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УВАЖАЕМИ ВОДЕЩИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ,
ДРАГИ МЛАДИ НАУЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ И ДОКТОРАНТИ,
ПАРТНЬОРИ, ЛЕКАРИ И СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ПРАКТИКАТА,
Във време на глобална криза, като
настоящата ситуация, причинена от
няколко последователни пандемични вълни,
обхванали цения свят публикуваме брой 2 на
списанието на български език въпреки
настъпилите
трудности
за
водеши
изследователи, докторанти или експерти в
практиката. Този втори брой на научното
списание за интелигентни иновации в
Уелнес (Wellness) индустрията за отдих и
Нишов туризъм е към том 3 на изданието за
2021 г. Предлага се онлайн платформа,
даваща възможност за представяне и
публикуване на научни материали на млади
изследователи, докторанти, практикуващи
лекари и специалисти, самостоятелни
изследователи от национални и международни мрежи за образователен и научен обмен
в тематичния приоритет на Европейската комисия - „Креативна и рекреативна
индустрии“. От името на редакционната колегия имам удоволствието да ви
приветстваме в този брой 2 на електронната платформа за специфична наука и
иновации за 2021 г. Наш подчертан приоритет са научните публикации на млади
изследователи и докторанти в интердисциплинарната научна област. Вярваме, че
техните научни резултати ще допринасят за изграждането на икономика, основана на
знанието, която да осигури приобщаващ интелигентен растеж. Убедени сме, че те са
бъдещите научни и управленски лидери в Уелнес (Wellness) индустрията (за отдих) и
Нишов туризъм. Научните резултати от изследванията ще се превърнат в основа за
подобряване на качеството на крайните услуги, програми и продукти в подкрепа на
здравословния начин на живот и здравните грижи за всички социални категории.
Нашите рецензенти са експертни представители на Глобалния Уелнес (Wellness)
институт, Общоруския съвет за Уелнес (Wellness) & СПА (Spa), Световния клъстер за
здравословно стареене, Балканския клъстер за здравен, Уелнес (Wellness) & СПА (Spa)
туризъм, както и български или чуждестранни партньорски университети,
изследователски центрове, научни институти, представители на български
министерства и общини, неправителствени организации, собственици на Уелнес
(Wellness) & СПА (Spa) вериги, предприемачи в развлекателната индустрия и Уелнес
(Wellness) бизнеса, ръководители на международни и балкански организации. С радост
редакционният борд приема материалите, правещи първи опити за установяване на
Уелнес (Wellness) в българското училище - нова научна ниша, особено актуална днес.
Основател и главен редактор:
Проф. Бистра Димитрова, дн
Международно научно списание за иновации
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КАЧЕСТВЕНОТО ОБСЛУЖВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОВИШАВАНЕ
НА ТЪРСЕНЕТО В НИШОВИЯ ТУРИЗЪМ
Полименов, Минчо
Доцент, доктор по икономика и управление, ПН.3.9. Туризъм, катедра „Маркетинг и Туризъм”
Университет Проф. д-р „Ас. Златаров “, Бургас, https://orcid.org/0000-0002-0159-3616
Ключови думи: Технологията на обслужване, технологични операции, технологичен процес, Нишов
туризъм, технико – технологичните похвати, критерии за ефективност, матрица за Нишов туризъм,
повишаване на качеството, култура на обслужване.

ВЪВЕДЕНИЕ
Технологията на обслужване дава отговор как да се осъществи процеса и кои са операциите и
техниките при създаване и предоставяне на специализирана туристическа услуга за Нишов
туризъм – в различните му продукти по направления (Polimenov, 2018; Dimitrova, 2019;
Димитрова, 2019; Димитрова, 2020). Каква е тяхната технология и хронология, кои са
елементите, как се съчетават и колко са резистентни формите на предлагане. Стига се до
определението че технологията на обслужване е: съчетаване на съвкупност от
последователни технологични операции при обслужване, при което участват по определен
начин материални и човешки ресурси с цел производство на туристически услуги и създаване
на ценност за клиента (Рибов, 1997). Вижда се, че технологията на обслужване е част от
системата на обслужване и изцяло участва при формиране качеството на разнообраните
специализирани туристически продукти – особено за нуждите на Нишовия туризъм (Polimenov,
2018; Димитрова, 2018; Димитрова, 2019а; Dimitrova, 2019а; Dimitrova, 2020). Тя насочва как да се
комбинират материалните и човешки ресурси при осъществяване на процеса на обслужване.
Всяка конкретна технология на обслужване съдържа съчетаване на елементи и подреждане на
операции, за да се постигне максимално удовлетворяване на изискванията на туристите
(Дъбева&Луканова, 2011). Изследванията са насочени към анализиране на съдържанието и
особеностите на технологичните операции при технологичния процес, които са част от
цялостната технология на обслужване. Нишовия туристически продукт навлиза бързо на пазара
чрез качествено извършена организация на операциите и спазване на технологичните процеси.
Това е в основата на непрекъснатост на операциите и от своя страна води до увеличаване на
комфорта и удовлетвореността от потребявания продукт. Нишовата туристическа дейност се
стреми към усъвършенстване на операциите за време, чрез запазване на организационните
стандарти и отговаряне на очакванията на пазара. Повишеното търсене на нишови продукти като
задължение и отговорност трябва да отговаря на възприятията да е конкурентно при
непрекъснато спазване на качеството за да има търсене.
МЕТОДИКА
Технологията на обслужване е сложно понятие със специфична вътрешна структура и детайлни
елементи с техники взаимно обвързващи се и съчетаващи се в порядък с цел критериална
резултативност (Jones, et al., 2007). Всяка една система на обслужване е модел и е част от
нишовия туристическия продукт. На системата на обслужване влияние оказват много фактори,
както косвени – околна среда /политически, технически, правни/, така и преки – процес, свързани
с технологията на обслужване. Изследването не установява всички взаимни връзки по схемата те са обект на вътрешен анализ на взаимовръзките и с техния сложен характер са обвързани в
технологични и законодателни зависимости. Средата на обслужване се усъвършенства,
иновират се технологичните фактори и материалните условия, чрез характеристики на
Международно научно списание за иновации
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операциите бързина, сигурност, качество. При предоставянето на услугата, проблем е
невъзприемане и оползотворяване на ефективни технологични иновации от страна на
персонала, както и законодателната и нормативна рамка за отрасъла като ориентир и норматив.
Нормативите спомагат за изпълнение на възприетата технология на обслужване, както и
иновиране на спецификациите. В околната среда технологията е във взаимна връзка с клиента,
връзката между тях е експлицитна дължаща се на системата на обслужване. От гледна точка на
маркетинга, технологията е предназначена за задоволяване на поставените цели и
специфичности (Lovelock, et al.,2004). Следователно тя е специфично, а не общо понятие.
Ценността на технологията на обслужване в Нишовия туризъм е свързана с конкретните
очаквания на клиента - тя се дължи на нематериалността на услугата при потребяване и
позициониране на продукта /отговаря се само на конкретни очаквания/. Нужно е технологията на
обслужване да не надхвърля очакванията на клиентите тоест, гостът трябва да комуникира с
управителя на туристическия обект. Следователно технологията на обслужване трябва да се
хармонизира с точните очаквания и на гостите, да не ги надхвърля и да губи позиции спрямо
конкуренцията. Детайлите и тяхната резистентност в технологията на обслужване са важен
фактор за качество и конкурентоспособност, те са в неразривна връзка с ресурсите на
организацията. Посочените операции които си взаимодействат с околната среда са само една
част, между самите операции възникват и косвени взаимодействия, които преминават през
опериращите системи и подсистеми. Изискванията са да се получава синхрон, които да се спазва
от функционалните звена както и да има синхрон и между самите звена в системата на
обслужване. Гъвкавостта в технологията на обслужване е от особено значение за системата и
подсистемата на обслужване. Бързите промени трябва да са съобразени с факторите на
околната среда и структурните елементи на туристическото предприятие. Особеностите на
технологията на обслужване в нишовия туризъм се разкриват вътре в самата структура и са с
определена вътрешна цикличност. Цялостната технология се състои от взаимно свързани
елементи и представлява интегративна съвкупност. Операциите които се извършват са състав от
няколко компонента и са в изискване за съчетаване и целенасоченост според вида на нишовата
матрица. Тук възниква и дилемата дали има единна технология с определени етапи или
съществуват отделни технологии на обслужване за всяка съответна услуга. Мненията са
различни и това се дължи на характерността на услугата, в липсата на хронология при
предоставяне на отделните етапи. Автори като Dumoulin & Flipo разглежда услугата като
съвкупност от операции в рамките на един процес и структурирането и във времето и
пространството. Единната технология на обслужване се поддържа от практиката, в нея е
залегнала идеята за етапите, където елементите и операциите са взаимно свързани в процес
(Dumoulin, & Flipo, 2011).
РЕЗУЛТАТИ
Качеството на нишовата туристическа услуга се избира от клиента и комбинира от самия него, а
доверието е предоставено на обслужващия /информация за цена, информация при съставяне на
оферта за специален случаи с обща цена/, където услугата е с обща цена, а за клиента всичко
това е откъснато от директната покупка, то е във времето и пространството и е етап от
договарянето. Тук значение имат и предоставените услуги от външни доставчици и
производители. Готовите стоки и услуги оказват съществено влияние върху удовлетвореността
на клиента и те могат да застрашат или обогатят технологичното единство на предлаганата
услуга. Изводът е че за да се търси даден Нишов продукт трябва да се синхронизират
Международно научно списание за иновации
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операциите на различните производители, а от там клиента търси вече не толкова конкретната
услуга а марката и имиджа за съответния завършен продукт. Така процесите се подреждат в
една матрица, а операциите са като части на една цяла „технологична верига” независимо кои ги
извършва. Тук участие вземат всички по веригата на предоставяната услуга от доставчиците
през реализацията до консуматора. В процеса от значение са резултатите от операциите на
едните, на която основа са резултатите на другите. Това са взаимно свързани операции и имат
отношение при постигане на качествено обслужване и изпълняване на изискванията. Дейности в
нишовия туризъм касаещи процеси свързвани с wellness food /restaurant/ (Рибов, 2007), като
трети чрез спазване на операциите при определена хронология и подреденост са оптимизиращи.
Имаме преплетено производство на материалния продукт, а вътре в самото производство лесно
структуриране на етапите. В ресторантьорството са налице противоречия при производството и
реализацията при тяхното съчетаване във видимите и невидимите операции (front of house),
където резултатността на първите зависи от резултативността на вторите.
Стремежът на ресторантьорите е чрез направените иновации да привличат повече консуматори
със завишени изисквания, което се дължи на спазване на технологията на обслужване. Затова и
подхода в заведенията за хранене към различните консуматори е и диференциран и се ръководи
от себестойността на ресторантьорската услуга и предлагането (виж фиг.1) (Полименов, 2014).

