Дълбоките язви в обществения и политическия 
живот вълнуват и Стефан Лазаров Костов (1879 – 1939),  
който оставя като литературно наследство 12 мно-
гоактни и 5 едноактни пиеси. Интересът му към ет-
нологията, към психологията и духовния живот на 
българина личи в неговото творчество. Независимо от 
тъжната картина на нравите, която рисува авторът, 
творчеството му е по своему жизнерадостно.

Иван Вазов е „певецът и художникът“, който от-
кликва на всеки значим социално-политически миг и ка-
таклизъм от общностния живот и като поет, и като 
разказвач, и като романист. Той е живата история и 
записаната памет на българското народно битие в пе-
риода на 1850 – 1921 г.

Димитър Димов (1909 – 1966) е творецът, който 
в своите романи синтезира двете начала – личното 
и обществено-историческото. Значимото историче-
ско събитие задвижва сюжета на интимния свят на 
героите и го предпоставя и в „Поручик Бенц“, и в „Тю-
тюн“, и в „Осъдени души“. Определящи наратива са 
„кризата“ в обществото и в любовта, изпитанието, 
болката, „криволиците“ от възходите и паденията, 
които изживяват неговите герои. Димитър Димов 
показва в цялата и пълнота и суровост диалектика-
та на „избора“. 

Неоавангардните течения на ХХI век също пред-
ставят човека, изпразнен от себе си. Започнал своите 
поетически изяви през 1980 г., Бойко Ламбовски (1960) 
прокламира лирическия човек, който не е тихият,  
съгласяващият се, а човекът на крясъка, на ясно изяве-
ната позиция, на „гласността“ според Светлозар Игов 
(Igov, 2020, https://liternet.bg). С ясното си „говорене“ 
неговата лирика интонира на читателската аудито-
рия за жадуваната промяна, за новото начало, което 
ще каже „Край!“ на старото, ретроградното, анахро-
ничното.

Времето, социално-политическият контекст 
е по своему труден, но се отразява художествено 
различно в разглежданите текстове, които образно 
„обсъждат“ мотива за Обществото и Властта. Со-
циалният контекст опосредства възникването на 
художествената структура на разглежданите про-
изведения, така както читателската рефлексия ге-
нерира интертекстуалните мотивни връзки, които 
насищат със смисъл.

за библиографско описание, а и често пъти поради желанието си да отразят новите си пуб-
ликации, преди да са публикувани или обработени, вкл. и в международно признатите елек-
тронни платформи (Elsevier Scopus и Clarivate Web of Science, Ebsco host, Jstor, Emerald и др.),  
съществува възможност за разминаване в автори, години на издаване, вид на изданието 
(доклад, статия, студия и др.) и пр. елементи на библиографското описание, необходими за 
правилната идентификация на научната публикация.

Създаването на „Национален своден библиографски регистър за цитиранията по об-
ществени науки“ или „Български индекс на научното цитиране (по обществени науки)“ може 
би е по-точното наименование вместо „Национален своден указател на цитиранията по об-
ществени науки“, изисква качествено библиографиране на научните цитирания. За съжаление, 
към настоящия момент научните библиотеки в България не обработват автоматично ци-
тиранията на описаните в електронните им каталози библиотечни документи (монографии, 
учебници, статии, доклади, дисертации и пр.). Относно библиотечния фонд от дисертации, 
на този етап университетските библиотеки не са в състояние да задължат своите научни 
работници да депозират екземпляри в своите фондове. Екземпляр от този вид непубликувани 
библиотечни документи се съхранява задължително единствено в Националната библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий“. В университетските библиотеки този фонд се обработва и съхра-
нява, но за съжаление, е непълен. А цитираната литература в дисертационните трудове не 
е задължително да се описва, което също е слабост в нормативната уредба.