Фиг.1. Показатели за иновативност /Ри/ съпоставени с показатели за конкурентоспособност
/Ркц/ по „Innovations in Restaurant management.”

Вниманието се концентрира върху цялостния производствен процес на обслужване, върху
възможности и перспективи за иновации, стремящи се към иновиране и подобряване на
стандартите на обслужване, с цел повишаване качеството на предлагания продукт и намаляване
на разходите (Полименов, 2018). Стремежът в иновациите, трябва да бъде, чрез отхвърляне на
традиционните методи и форми на обслужване и развиване на естетически схващания (Рибов,
2003). Изводът е, че когато има повече от един производител при техническите дейности с
доминираща нематериална услуга, където се нарушава хронологията се задълбочават
проблемите. Вижда се, че технологията е комплексна и е съвкупност от операции в единния
процес на туристическото обслужване. Изискване са мениджърските способности за устояване
интересите на технологията и нейният интегративен характер. Като правило прилагано в
практиката е изготвяне на писана технология, описание на видовите операции на структурата им
и начина им на провеждане. Тези технологии са ориентир за персонала и включените в тях
правила са задължителни, но не непроменящи се. Подреждането на правилата и операциите
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може да е на база на опита, технически правила, рутинни действия, устни напътствия всички те
са непосредствено обвързани в технологичния процес. Така изготвяна технология /писана/ води
до осмисляне на ролята и в процеса на обслужване и достигане на стремеж за повишаване на
качеството на нишовия туристическия продукт.
Множеството емпирични повторения/доказателства/ непрекъснато доказват системността на
технологичните процеси от технологията на обслужване. Тук са матричните елементи касаещи
цялостния процес базиращ се на стандарти които трябва да бъдат и защитени патенти. Всяка
една операция е строго специфична и унифицирана поради това и трябва бъде качествено
изпълнена. Резултатите при новия дизайн на нишовата туристическа услуга стават отличителни
при професионално предлагане. При самата технология на обслужване комбинацията на
материалния и нематериалния продукт непрекъснато работят в синхрон и се допълват.
Хармонията при предлагане и спазване на дизайна трябва да се доближават до подобрено
качество запазване на старите клиенти и печелене на нови. В матрицата технология на
обслужване е заложен предлагания стандарт, които напълно трябва да отговаря на
потребностите на консуматорите и на въпросите „как” и „какво” се предлага с какво качество и на
каква цена. Повечето фирми очакват да могат да пресъздадат качествено обслужване, но се
сблъскват с такава среда при която в повечето случай се нарушава технологичната матрица.
Строго пресъздаване на процесите води до изпълнение на техниките и правилата намаляване на
неудачите и повишаване на качеството на предлагане и култура на обслужване.
Намаляване на риска в технологията на обслужване е застъпен в концептуалната матрична
рамка и нейното спазване води до преодоляване на определи нива на неуспех и критични
моменти. Управлението на качеството на нишови туристически продукти е на база оценки на
иновациите в иновационния процес в нишовата туристическа дейност, което води до повишаване
на конкурентоспособността. Оценените фактори от фазите на производство и оценките за
конкурентоспособност на нишовия продукт са съпоставими на качеството и цената. Получените
коефициенти за иновативност и коефициент за конкурентоспособност на нишовия туристически
продукт определят и коефициента за конкурентоспособност под въздействие на определени
иновативни фактори за конкретен бранд и създават условия за сравнимост. При сравнимост на
получените резултатите при изследване на иновациите в различни туристически обекти от
оценката на клиентите за конкурентоспособността на нишовия продукт, между два сходни
нишови туристически продукта се стига до извода, че нишовата туристическа дейност е
конкурентоспособна при прилагане на иновационния модел. От особено значение е мнението на
туриста, то е и водещо при вземане на решение за иновиране на производствения процес.
Тенденциите са в подобряване на предлагания Нишов туристически продукт и организация на
работа, до подобряване на технологията на обслужване и организацията на работа, както и до
усъвършенстване на дизайна,
интериора
и атмосферата.
Определящо
при
конкурентоспособността на нишовия туристически продукт се оказва технологията на
обслужване, анимацията и атмосферата. Операциите в технологията на обслужване факторите и
процеси трябва да работят в матрична система и да са в последователна зависимост, за да се
получи качествено обслужване. Техническите фактори и операции могат да се опишат чрез
интегрирана диаграма, която е ефективен инструмент за взаимовръзка на обслужващите
процеси и показва възможността им да се иновират.
Спазването на техниките на работа и тяхното умело прилагане създава възможност за
иновиране на производствените операции. Матричната рамка представлява точно пресъздаване
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на операциите стъпка по стъпка заемообразни комбинации от техники на обслужване, които се
стремят непрестанно да циркулират в хетерогенната система и чрез спазване на заложения
стандарт и проектиране в изпълнение на технологията на обслужване да достигат до една похомогенна система.
Нивото на обслужване е в обхватността на цялостния технологичен процес. При промяна на
оперативността на операциите тяхното скъсяване и не изпълнение до край се наблюдават
циклични спадове които вредят на технологичния процес и променят качеството. Това се
забелязва от туристите и бързо се отразява на функционалността на услугите в нишовия
туризъм, нарушава са сигурността на услугата за която е заплатено има объркване в дизайна и
културата на обслужване. Качеството на нишовата услуга е съпоставимо на клиентската
удовлетвореност и контролиране на разходите и ефективността на процесите за време.
Качеството на услугата е трудно определимa по отношение на предоставяната нишова услуга
базиращо се на можене чрез правене и резултативност до получаване на удовлетвореност
щастие, ефективност и наслада от цялостния продукт. Това са все трудно измерими но не
невъзможни матрични елементи. Навлизането на електронната услуга и роботизацията създават
възможност за алтернативни матрични модели за тестване на качеството на обслужване и
създаване на електронен протокол за технологията на обслужване.
ДИСКУСИЯ
Качеството на обслужване се явява не само възможност но и среда за постигане на ниво на
предлагане на определени нишови туристически продукти. В основата е технологията на
обслужване нейната функционалност последователност дизайн при които персоналния поглед е
основата на градивността. Оценката на елементите от технологията на обслужване тяхното
безотказно копие се пресъздава за кратко време и в основата са техниките на работа водещи до
култура на обслужвана. Стремежа на всяка фирма е да се усъвършенства в етапите на
предлагане и да достигне такова качество че резултативността винаги да е стремителна.
Нишовия туристически продукт и неговите политики третират качеството на предлагане и се
стремят към 99% оптимизиране на технологиите. Реновирането е в основата на залагане и
постигане на висок стандарт и качество на обслужване в Нишовия туризъм. Оценките които се
дават са градивни и посочват какво и до къде трябва да се направи за да се ориентират
технологиите към туристите. Тези анализи изследват причините и стигат до заключение за
коригиране на дизайна на предлагане на нишови туристически продукти е с цел повишаване на
качеството.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Качественото обслужване не е само възможност за повишаване на търсенето на нишови
туристически продукти но то е и туристическа политика насочена към детайла и технологията на
обслужване. В основата е заложено правилното изпълнение плавни и похватни действия
напълно отговарящи на определените стандарти. Усъвършенстване па процесите на предлагане
от технологията на обслужване създава удовлетвореност за туристите и повишава търсенето на
качествени нишови туристически продукти. От направения анализ си позволявам да формулирам
следните изводи:
1. Качествени нишови туристически продукти са търсени ако отговарят на технологията на
обслужване и политиките на заложените стандарти.;
2. Иновиране на детайли от производствените процеси би повишило качеството на технологията
на обслужване и би подобрило ефективността на операциите.;
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3. Внедряване на нови елементи в матрицата от системата на обслужване/system blueprinting/
(Kingman-Brundage, 1989) достига до по-високи нива на конкурентоспособност което води и до повисока цена на предлагане на нишови туристически продукти.
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функционални особености.
ВЪВЕДЕНИЕ
С последните промени на нормативната уредба за физическо възпитание в българското училище
е заложен ключов приоритет No 9 формиращ компетентност за „устойчиво развитие чрез
здравословен начин за живот и спорт “(Dimitrova, 2019а; Маринов, 2020). Чрез него се въвеждат
за първи път индикатори за Уелнес култура в училищна среда (Dimitrova, 2019; Маринов, 2015;
Dimitrova, 2020). Горе изложеното заключава, че рекреативната двигателна активност е
многостранен педагогически процес, в който се формират разнообразни и социално значими
индикатори за Уелнес култура чрез предмета физическо възпитание и спорт (Dimitrova, 2018;
Pangrazi, 2019). В този процес чрез рекреативна двигателна активност се развива
функционалния капацитет, който подобрява индикаторите на основни жизнени функции –
кръвообращение, дишане и др. (Димитрова, 2019; Dimitrova, 2021). Постепенно и системно се
обогатява двигателната култура, като се изграждат и формират ценни двигателни умения и
навици (Йорданова и кол., 2001). Особено съществено в този процес е формиране на правилно
телодържане, изграждащо правилна телесна стойка. Основен елемент във физическото
възпитание е поддържане на добро здравословно състояние, като градивна основа за развитие
(Йорданова, 2002). Използват се най-разнообразни средства за въздействие върху
подрастващия организъм, като двигателни упражнения, различни подвижни игри, туризъм - с
разнообразните му форми (Hollis, 2016; Dimitrova, 2017; Dimitrova 2018а; Чипева, 2019)
физиологични знания, както и редица етични, дидактически и педагогически познания
(Момчилова, 2003). Физическото възпитание е богато-съдържателен процес, с разнообразно и
полезно формиращо въздействие (Мутафова и кол., 2003). На преден план в учебновъзпитателния процес в средната училищна степен се откроява работата за развитие на
двигателни качества, като интегрална функция, обслужваща много биологични и социални
потребности, свързани с труда, бита и пълноценната личностна реализация (Hollis, 2016;
Маринов, 2020). По същество те са определящо ядро в диалектическото единство на
двигателните функции1. Особено подходящо, предвид възрастовите особености на учениците е
широкото прилагане на игровите методи, форми и средства на работа (Маринов, 2020). По време
на проведеното изследване при ученици от прогимназиален етап на образователната степен,
бяха поставени задачи за осъществяване на педагогическо взаимодействие. В хода на
изследването бе приложена програма от двигателни упражнения с лекоатлетически характер в
различни видове спорт. За установяване ефекта и динамиката на развитие от приложението й
бяха използвани двигателни тестови батерии с лекоатлетическа насоченост. По време на
МОН, 2019: Система за оценяване на физическата дееспособност. Правилник за прилагане на Закона за просвета
и в частност изискванията към предмета физическо възпитание и спорт. http://fsgdobrich.org/%
1
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заниманията бе отчетена активност при всички изследвани ученици относно изпълнението на
програмата от двигателни игри по определен вид спорт.
МЕТОДИ
Предметът на изследване обхваща съдържателната страна на учебния процес по физическо
възпитание с оглед усъвършенстване на формите, методите и организацията в рамките на
двигателното обучение. Обект на изследването е педагогическото познание за оптимизиране на
двигателната дейност с учениците при използване на диагностични методи и средства. За основа
на изследването послужиха редица теоретични източници, третиращи произхода, същността и
различните функции засягащи приложението на различни видове спорт с лекоатлетическа
насоченост и интегративното им въздействие, както и учебната документация на МОН. В хода на
изследването се предоставят и познания по отношение техниката и тактиката в прилагането на
различни видове спорт с лекоатлетическа насоченост. Усилията бяха насочени към развитие на
двигателния потенциал на учениците чрез пряко развитие на двигателните им качества.
Обхватът на проведеното изследване бяха 42 ученика, на възраст 12-13 години от столично
училище в периода 15/09/2020 до 30/06/2021г. Изследваните ученици бяха разделени на две
групи: Експериментална група от 20 ученика и Контролна група - 22 ученика.
РЕЗУЛТАТИ
Следствие осъществени педагогически наблюдения може да се приеме, че със средствата на
футболната, волейболната и баскетболна игра се подобряват двигателно-координационните
умения на учениците. При експерименталната група, бе приложена програма от двигателни
упражнения с лекоатлетически характер, обхващаща различни видове спорт с лекоатлетическа
насоченост. При контролната група бяха проведени редовни занимания предвидени в учебната
програма по физическо възпитание и спорт. Предварителната организация включва събиране на
емпирични данни за двигателната активност на изследваните ученици и връзката им с промените
в съотношение между основните раздели от проведената програма, обхващаща различни видове
спорт с лекоатлетическа насоченост. За целта бяха обобщени и нанесени в таблица резултатите
от изследванията на двигателната активност в края на учебната година. Получените резултати
бяха съпоставени чрез сравнителен анализ за установяване динамиката на развитие на
изследваните показатели на ниво двигателен капацитет от началото на учебната година, сравнен
с края на изследвания период.
Таблица 1. Бягане 30м. - висок старт
Бързина
Експериментална група
Контролна група

І изс.
6,56
5,45

ІІ изс.
5,46
5,02

d сек.
1,1
0,4

7
6
5
4
3
2
1
0
І изсл-не

ІІ изсл-не

d

Графика 1. Динамика - бързина

Задачата на анализа бе да се установи взаимовръзката между основните раздели от
проведената програма с двигателна насоченост и да се проследи двигателната активност на
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учениците при правилно и системно прилагане на двигателните упражнения базирани на
прилаганата програма.
От проведеното тестуване - бягане 30м. от висок старт, даващ информация относно взривна
сила долни крайници, получихме следните резултати, отразени на таблица 1, където с d е
обозначен прирастът при съпоставяне постиженията от І и ІІ изследване и графика 1.
В резултат от приложената програма, учениците от експерименталната група отбелязаха
значително подобрение на резултатите от d = 1,1 сек., докато прираста на учениците от
контролната група е в рамките на d = 0,4 сек. За проследяване динамиката на показателя,
взривната сила - долни крайници бе използван теста скок дължина от място с два крака. Данните
от теста са изложени на таблица 2 и графика 2.
Таблица 2. Скок дължина от място с два крака
Дълъг скок - от място
Експериментална група
Контролна група

I изс.
142,17
140,38

II изс.
148,57
142,49

d см.
6,4
2,11

150
100
50
0
І изсл-не

ІІ изсл-не

d

Графика 2. Динамика - взривна сила долни крайници

От графиката е видно, че приложените двигателни упражнения с лекоатлетически характер
допринасят за развитие взривна сила на долни крайници. При второто изследване се наблюдава
значително подобрение в нивото на резултатите при експерименталната група: d = 6,4см., докато
при учениците от контролната група то е d = 2,11см. За проследяване динамиката на показателя
експлозивна сила на горни крайници и раменен пояс бе приложен теста хвърляне плътна топка
3кг. с две ръце над глава.
Таблица 3. Хвърляне плътна топка 3кг. с две ръце над глава
Хвърляне топка 1 кг.
Експериментална група
Контролна група

І изс.
408,33
419,43

ІІ изс.
458,69
434,03

d см.
50,36
15,60

500
400
300
200
100
0
І изсл-не

ІІ изсл-не

d

Графика 3. Динамика - силата на горни крайници

Международно научно списание за иновации

e-ISSN: 2603-493X
15

2021 / 2

Рекреативна & Wellness Индустрия и Нишов Туризъм

От данните изложени на таблица 3 и отразени на фигура 3 от приложения тест хвърляне плътна
топка 3кг. с две ръце над глава, за измерване на двигателното качество сила на горни крайници,
съответно са: прираст за експериментална група d = 50,36см., за контролна група d = 15,60см.
Тези резултати учениците постигнаха следствие приложената програма от двигателни
упражнения с лекоатлетически характер през основния етап за развитие на сила.
Резултатите показват положителния ефект от приложената програма за развитие на
двигателните способности при експерименталната група, поради което може да се приеме, че
крайните резултати са логична закономерност от системното приложение на лекоатлетически
упражнения, като средство за развиване на експлозивната сила на горни крайници.
За правилното двигателно развитие на учениците от прогимназиален етап е важно развитието и
поддържане на двигателното качество гъвкавост. Информация за това дава включения тест с
гимнастически характер - дълбочина на наклон, чрез който бе проследена динамиката в
развитието на двигателното качество гъвкавост.
Таблица 4. Дълбочина на наклон
Дълбочина на наклона
Експериментална група
Контролна група

І изс.
57,17
55,2

ІІ изс.
59,27
55,6

d мм.
2,1
0,4

60
40
20
0
І изсл-не

ІІ изсл-не

d

Графика 4. Динамика - гъвкавост

Разликата в постиженията е осезаема. Експерименталната група подобри резултатите си с d =
2,1мм., а контролната с d = 0,4мм. Разликата между двете групи, макар и не голяма, на база
сравнените емпирични стойности, откроява ефекта от приложената двигателна програма от
упражнения с лекоатлетически аспекти. Получените резултати са закономерни и очаквани, тъй
като лекоатлетическите упражнения не могат да се използват като основно средство за развитие
на качествена гъвкавост.
Таблица 5. Гладко бягане 200м. - висок старт
200 м. гладко бягане
Експериментална група
Контролна група