За библиотеката на ИУ – Варна, базата данни с цитирания (без самоцитиранията) об-
хваща библиотечните документи, постъпили в библиотечно-информационния фонд от 2014 г. 
досега. Библиографират се цитиранията от монографии, учебници, сборници с доклади, ста-
тии, дисертации и пр. (традиционни и електронни) библиотечни документи, където авто-
рите цитират публикации на преподавателите от Университета. Към настоящия момент 
опитът е малък – само шестгодишен. Липсва и софтуер за откриване на цитиранията.  
А също и за определяне на различните индекси на цитиране, (най-популярен, но не особе-
но приложим за всички науки, особено за обществените към момента е т.нар. „Индекс на 
Хирш“). Библиотечните специалисти, познавайки работата с индексите на научно цитиране, 
могат да бъдат в помощ на своите учени в ориентацията им в кои списания да публикуват. 
Друг индекс, който идва от икономиката, но в случая определя значимостта на дадено изда-
ние (списание), е индексът на Херфиндал-Хиршман, с който в библиометрията „се установява 
наличие на монопол“ (Kozhuharov  2018b, p. 51 ), т.е. дали в издателската политика на списа-
нието доминира определен университет, ведомство или научна организация. В официалната 
политика на издателя монополът се отрича, но съдейки по фактите, че болшинството ав-
тори принадлежат към една и съща организация, строгата научност на подобно списание е 
съмнителна. А в цитиранията в него се проследява трайна тенденция на взаимоцитиране. 
Ако подобно списание все пак попадне в световноизвестните бази данни по този индекс, се 
взема решение за неговото отстраняване (ретракция). 

Друг въпрос, свързан с издателската политика изобщо и в частност с качеството  
на научните списания, е наличие на подобие в текстовете за публикуване. Откриването 
на подобие в съвременните условия се извършва чрез специализирани за това платформи 
(Foltýnek, Tomáš et al. 2020). Например Strikeplagiarism и  iThenticate са платени и проверяват 
текстове, написани най-често на латиница, а TEXT.ru и Advego Plagiatus са с отворен дос-
тъп, т.е. безплатни и в практиката са добри за текстове на кирилица и в частност на 
български език. Предимствата на платените платформи за търсене на подобие (Kozhuharov 
2018b, p. 90 – 92) са безспорни, а проверката на текста се извършва и в платени електронни 
библиотеки като Scopus, Web of Science, ProQuest и Emerald. Платформите за откриване на 
подобие, най-общо казано, са софтуерни продукти, в които се поставя научният текст за 
проверка дали е оригинален, като се сравнява с определени образци, достъпни в интернет. 
Има възможност за анализ на цитиранията и самоцитиранията и изчисляване на индекси. 
В резултат от проверката се съставя протокол за оценката с коментари и препоръки към 
автора. Ако процентът за подобие с текстовете, с които се сравнява, е твърде голям, то 
научният документ не се зачита за оригинален.

Библиотечните единици, постъпили в библиотеката на ИУ – Варна, от 2014 г. до днес, 
се преглеждат и цитиранията на щатните преподаватели се описват своевременно, за да 
могат да се правят ежедневно библиографски справки от Платформата на Електронния 
каталог на библиотеката, където има изведена рубрика „Справка за цитирания“. Авторите, 
които са преподаватели в Университета, използват възможността, изписвайки фамилията 
си и поне първата буква от малкото си име, да проверят кои техни публикации са цитирани 
и от кои автори в кои техни произведения. Тази програма е достъпна или може да стане 
достъпна за всички над 400 библиотеки, които работят с продуктите на „AБ-Библиотека“ на 
фирма PC-TM ООД, която обединява каталозите на най-голямата информационна общност 
от библиотеки в България – научни, университетски, регионални, училищни, читалищни и др.  
Но има и големи научни библиотеки (в това число и водещи такива, като Библиотеката на СУ,  



ИзбраноИзбрано

Брой 31, 5 – 11 август 2021 г.

П
ри

ло
ж
ен

ие
 н

а 
ве

ст
ни

к 

П
ри

ло
ж
ен

ие
 н

а 
ве

ст
ни

к 

Брой 31, 5 – 11 август 2021 г.стр. II стр. XV

Заглавието е на редакцията

Съдържание  
на сп. „Български език 
и литература“,   
кн. 1/2021:
КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ

ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ 
За ранните преводи на разка-

зите на Йордан Йовков и тяхна-
та рецепция в полския културен 
контекст / Галя Симеонова-Конах 

ЕЗИКОЗНАНИЕ
South Slavic-Ukrainian Phonetic 

and Graphic Variability in Religious 
Monuments of the 14th–15th 
Centuries / Inna Tsaralunga