І изс.
50,11
50,29

ІІ изс.
48,21
49,89

d сек.
1,9
0,4

60
40
20
0
І изсл-не

ІІ изсл-не

d

Графика 5. Динамика - издръжливост
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За общата работоспособност от голямо значение е развитие на двигателното качество
издръжливост, което има основна роля в повишаване на двигателната активност на учениците.
Нивото на издръжливост бе измерено с тест - гладко бягане 200м. от висок старт.
От изложените резултати на графика 5, се вижда, че контролното разстояние е било по-бързо
пробягано от децата в експерименталната група - 50,11сек., при първото изследване и съответно
- 48,21сек. при второто изследване, което показва подобрение с d = 1,9сек. При контролната
група резултатите съответно са: 50,29сек.- първо изследване и 49,89сек. – второ изследване, с
прираст d = 0,4сек.
ДИСКУСИЯ
Отчетеният прираст при контролната група е минимален в сравнение с този на
експерименталната група. От получените резултати е видно, че подбраните за измерване
тестове с лекоатлетически аспекти дават ясна представа за двигателния капацитет на учениците
и за динамиката на развитие на двигателните им качества. Статистическата обработка показа, че
резултатите са положителни и при контролната и при експерименталната група, но динамиката
на развитие е с по-високи стойности при учениците от експерименталната група. Това се дължи
на приложената при тях програма от двигателни упражнения с лекоатлетически характер.
Игровата дейност като средство, форма и метод на обучение, възпитание и развитие има
категорично по-големи възможности от останалите дисциплини в програмата. По-широкото
участие на играта в учебната програма може да се постигне и чрез игровата форма на
провеждане на часовете с гимнастически и лекоатлетически характер. Това ще се осъществи за
сметка на стила и точността на изпълнение на двигателните навици, но в полза на
приложимостта им. Голяма е ролята на играта за преодоляване на стреса при смяната на
динамичния стереотип с постъпване на детето в нов клас или училище. Обуславя се от
снижаване на двигателната активност, смяната на водещата дейност, свързаните с нея урочна и
режимна претовареност и необичайно голям информационен поток. Всичко това дава основание
да се приеме, че игровата дейност като средство, форма и метод на обучение, възпитание и
развитие има голямо значение за оптимизиране на учебно-възпитателния процес в училище и
специално за развитието на двигателните способности на учениците.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Двигателните игри подобряват и мотивацията на учениците, оптимизирайки учебновъзпитателния процес. Приложената двигателна програма при проведеното изследване води до
преодоляване пасивността на учениците в учебно-възпитателния процес и повишава качеството
и ефективността на обучението. В тази връзка е и препоръката при съставяне на програми по
физическо възпитание, а именно да бъде спазено съотношението между отделните раздели и
съдържанието им по класове. То да съответства на дидактическия принцип за приемственост,
съобразно особеностите на учебно-възпитателния процес по физическо възпитание, целите и
задачите на средния етап на образователната степен. Да има изискванията за връзка на
учебното съдържание с интересите и способностите на учениците, както приложност,
интензификация, оптимизация и творчество. Акцентът пада върху характера на учебното
съдържание, включено в трите основни раздела, като изискване за повишаване ниво на
двигателен капацитет.
 гимнастически упражнения
 лекоатлетически упражнения
 двигателни игри
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За тази възраст предвид интегралното въздействие, най-подходящ е игровият метод на
преподаване и обучение по предмета физическо възпитание и спорт.
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Авторът декларира липса на обстоятелства за конфликт на интереси и че изследваните лица са
подписали декларации за съгласие относно публикуването на установените данни в изследването.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Двигателната активност на всички нива, както и рекреативният туризъм са основна част от
социалните дейности в сферата на обществените отношения (Dimitrova, 2018; 2019а, 2020).
Спортът е социален и икономически феномен, един мащабен и значим обществен индикатор,
който обединява хората и съдейства за тяхното развитие. Паралелно, той съпътства човека в
стремежа му към духовен, ментален и физически Уелнес и здравословен баланс (Dimitrova,
2018а; 2019; Димитрова и кол., 2021 ). Средство е за изразяване на лична и национална
идентичност. В днешното забързано и напрегнато ежедневие, стресът и натрупаната психическа
умора създават предпоставки все повече работещи жени в т.ч и бременните да изпитват
потребност от занимания със спорт и спортни дейности в свободното си време (Нешева, 2010).
Все повече се налага схващането, че спортът не е само здравословна дейност през свободното
време, а и ефективен начин за увеличаване производителността на труда чрез прилагане на
здравословен начин на живот – Wellness (Dimitrova, 2017; Димитрова, 2019; Винарова и кол.,
2021). Проучвания проведени в страните членки на Европейския съюз показват, че
приблизително 125 милиона европейци практикуват различни видове спорт в своето свободно
време. Мъже и жени от всички възрасти отделят и изразходват, за спортни занимания, средно
2% от семейният си бюджет.
Бъчваров (2000) посочва четири основни социални сфери на приложение на спорта, а именно:
 Спорт за здраве, жизненост и красота, т.е. спорт за всички в.т.ч спорт за бременни жени;
 Физическо възпитание и спорт на подрастващото поколение, в т.ч. и висшите учебните
заведения;
 Професионално-приложен спорт, вкл. във въоръжените сили и др.;
 Състезателен спорт с неговите многобройни разновидности.
Чрез благотворното си влияние по отношение на профилактиката, лечението и възстановяването
физическата активност е полезна във всяка възраст и е от особено значение в контекста на
застаряващото население в Европа и поддържането на високо качество на живот във всяка
възраст (СЗО, 2007). Спортът е резултат от социалното развитие и в голяма степен се явява
катализатор на общественото развитие чрез усъвършенстване качествата на личността и
нейното поведение. А спортът за всички спомага за подобряване на нервно-психическата,
емоционалната и социалната годност и комуникативност, намалява смъртността, изгражда
морално-волеви качества, формира
положителни поведенчески реакции, моделира
поведението, предотвратява агресията, насилието и своеволието, спомага за укрепването на
активна гражданска позиция и др.
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МЕТОДИКА

В настоящото проучване основният фокус е насочен към спорта за всички в т.ч и бременни
жени, както и към част от основните целеви области за спортуване, а именно: здраве, красота и
естетическа наслада. Понятието „спорт за всички“ (sport for all) [7] се използва условно, защото
съдържанието му включва не само спорт за здраве, но и други форми като мероприятия и
процедури на двигателната активност. То се заражда в англо-говорящите страни през 1966, като
постепенно се разпространява и в другите държави. Започват да се създават национални,
регионални, световни и олимпийски структури. В България през 90-те години на 20 век се
проявява под формата на масов спорт, народен спорт и масово-оздравителна физическа
култура.
Социално-икономическата значимост на спорта в глобален, международен и национален мащаб,
ни позволява да го разгледаме на четири основни равнища:
1. Мегаравнище – спортът като система с обособена структура и функции в световен, и
глобален мащаб;
2. Мезоравнище – спортът като система с обособена структура и функции в континентален
мащаб;
3. Макроравнище – спортът като система в национален мащаб;
4. Макроравнище – спортът като система, от една страна в рамките на отделните спортни
субекти – (федерации, съюзи, спортни клубове, частни спортни формирования, социални групи) и
от друга страна, в рамките на отделните социални сфери на приложението му – (елитен спорт,
спорт за всички в т.ч и за бременни жени, ученически и студентски спорт, спорт за лица в
неравностойно положение) и др.
РЕЗУЛТАТИ
С проведеното изследване се цели да се установят някои маркетингови аспекти свързани с интересите и
потребностите на потребителите на спортни услуги бременни жени. Използван е анкетният метод, като за
целта бе изготвена анкетната карта, включваща няколко въпроса с алтернативни и свободни отговори.
Анкетираните бременни жени са на възраст между 26 и 35 години (Нешева, 2014).
Интерес буди въпросът „От къде научихте за предлаганите спортни занимания и услуги за бременни?“.
Анкетираните имаха възможност да посочат до три отговора. Анализът (фиг.1) показва, че в най-голям
процент от случаите (57,5%) жените са научили за този вид услуга от приятел или познат, запознат или
използвал съответните спортни услуги. С приблизително близки стойности (50%) е информираността от
интернет. Следва информацията от рекламни брошури (25% от случаите).
Series1
0%
друго
до днес не знаех, че се предлагат…
от акушер-гинекологът ми
5%
от спортен клуб/център
от познат/ приятел
от друг вид реклама(билборд, TV,… 2,50%
от брошури
от интернет

15%
15%
57,50%
25%
50%

Фигура 1. Информираност
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Един от най-важните въпроси отразен във фигура 2 е „Какво мотивира жените да използват
спортни услуги по време на тяхната бременност?“ Получените резултати могат да се използват при
изготвянето на рекламни или образователни кампании, целящи популяризирането и привличането на
повече бременни жени към занимания със спорт и потреблението на специализираните спортни услуги за
бременни. И на този въпрос респондентите имаха възможност да посочат до 3 отговора.

Фигура 2. Мотивация за ползване на спортни услуги за бременни жени
Впечатление правят няколко много силно открояващи се в сравнение с останалите, мотива, които
ние можем да определим като мотиви с първостепенно значение: по-добра подготовка за раждането
(62,5% от случаите), за профилактика срещу заболявания/за здраве (57,5% от случаите), за да се
освободя от стреса (57,5% от случаите), за вдъхновение и удоволствие (37,5% от случаите) и регулиране
на теглото (25%). Общото между тези основни, според анкетираните, мотиви е, че всеки един от тях е
пряко или косвено свързан със здравен или психологически фактор. Оттук можем да направим извод, че
бременната жена е отговорна към своето здраве, психически и емоционален баланс и равновесие.
Разглеждайки останалата част от получените резултати, която условно можем да определим като
второстепенни мотиви, стигаме до следните заключения. На първо място в 15% от случаите е
създаването на нови контакти. Това е обусловено от факта, че след раждането на дете, жената в поголяма или по-малка степен е принудена на измени социалния си кръг. Затова е важно създаването на
връзки и контакти с други бременни жени. В 12,5% от случаите мотив се явява удовлетворяващата цена
на предлаганите услуги. Ниският процент, вероятно говори за това, че голяма част от анкетираните са
склонни да отделят по-значителна сума от бюджета си, ако това би допринесло за тяхното здраве и
благополучие. Квалифицираният персонал и доброто отношение е мотив за ползване на спортни услуги
за бременни в 10% от случаите, желанието за научаване на нещо ново и полезно при 7,5%, а идеята за
разнообразяване на ежедневието или „да избягам“ за малко от работата/семейството“ в 5% от случаите.
Материалното осигуряване на спортните центрове (клубове), както и това дали услугата е популярна и
модерна сред бременните жени, са най-слабо мотивиращите фактори според респондентите. Съответно:
„модерна апаратура и уютна обстановка“, „има удобен транспорт (паркинг)“, „защото е модерно“ – в 2,5%
от случаите.
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След като разгледахме основните мотиви, на бременните жени, за ползване на спортни услуги,
нека разгледаме точно какъв вид спортни услуги, които използват анкетираните жени. Изследваните лица
имаха възможност да посочат до 3 спортни услуги за бременни, които ползват.
Фигура 3 ни показва, че най-голям процент от жените (73,3%) са избрали гимнастиката, като
голямата част от тях посещават „Специализирана програма Нешева“ (създадена в Национална спортна
академия през 2010 година).
Series1
друго
спортно ходене
преходи/туризъм
водна аеробика
гимнастика
йога
плуване
джогинг
танци
фитнес

3,30%
3,30%
30%
10%
73,30%
16,70%
23,30%
10%
23,30%
16,70%

Фигура 3. Ползвани спортни услуги за бременни
Драстично по-малък е процентът на посещаемост на другите видове предлагани спортни услуги.
Дейности не задължително обвързани със спортен клуб или център се явяват преходите и туризмът, в
голяма част от случаите е в следствие на личната самоинициатива, практикувана от 30% от
анкетираните. Плуването и танците заемат по 23%, следвани от йога за бременни и фитнес с по 16,7%.
Вероятно поради високите цени, слабото предлагане и пред вид хигиенните условия/потребности относно
бременността, водна аеробика практикуват едва 10% от анкетираните. Джогингът, като по-динамично и в
някои случаи противопоказно по време на бременността спортно занимание, са избрали и практикуват
10% от жените. Накрая с по 3,3% са спортното ходене или друг вид ползвана спортна услуга.
Прави впечатление (фиг.4), че на въпроса „Какви спортни услуги за бременни бихте ползвали?“,
47,5% от анкетираните жени посочват водната аеробика, без да са сигурни какви рискове поемат, когато
са в обществени басейни с разнородни и многобройни посетители. Имайки предвид резултатите от
предния въпрос и само 10-те процента жени, които реално ползват този вид услуга, стигаме до извода, че
водната аеробика е атрактивна и желана спортна услуга с потенциал за развитие.
Series1
друго

0%

спортно ходене

12,50%

преходи/туризъм

17,50%

водна аеробика

47,50%

гимнастика

20%

йога

42,50%

плуване
джогинг

37,50%
5%

танци
фитнес

27,50%
5%

Фигура 4. Предпочитани спортни услуги за бременни
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ДИСКУСИЯ
Същото можем да кажем и за йогата, която заема 42,5% от предпочитанията на жените срещу
16,7% реално потребление. Въпреки наличието на много йога центрове предлагащи и йога за бременни,
ниският процент на потребление на услугата говори за не добра информираност в следствие на
недостатъчна или пълна липса на реклама и познаване на този вид услуги. Следва плуване с 37,5%,
танци 27,5%. Интересът към гимнастиката сред бременните също е сравнително висок 20% имайки
предвид, че голяма част от анкетираните жените са я посочили като спортна услуга, която вече ползват.
Спортните дейности, които бременните могат да ползват самостоятелно, а именно преходи и туризъм, и
спортно ходене, не са сред най-предпочитаните, съответно със 17,5% и 12,5%. С най-нисък процент са
джогинг и фитнес услугите с по 5%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На първо място спортът за бременни жени има високата социална значимост. Липсата на
физическа активност има отрицателни последици не само върху здравето на отделната личност, а и на
развитието на обществото като цяло. Това е важна задача за бъдещата майка, чиято основна цел през
този период е грижата за износването и раждането на здраво и жизнеспособно поколение. Пазарът на
спортни услуги за бременни и значителният интерес към тях (65% от анкетираните) разкриват
възможности за налагане на подобен род услуги.
На второ място всички жени (в т.ч. и всички бременни жени, разгледани като потенциални
участници в тази подсистема) се явяват голяма група специфични потребители на спортни услуги, за
която е необходимо разработването на специализирани, съобразени и проучени тренировъчни програми,
както и наличието на тясно специализирани и квалифицирани спортни специалисти (Димитрова и Изов,
2021). И на трето място се налага създаването, в последните години, на все повече частни спортни
формирования, предлагащи различни видове спортни програми за жени с нормална бременност.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Съвременното динамично развитие на обществения живот разширява все повече социалната
значимост на пратикуването на спорт или рекреативна двигателна активност, от все по-големи
групи от хора в различен възрастов диапазон (Petrova, 2013; Kostova, 2014; Ivanova, 2019; Vulev et
al., 2019; Чипева, 2019; Vassileva, 2020; Trendafilov, 2020). Без значение от техническото ниво, на
което се прилага спортната дейност са регистрирани високи изисквания към личността на
спортиста, инструктура, треньора и всички други участници в организацията на спортната
практика (Trendafilov, 2013; Димитрова, 2018; Ivanova, 2019a; Ignatova et al., 2020). Паралелно,
милярди хора по целия свят практикуват в свободното си време разнообразни спортове или
рекреативна двигателна активност (Dimitrova , 2018; Полименов, 2018; Polimenov, 2019;
Димитрова, 2019). Огромното напрежение и екстремалните ситуации в ежедневието, изискват от
всички участници в процеса, психическа устойчивост и балансирано ментално и физическо
здраве (Ignatova, 2020; Dimitrova, 2020). На съвременния етап от развитието на спорта в повечето
случаи изходът от състезанието, успехът или неуспехът, се решават главно на психологическо
ниво. Умението да съхраниш своята устойчивост, да останеш независим от непрекъснато
променящите се външни и вътрешни условия и да контролираш поведението, действията и
усилията си, да мобилизираш всички свои сили, се явяват решаваща предпоставка за успешна
състезателна реализация. В тази връзка успешната регулация и саморегулация на психичните
състояния, поведението, действията и усилията е един от най-важните не само от теоретична, но
и от практическа гледна точка проблеми на психологията на спорта. Самоконтролът и
саморегулацията са сред решаващите фактори, определящи постиженията в съвременния спорт
(Жечева, 2011). Това изисква по време на подготовката да се усвояват съответните методически
прийоми и средства, чрез които състезателят и треньорът да могат успешно да се справят с
прекалено високата (или прекалено ниската) емоционална възбуда и психично напрежение.
Усвояването на механизмите за регулация и саморегулация на емоционалните състояния,
поведението и действията създава благоприятна предпоставка за управление и саморегулация
на предстартовите състояния и състезателното поведение по пътя към достигане на целта. Не
случайно проблемите на саморегулацията на поведението заемат централно място в спортната
психология и са един от основните компоненти на психологическото осигуряване.
„Xарактерно за личността поведение в състояние на високо психично напрежение или стрес,
което е насочено към промяна в степента на контрол над ситуацията” (Hall, 2008). Развитието на
самоконтролиращи се умения на личността е от съществено значение за управлението и
саморегулацията на състоянията и поведението на спортиста в непрекъснато променящите се и
усложняващи се условия на спортно-състезателната дейност.
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МЕТОДИКА
Предметът на изследване обхваща съдържателната част на психологичния процес при
практикуване на рекреативна двигателна активност и спорт. С оглед усъвършенстване на
формите, и организацията за прилагане на самоконтрол, саморегулация на емоционалното
състояние. Обект на изследването е педагогическото познание за съдържанието, структурата и .
За основа на изследването послужиха редица теоретични източници, третиращи произхода и
същността на идеомоторната моделираща тренировка. Различните функции засягащи
приложението на различните аспекти с психологическа насоченост и интегративното им
въздействие, както на самоконтрола, така и на саморегулацията при практикуване на
рекреативна двигателна активност и спорт. В хода на изследването се предоставят и познания
по отношение на субординацията на видовете ментални мрежи: познавателна, ценностна и
оперативна в прилагането на техники с психологическа насоченост.
РЕЗУЛТАТИ
Саморегулацията се свързва със: „способността на индивида за самостоятелно формиране
на цели и съответни програми за действие, както и за осигуряване на съобразената им със
ситуацията регулация въз основа на обобщена, външна информация за поведението” (Кайков,
2019).
СЪЩНОСТ
Саморегулацията се свързва с „вътрешни ресурси, използвани от индивида при взимане на
решения, активен отговор на въздействията на средата и упражняване на самоконтрол”
(Baumeister, 2000). В този смисъл саморегулацията може да се разглежда като по-широк термин,
включващ самоконтрола. „Същността на регулацията (саморегулацията) се състои в насочване
на дейността на човека в различни екстремални ситуации, чрез оперативно оптимизиране на
психичната му готовност” (Кайков,1998). Регулацията се определя като непрекъснат процес на
приспособяване на човек към условията на обкръжаващата среда и удовлетворяване на
възникващите в дадения момент потребности. Човек постоянно се адаптира към непрекъснато
предявяваните към него изисквания и различни стресори. Процесът на регулация включва както
вътрешни, така и външни изменения. Към вътрешната адаптация се отнасят нагласите,
емоциите, чувствата и мотивацията на личността. Към външната се отнасят наблюдаваните
действия и поведение, както и приетите нови роли или отношения. Саморегулацията се
разглежда като личностна черта и като процес. Като черта тя е свързана с адаптацията,
доколкото е в основата на способността на хората да се въздържат да реагират импулсивно и да
променят спонтанните си реакции на външните стимули, за да спазват създадените вече в
социума стандарти и правила. Саморегулацията се разглежда и като способността за промяна
на своите собствени отговори, така че да бъдат приведени в съответствие с идеали, морални
ценности, социални норми, законите и други стандарти. Способността за саморегулация е един
от най-важните елементи на личността. Чрез нея хората контролират своите мисли, чувства,
импулси и изпълнение на задачите си. Тя се свързва и със способността на личността да
променя обичайните и стереотипни поведения, за да удовлетвори изискванията на средата.
Саморегулацията може да се определи като процес на контрол върху емоции, когниции и
поведения. Саморегулацията изпълнява две основни функции:
1. Планиране на усилията за постигане на цели за адаптация на личността към
изискванията на социалната среда.
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2. Отлагане във времето на непосредственото удовлетворяване на потребностите,
импулсите и желанията в полза на по-висши и дългосрочни цели.
Саморегулацията е психическо явление, при което регулацията на дейността се извършва
самостоятелно, „сякаш отвътре”.
Системите за саморегулация се изграждат последователно през онтогенетичното развитие на
индивидите чрез интранализиране на процесите на външна регулация и поставянето им в
основата на вътрешната самостоятелна регулация на дейността и благодарение на развитието
на редица психични процеси: интелектуални, волеви, мотивационни и емоционални.
Саморегулацията е способността на личността сама да формулира цели на действие и след това
сама да изработва програми за действие, които да обезпечат успешното постигане на значимите
цели. Тя се свързва със способността личността да съобразява поведението си със социалната
ситуация, в която се намира като отчита вече получената информация относно различните
социални ситуации и социално приемливите за тях поведения в процеса на социализация.
СТРУКТУРА
Изградеността на саморегулиращата система на личността на спортиста има много важно
значение за спортно-състезателната дейност. Без нея не би могла да се осъществи регулацията
на поведението и действията на спортиста.
Изходна база за развитие на саморегулиращите механизми на личността се явява
самопознанието. То е резултат от съпоставянето на информацията за самия себе си
(съдържанието на Аз-а) и информацията за света. Самопознанието е в основата на изграждане
на Аз-концепцията на личността. Аз-концепцията включва съвкупността от представите на човек
за самия себе си. На базата на самопознанието се изгражда мрежата на ценностите, която е
следствие от взаимодействието между личните критерии за оценка и обществените норми и
стандарти (мнения и оценки на другите). В резултат на това се изгражда и самооценката на
личността, която се явява един от основните саморегулативни механизми на личността и в тази
връзка влияяе съществено върху състезателното поведение. Третият елемент от
саморегулативната система е оперативната мрежа, която включва практическите и умствените
действия. Те правят възможен самоконтрола на личността и поведението на спортиста.
ПОЗНАВАТЕЛНА МРЕЖА
Съдържание на
Аз-а