Главен редактор
Проф. д.п.н. Галя Христозова

Е-mail: hristozova@bfu.bg 

Редактор

Д-р Мая Падешка 
0889 22 04 12

Тел.: 02/425 04 70 
02/425 04 71

Е-mail: bel@azbuki.bg

www.bel.azbuki.bg

Списанието се реферира  
и индексира в Web of Science

Откъс от „Интертекстуални мотивни 
гнезда при интерпретация на темата 
„Обществото и Властта“ от учебното 
съдържание по литература за XI клас 

(общозадължителна и профилирана 
подготовка, модул „Диалогични прочити“)“

Стефка Караиванова
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Тракийски университет – Стара Загора

Екстралингвистичен културен контекст  
на разглежданите художествени текстове

Всяка култура има диалогична природа. Основопо-
лагаща за продуцирания чрез интерпретацията смисъл, 
както посочва и Никола Георгиев в книгата си „Пропа-
сти и мостове на междутекстовостта“ (Georgiev 1999), 
е връзката „текст – контекст“. Значими за литератур-
ната рецепция се оказват: контекстът на авторовата 
личност и светоглед, социалният контекст на литера-
турно-творческата ситуация, в която живее творецът, 
и контекстът на възприятието на читателя друг.

Социално-политическият живот в периодите, кога-
то се създават конкретните художествени текстове, може 
да се нарече „кризисен“ (1893 г. – разказът „Пейзаж“, 1899 г.  
– стихотворението „Елате ни вижте!“, 1923 г. – фей-
летонът „Приказка за стълбата“, 1927 г. – комедията 
„Големанов“, 1945 г. – романът „Осъдени души“, 1986 г. – 
стихотворението „Първият и последният“). Годините  
1899 – 1900 г. се характеризират със смяна на правител-
ства, неустановени социално-политически отношения, 
провеждане на избори в духа на измами, репресии, на-
рушаване на конституционни норми. През 1923 – 1930 г. 
се извършва Деветоюнският преврат и избухва Септем-
врийското въстание, а през 1944 – 1945 г. България изжи-
вява поредния социално-политически крах след участието 
си във Втората световна война.

Христо Смирненски (1898 – 1923) се заявява като 
творец чрез процеса на активно скъсване с „домов-

на НБУ, ЦБ на БАН и мн.др.), които работят с библиотечен софтуер на други фирми, дър-
жави и организации и са натрупали немалък опит (Harizanova, Angelova & Yavrukova 2019).

Предвид съществуващата Рейтингова система на университетите в света, от 2012 г.  
на сайта на МОН и в България се води статистика за мястото на висшите училища. По-
вишаването на рейтинга на всеки университет, неговата институционална акредитация, 
учебни програми и научна дейност зависят от много фактори, но и от възможностите за 
достъп до научна информация и от публикационната дейност на академичния състав, от-
разена в международно признатите електронни платформи (на първо място сред които са 
библиографските и библиометричните Elsevier Scopus и Clarivate Web of Science). Освен това 
научните библиотеки в университетите са призвани периодично и системно да обогатяват 
библиотечните и библиографско-информационните си фондове, традиционни и електронни 
(каталози и бази данни) в помощ на своите потребители (основно преподаватели, студенти, 
докторанти, научно-помощен персонал). С възможността за справки относно цитирания на 
публикации на научния състав се създава информационна база с метаданни за преподавате-
лите и учените във всеки университет.

От създаването на „Национален своден библиографски регистър за цитиранията по 
обществени науки“ имат нужда не само научните кадри в България, но и всички категории 
читатели в университетските и научните библиотеки (национални, към различни научни 
институти и учреждения, а също градски и регионални). От библиографските, фактограф-
ските и др. справки, направени в базата с цитирана литература, могат да последват реди-
ца статистики (подобни на посочените в „Рейтинг стран мира по уровню научно-исследо-
вательской активности: Информация об исследовании“, но там не са включени достатъчно 
представително всички обществени науки, област икономика напр., или в „Рейтинг лучших 
университетов в мире по версии Times Higher Education: Информация об исследовании“), ана-
лизи и прогнози за научното развитие на институциите и учените в тях, на градовете, 
регионите, на България, за нейното място в световния документален поток и пр. 

Пълния текст четете в „Стратегии на образователната и научната  
политика“, кн. 2

Темата  
за обществото  
и властта в урока 
по литература
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