Информация за света
САМОПОЗНАНИЕ

МРЕЖА НА ЦЕННОСТИТЕ
Р

Обществени норми,
Лични критерии
стандарти, изисквания

САМООЦЕНКА

за оценка
ОПЕРАТИВНА МРЕЖА
Практически

Умствени действия

САМОКОНТРОЛ

действия
Схема 1. Субординация на менталните мрежи: познавателна, ценностна и оперативна
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Съществена роля за формиране и развитие на самоконтролиращите и саморегулиращите
умения на спортиста има обучението - усвояване на определена система от знания и изграждане
върху тази основа на съответни умения и способи за саморегулация на психичните състояния и
ситуативното поведение. Тук се имат предвид още усвояването на прийомите за
самоорганизация и управление на емоциите, самомобилизация в екстремални условия и др.
МЕХАНИЗМИ
Важен момент при управлението на поведението, действията, състоянията, усилията е умелото
балансиране между методите за регулация и саморегулация. Явното преобладаване на първите,
методите за регулация, снижава активността на състезателите, превръща ги в пасивни обекти на
въздействие и често води до усещането, че са обект на манипулация. В такива случаи се
повишава зависимостта на състезателите от други лица и те изпитват затруднения в ситуации,
изискващи собствен избор и решение.
Традиционната система за психическа подготовка използва в по-голяма степен
прийомите за регулация. Не по-малко, а дори и по-голямо е значението на системите за саморегулация, които са насочени главно към регулация на актуалните психични състояния, волевата активност, поведението, действията, усилията, насочеността на мисленето и др. Не
случайно най-добро е обучението, което дава възможност да се осъществява самоконтрол над
външните и вътрешните фактори, т. е. спортистът да разчита главно на себе си, а не да чувства
зависимост от другите (треньор, психолог, ръководство) при справяне с различните
неблагоприятни или необичайни въздействия. Това е особено важно в спортовете, които
протичат в нестабилна, с постоянно променящи се параметри среда, без възможност за намеса
от страна на треньора по време на състезание. Всъщност състезателите и треньорите са в
постоянна борба за преодоляване на непрекъснато възникващите трудности (обективни и
субективни), на поредния противник в състезанието, на напрежението, а най-вече на
преодоляване на себе си. Всяка проява на нерешителност и зависимост в определена ситуация
може да окаже твърде негативен ефект върху спортния резултат, а в някои случаи да доведе до
опасни, дори и фатални последици (напр. при екстремалните спортове).
СРЕДСТВА И МЕТОДИ
Ефективната регулация и саморегулация изискват овладяване и адекватно прилагане на редица
техники и методи. Използват се различни стратегии:
- Емоционално фокусирани.
- Проблемно ориентирани.
- Когнтивни.
Сред най-често прилаганите емоционално фокусирани техники са:
Дихателни упражнения.
Те се основават на психофизиологичните зависимости. Високото емоционално напрежение е
придружено е с ускорено повърхностно дишане. В такива случаи се прилагат техники на дълбоко
коремно вдишване и издишване. Обратно, при понижен емоционален тонус, при предстартова
апатия и др. се препоръчва бързо гръдно вдишване и издишване. Повлиявайки дишането, можем
да регулираме някои прояви на неблагоприятни психични състояния.
Двигателни упражнения.
Те също са често използвана техника за регулация и саморегулация на психичните състояния.
Интензивните предстартови състояния са свързани с напрежение в скелетната мускулатура. В
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такива случаи се прилагат бавни, плавни движения. При усещане за слабост, забавени реакции и
др. се използват бързи честотни движения, които да подобрят мускулния тонус.
Идеомоторна тренировка.
При нарушаване на вегетативните функции се препоръчва идеомоторната тренировка
(състезателят мислено проиграва отделни движения, двигателни действия или комбинации от
тях, преодолява дистанцията и т.н. в плана на представите). Идеомоторната тренировка е един
от най-често използваните и ефективни методи за регулация и саморегулация. Тя може да се
прилага с различни цели. Могат да се прилагат различни варианти на идеомоторна тренировка в
зависимост от вида спорт, предварителната подготовка, знания и умения за използването й от
страна на състезателя, целта, която иска да постигне. Тя е особено ефективен метод за снемане
на емоционалното напрежение, за овладяване на вегетативните реакции, за развитие на
техническите умения, за корекция на грешките, за по-бързо справяне с травми и др.
Идеомоторната моделираща тренировка се използва и по време на тренировка, за решаване на
целите на подготовката, и по време на състезание. Преобладаващата част от изследванията,
свързани с използването на представата в спортно-състезателната дейност са свързани с
практически ситуации – използване на представата за подпомагане и улесняване на
двигателното обучение (Hall, 2004). Проведено изследване с 348 състезатели от различни
спортове и с различна квалификация обаче показва (Hall, 1990), че самите спортисти използват
по-често представата във връзка със състезанието, за повишаване на състезателната
ефективност, отколкото по време на тренировка. Състезателите използват представата най-често
непосредствено преди състезание, по-рядко по време на състезанието и най-рядко след
състезание (Hall, 1990). Други автори (Hall, 2008). извеждат два специфични компонента на
общата мотивационната представа: обща мотивационна представата, свързана с общото ниво
на възбуда и стрес и 2) обща мотивационна представа, свързана с чувството на увереност и на
това, че контролираш събитията.
Идеомоторната моделираща тренировка се използва и за достигане на „адекватна психична
готовност за бъдещи действия в неочаквано възникнали екстремални ситуации” (Кайков,1998).
Заедно с това автора обръща внимание на факта, че често хората извършват тези идеомоторни
въздействия неосъзнато, вследствие на което в много случаи ефектът от въздействието е
отрицателен. „В тяхното съзнание непрекъснато „витаят” мисли, свързани с отрицателни
преживявания, като неувереност, страх, нерешителност, отчаяние, несигурност и др., които се
отразяват отрицателно на цялостната дейност и върху здравето” (Кайков,1998). Този факт е от
особена важност за спортната практика. Неотчитането му може да доведе до значителни
проблеми при справянето с допуснати грешки, неуспешно представяне или поредица загуби.
Подобно поведени може да създаде условия за формирането на т.нар. „заучена безпомощност”
(Янчева,2009). препоръчва за справяне с неблагоприятни стресогенни въздействия и метода на
условните рефлекси. При него ключовият дразнител многократно се свързва с желаната
реакция, докато се стигне до условно рефлекторно действие (например видът на определен,
специфичен за спорта, индивидуално значим дразнител се свързва със спокойствие и
уравновесеност). Друг, предлаган от същият автор метод е „тренировката за регулация на
състоянието на тревожност", при който се работи със случайни и планирани стрес-фактори, за
да се изградят умения за противодействие.
Нарушенията в поведенческата сфера се отразяват твърде неблагоприятно върху резултата,
особено в спортовете, изискващи изключително фина координация на движенията. В такива
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случаи се използват различни дихателни и двигателни упражнения, мускулно разхлабване,
идеомоторна тренировка, моделирана тренировка. Един от най-разпространените методи,
основан на самовнушението е Автогенната тренировка. Тя е разработена от немския
психиатър Шулц. В основата на този метод стои психофизиологичната зависимост - разхлабвайки
или релаксирайки определени мускулни групи, можем да изменим емоционалните си състояния в
определено направление. Автогенната тренировка се използва при високо психическо
напрежение за снемане на тревожността, страха, за преодоляване на умората и др. При нея чрез
определени словесни формули вниманието се насочва последователно към отделни части на
тялото, като по този начин се постига специфично усещане за релаксация. Автогенната
тренировка дава възможност за съсредоточаване и отвличане на вниманието и за управление на
вегетативната нервна система.
ДИСКУСИЯ
Широкото приложение на автогенната тренировка води логично до усъвършенстването й и до
появата на различни нейни модификации. За нуждите при подготовката на спортистите са
разработени изменения на класическия вариант. Тя се разделя на две части: успокояваща и
мобилизираща. Някои посочват и трети вариант - формиране на представа за дейността в
автохипнотично състояние. Автогенната тренировка е само част от общата система за
саморегулация, съдържаща въздействия както върху физиологичните реакции, така и върху
психичните процеси.
Визуализацията е много често използвана в спортната практика – за мислено проиграване на
трасето, на определено двигателно действие, за настройване към предстоящия старт и др.
Към проблемно ориентираните техники можем да отнесем:
Тренинг на увереността. При тази техника се прилага декомпозиране на целите и
възнаграждаване на постиженията, като постепенно се увеличават изискванията.
Тренинг на социалните навици. Интерпретацията на междуличностните отношения, събития и
т.н. в голяма степен определя начина, по който те се преживяват
(“Стресът не е това, което става с мен, а това, което аз си мисля, че става”). В този случай
акцентът е върху начина, по който се интерпретират отношенията и случващите се събития.
Когнитивни стратегии за регулация и саморегулация:
Когнитивнте стратегии се използват както при емоционално, така и при проблемно-ориентираните
техники. Сред най-използваните методи при нарушения в когнитивната сфера са ревизия на
ирационалните убеждения, преработване на нежеланите мисли, отвличането и
превключването на вниманието, самоубеждението, самозаповедите, анализът на стресфакторите.
Най-общо при управление на състоянията се използват два подхода: 1) собствената активност на
състезателя - съответните методи за самовъздействие и саморегулация; 2) правилно
организирани външни въздействия, или хетерорегулация.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Няма универсална програма, която да действа ефективно при всички спортове и всички
спортисти. Всеки състезател възприема, преработва, осмисля, анализира, преживява по
различен начин на външните и вътрешни въздействия (благоприятни и неблагоприятни). Логично
е да се потърсят и индивидуални средства за справяне с тези въздействия, които са в основата
на индивидуалните програми за регулация и саморегулация. Съществуват известни общи
положения, които могат да бъдат основа при разработване на такива програми.
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В спортната практика се използват твърде разнообразни методи за въздействие и
самовъздействие, насочени към овладяване на неблагоприятните външни и вътрешни фактори и
постигане на оптимално психическо състояние и готовност за състезание. Трябва да се има
предвид обаче, че всеки един от тези методи може да постигне съответния ефект, ако е част от
индивидуалната система за регулация и саморегулация на спортиста. Тази система е пряко
зависима от индивидуалните особености на личността, от възрастта, пола, от спортната
квалификация и предходния опит (спортно-състезателен и личностен). Тя се разработва,
допълва и усъвършенства в процеса на спортно-състезателната дейност и е неотменен
компонент на психическата подготовка.
Конфликт на интереси:
Авторът декларира липса на обстоятелства за конфликт на интереси и че изследваните лица са
подписали декларации за съгласие относно публикуването на установените данни в изследването.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Водещи изследователи дефинират обособена нова социална група глобални граждани, от
родените през 21век (Petrova, 2013; Kostova, 2014; Ivanova, 2019; Vulev et al., 2019; Чипева, 2019;
Vassileva, 2020; Trendafilov, 2020). Тази група, в научните публикации определят като
поколението на така наречените Милениали (Millennials) (Trendafilov, 2013; Димитрова, 2018;
Ivanova, 2019a; Ignatova et al., 2020). През 2021г се посочва като важна промяна, тъй като 4-то
поколение Millennials на възраст над 18 години ще влезе на пазара на труда и стават активен
потребител и то в пъти по-активен от поколението родено до 2000г. (Dimitrova, 2018). Има
милиарди Милениали (Millennials) по целия свят, което ги прави бъдещите потребители на стоки
и услуги (Dimitrova, 2019). Но по-важното е, че подобни услуги се предоставят почти
изключително в цифровото пространство на интернет-базирани технологии (Dimitrova , 2018;
Polimenov, 2019). Тази възрастова група е най-младото поколение на съвременната работна
сила и може да бъде описана като почти изключително дигитална, което от своя страна
предполага необходимостта от оценка на нови инструменти и подходи за постигане на
ефективна социална комуникация и балансиран здравен статус (Dimitrova, 2017; Dimitrova,
2018a;). Очевидно Милениалите (Millennials) изглеждат добре информирани за важността на
здравословния начин на живот в „Интелигентна среда” (Полименов, 2018; Димитрова, 2019).
Следователно, безспорно, Милениалите (Millennials) млади жени играят водеща роля в ключови
аспекти на изграждането и поддържането на уелнес култура за благополучие и щастие, като се
има предвид забележимият стремеж към просперитет и лично благополучие (Ignatova, 2020;
Dimitrova, 2020). Пo време на пубертетa протичат основни промени в биологичните,
психологичните и психосоциалните параметри на девойката. Ключов момент тук е появата и
установяването на менструалната функция (Кедикова-Андреева, 2012; Маринова, 2014). Тя
бележи началото на репродуктивния период в живота й, като е повратна точка за здравето на
организма на младата жена. Едни от най-често срещаните акушеро-гинекологични оплаквания
при жените са нарушенията в менструалната функция (Elizabeth, 2010). Смущенията в
менструацията (МС) могат да се проявяват с различни отклонения при нейното протичане.
Изменение в продължителността на менструалния цикъл:
 при интервал на менструация над 35 дни – oligomenorrhoea (по-малко от 10 пъти за
година);
 по-чести от 21-дневен интервал кръвотечения – polymenorrhoea (сумарно може да надвиши
12 пъти на година).
Изменение в обема на кръвозагубата:
 оскъднa менструация - hipomenorrhoea
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продължителна и обилна менструация, продължаваща повече от 7 дни, с повече от 80 мл
кръвозагуба – hypermenorrhoea (menorrhagia).
 Пълно отсъствие на менструация повече от 6 месеца – amenorrhoea.
 Болезнена менструация – dysmenorrhea.
 Нередовна менструация и междуменструални кръвотечения - metrorrhagia.
 Зацапването (Metrorrahyey) представлява нередовно прокървяване от влагалището по
всяко време на менструалния цикъл, различно от нормалната менструация.
Менструалните разстройства се разглеждат в три групи (Налбански, 2010). Към първата група
спадат хипоменструалните състояния – олигоменорея, хипоменорея, вторична аменорея.
Втората група разстройства са неправилните маточни кръвотечения. Към третата група се
отнасят предменструален синдром (ПМС) и болезнената менструация - дисменорея. Нормално
протичащата менструация (eumenorrhoea) е външен израз на соматичното и психичното здраве
на жената (Налбански, 2010). Нейните нарушения сигнализират, че нещо в организма не е наред.
Контролът ѝ дава широки възможности за своевременно откриване на различни гинекологични и
общи заболявания.
МЕТОДИ
Целта на проучването е да се обсъдят и анализират съвременните представи за менструалните
разтройства и да се направи скрининг върху разпространението и честотата на менструалните
нарушения сред ученички и студетки/ сред българската популация.
Изготвена е специализирана анкетна карта съставена от две части и включва 51 въпроса.
Първата част включва специфични въпроси, които разкриват наличието или отсъствието на
предменструални и менструални нарушения. Втората част обхваща въпроси касаещи общото
здравно състояние, двигателната активност, характер на работата и др. като разкрива наличието
на ранни симптоми, свързани с менструалните нарушения. Единици на наблюдението са 466
жени на възраст 20,8 години, пожелали да участват в проучването, като са попълнили анонимно
анкета. Признаци на наблюдението са психосоциални, демографски и епидемиологични
показатели свързани с разпространението на менструалните разтройства – ПМС и дисменорея.
Време на наблюдение: анкетното проучване е проведено от месец февруари 2012 г. до март
2015 г.
Място на наблюдение:
 НСА-факултет Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация;
 НСА-задочна форма на обучение;
 УНСС-Университетът за национално и световно стопанство;
 Медицински колеж „Й.Филаретова“;
 Факултет по дентална медицина, град Пловдив;
 109 СОУ „Атанас Далчев“-София;
 СОУ „Георги Бенковски“-Пазарджик;
 Случайни, поискали да се включат.
РЕЗУЛТАТИ
Анкетният анализ на получените данни потвърди съществуващите библиографски резултати за
високия процент на менструална болка и ПМС. Висок процент от изследваните лица - 294
момичета (63%), съобщават за наличие на предменструален синдром, петдесет и пет – 55 (12%)
от тях съобщават, че не знаят за наличието му, а сто и седемнайсет – 117 (25%) отбeлязват, че
нямат прояви на ПМС (фиг.1). Най-честата възраст на настъпване на менархе е между 12 и 14
Международно научно списание за иновации
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години, което е аналогично със съществуващите данни в българската и европейската
литература. Най-голям процент - 35% (163 момичета) отбелязват, че менструацията им настъпва
на 13 години, при - 24,4% (114 момичета) на 14 години и 19,5% (91 момичета) на 12 години. Найранната възраст на настъпване на менструация при изследвания контингент е 9 години за три от
момичетата, а най-късната – 25 години при едно от момичетата, което предполагаме, че е
следствие на някакви аномалии (фиг.2). Средната възраст при настъпване на първата
менструация е 13,2 години.
12% 25%
63%
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Фиг. 1. Честота на ПМС
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Фиг.2. Разпределение на настъпването на първия менструален цикъл по години

Честотата на най-често срещаните психични симптоми в предменструалния период сред
анкетираните е следната: гневливост и раздразнение – 70,4%, тревожност и чувство на
напрежение – 65%, умора и липса на енергия – 61,4%, емоционална лабилност – 57,5%,
сънливост – 42,9%, затруднение да се стане от леглото - 34,5%, намалена концентрация – 34,3%;
(табл.1). Разпределението на соматичните симптоми в предменструалния период е както следва:
болка ниско долу в корема и подуването му преди и по време на менструалния цикъл (МЦ)
– 70%, повишен глад за въглехидрати - 68,9%, мастодиния – 66,1%, болка в корема, обхващаща
и поясната област - 65,5%, болка по време на и след МС – 45,5%, главоболие – 23,6%, гадене,
повръщане – 11,2%, (табл.1). На табл. 1 са представени честотата на проявление на
соматичните и психични оплаквания, според тяхното процентно съотношение.
Таблица 1. Честота на соматични и психични оплаквания
Соматични

%

Психични

Болка и подуване на корема ниско долу
Повишен глад към въглехидрати
Мастодиния

70,0
68,9
66,1

Гневливост и раздразнителност
Тревога и напрежение
Умора и липса на енергия

70,4
65,0
61,4

Болка в корема, обхващаща и поясна област

65,5

Емоционална лабилност

57,5

Болка по време на и след МЦ
Главоболие
Гадене, повръщане

45,5
23,6
11,2

Сънливост
Невъзможност да се стане от леглото
Нaмалена концентрация

42,9
34,5
34,3
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При всичките анкетирани жени се наблюдава комбинация от различни симптоми. Получените
резултати не се различават съществено от тези в достъпната литература. Само 12% (57 жени) от
анкетираните нямат болка, а при останалите разпределението е както следва: 17% съобщават
(77 жени), че имат слаба (тъпа) болка, при 32% (147 жени) болката е поносима, при 28% (129
жени) болката е силна, възпрепятстваща нормалната дейност и при 11% (53 жени) болката е
много силна, непоносима (фиг.3). Голямото разнообразие от симптоми и високият процент на
болка в предменструалния и менструалния период обяснява неконтролируемото използване на
обезболяващи средства, контрацептиви, НСПВС и др., независимо от многобройните странични
ефекти (Ford, 2009; Lopez, 2009).
11%

12%

няма болка
17%

28%

слаба(тъпа) болка

32%

поносима болка, не пречи на
нормалната дейност
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нормалната дейност

Фиг.3. Степен на изпитваната пред менструалната и менструална болка

При 241 от анкетираните девойки (52%) се налага да се използват медикаменти за намаляване
на болката. НСПВС се приемат ежемесечно от 107 жени (44%), спазмолитици 96 жени (40%),
комбинация и от двата типа лекарства НСПВС и спазмолитици използват 12 жени (5%),
аналгетици 26 жени (11%) и само една жена е посочила използването на хомеопатично лечение
(фиг.4).
Интервалът на МЦ на изследваните жени е във физиологичната норма между 21-я и 31-я ден, с
изключение на 70 жени – 15%, при които цикълът е нередовен. Най-голям е процентът на тези с
28-дневен интервал (37%). Времетраенето на менструалното кървене е също в норма - 5-6 дни
при 59% и до 7 дни при 22% от жените.
5%

0%
11%
44%
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Ибупрофен
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Фиг. 4. Използвани медикаменти

ДИСКУСИЯ
От получените резултати можем да изведем някои по-важни обобщения и тенденции.
Проведеното изследване установява голям процент от анкетираните жени с наличие на ПМС и
дисменорея, което определя тяхната значимост и необходимостта от детайлното им проучване.
В не малко изследвания се потвърждава пряката корелация между ПМС и дисменорея (Fujiwara,
2007). Високият процент на разпространение на ПМС и дисменорея е сериозна медико-социална
пречка за здравето на жената. Липсата на изградени методики за повлияването им е рисков
фактор за появата на сериозни здравни проблеми. Необходими са превантивни действия за
контрола и лечението им. Тревожен е фактът, че голям процент от анкетираните жени - 95%,
смятат че техните симптоми са нещо нормално за МЦ, и че са неизбежна част от живота им.
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Поради този факт, те не считат за нужна консултацията със специалист и прибягват към
„ самолечение “. Водещите фактори, които се потвърждават, че имат отношение към
менструалните нарушения са свързани основно с неправилното хранене, хиподинамията,
ежедневният стрес, повишеният процент на затлъстяване, слабата осведоменост относно
характеристиката на МЦ. Това изисква повишаване на познанията, активността и отговорността
към женското здраве за по-доброто познаване на проблемите свързани с него.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Безспорно начинът на живот, общоприетите нагласи и убеждения са малка част от факторите
влияещи върху здравето на жената. Със своите ежемесечни нужди, жените е важно да полагат
специфични грижи, комплексни мерки за профилактиране, както и възможност за отсъствие от
работа. Днес е необходимо специалистите да познават и разбират добре проблемите свързани
с менструалните нарушения и по какъв начин те се отразяват на здравето и качеството на живот.
Важно е да се задълбочат и разширят научните проучвания в тази област на женското здраве.
Имайки предвид многото странични ефекти на медикаментозните терапии, тежките оперативни
интервенции, алтернативната медицина, масажът и физическите упражнения привличат все
повече вниманието на специалистите и жените (Горанова, 2006; Choi DS., 2009; Tailor, 2006).
Аспектите, от които зависи менструалното здраве на жените са разнообразни, затова считаме, че
детайлното му познаване, разработване и използване на нови физикални средства ще
допринесе за здравето, балансът и хармонията на съвременната жена, която да не губи ритъма
на естествения хормонален поток и цикличността си.
Конфликт на интереси:
Авторът декларира липса на обстоятелства за конфликт на интереси и че изследваните лица са
подписали декларации за съгласие относно публикуването на установените данни в изследването.
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ВЪВЕДЕНИЕ
През последните години Wellness индустрията намира място в ежедневието на много хора, като
оказва благотворно влияние върху здравното им състояние и здравословния начин на живот
(Александрова, 2012; Вълев, 2015; Игнатова, 2018; Чипева, 2019; Ivanova, 2019‘ Dimitrova, 2019).
Термините Wellness и Spa в най-широкия смисъл отразяват превенцията от заболявания на
здравия човека и неговото отношение към стила на живот: двигателна активност, хранене,
привички, отношение към работата, философията за кръгова икономика и икономика основана на
знанието (Александрова , 2013; Kostova et al., 2014; Димитрова, 2019; Ivanova, 2019a; Polimenov,
2019), т.е. те отразяват физическото и социалното равновесие на индивида. Wellness е
отношение към себе си „…чрез оптимално съчетаване на двигателна и умствена дейност при
емоционален баланс и непрекъснато поддържане на физически комфорт…“ (Dimitrova, 2018).
Wellness практиките са относително сложен феномен, който включва в себе си „…различни
елементи, процеси и характеристики, като мениджмънтът е един от най-важните компоненти…“
(Ignatova, 2020; Dimitrova, 2018а). Тяхното персонализиране се свързва с адаптирането им
спрямо индивидуалните нужди на клиента и финансовите му възможности. Важно и
целесъобразно е Wellness практиките да се разглеждат в „…контекста и на икономиката на
спорта…“ (Petrova, 2013: Dimitrova, 2017). В зависимост от поставените цели пред тяхната
моделираща функция се „…вземат едни или други решения за интензивността и регулярността
на практикуването им…“ (Ignatova et al., 2020; Dimitrova, 2020). Значителен брой от Селфнес
(Selfness) инструментите имат адаптиран във водна среда модел под термина Аква практики
(Димитрова, 2011; Trendafilov et al., 2013; Dimitrova, 2019а). Рекреативната двигателна активност
на суша и/или във водна среда се превърна в необходимост, защото „…допринася за
възстановяване на физическия и емоционалния баланс на съвременния човек…“ (Dimitrova,
2014; Димитрова и кол., 2021).
МЕТОДИ
Днес, в световната пандемия и икономическа криза Към голямото разнообразие на средства и
методи, които се използват за Уелнес култура и персонализиран Селфнес (Wellness culture &
Selfness) се превръщат в индикатори на оцеляване. Цел на настоящия анализа е да се установи
възможността в България да се популяризират Селфнес (Selfness) инструментите за ежедневна
употреба, като се превърнат в „нов стил на живот за младите хора” у нас и в Балканския регион?
Обектът е да се систематизират и анализират съществуващите инструменти за постигане на
щастие и благополучие по време на пандемични ситуации. Предметът е дефиниране на
специфични линии от природни продукти и рекреативни двигателни практики, които ще
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формират нови услуги за рекреация на младите хора и други заинтересовани лица. Проучването
е проведено сред 110 лица: всички българи, на възраст между 22 и 55 години. Имаше 42 мъже и
68 жени. Средната възраст на субектите е 33,5 години. За целите на изследването целевата
група беше разделена на възрастови групи (22 - 31 години; 32 - 41 години; 42 - 55 години), пол и
трудов стаж (по-малко от 7 години, от 8 до 15 години възрастни и над 16 години). Проучването
сред възрастовите групи е проведено във: Варна, Бургас, Пампорово, Боровец, Банско). В
периода от юни 2020 г до май 2021 г. проучването и анализите бяха направеени с помощта на
адаптирана версия на онлайн инструментите на Google Drive.
РЕЗУЛТАТИ
Теоретична характеристика на щастието
Истинското щастие означава различни неща за различните хора. Някои може да кажат, че идва с
истинска любов; други могат да кажат, че това е свързано с притежанието на всичко, което
светът може да предложи. Според нас обаче истинското щастие е да обичаш и усъвършенстваш
себе си. Например, когато възникнат житейски проблеми, човек, който е в мир със себе си, лесно
би намерил решение поради балансираното, без паника състояние на ума. Щастието е чувство
на удоволствие и позитивност. Когато някой се чувства добре, горд, развълнуван, облекчен или
удовлетворен от нещо се казва, че този човек е „щастлив“. Щастието обикновено се посочва,
като обратното усещане от това за тъгата. Истинското щастие е да се наслаждаваш на
собствената си компания и да живееш в мир и хармония с тялото, ума и душата си. За да бъдете
истински щастливи, не се нуждаете от други хора или материални неща. Щастието е следствие
от лични усилия и живот за постигане на определена цел, което в същност е
себеусъвършенстването. Ето съдържанието на четири нива на щастие (синтезирано по авторски
определения в научни списания):
Ниво 1: Удоволствие. Първото ниво на щастие включва основните двигатели в живота ви физическо удоволствие и незабавно удовлетворение основано на активацията на 6-те сензора
(тактилен, вкусов, зрителен, слухов, мирис и мисловен за цялостно усещане).
Ниво 2: Страст при изпълнение на задачите по постигане на поставената цел.
Ниво 3: Цел за изпълнение на конкретно желание или мечта. Колкото е по ясна, подробна в
детайли целта, интелигентно виртуализирана, толкова по-високи са процентите тя да се случи.
Ниво 4: Най –доброто е критерия култура за качеството.
Смейте се всеки ден, това е терапия по-добра от парите: Когато се смеете, освобождавате
хормони на щастието, наречени ендорфини. Това са хормони, които ни повдигат, докато
споделяме опит с другите. Дори само да се усмихнете ще ви постави на по-добро място от това
да сте намръщени. Това са неща, които ви правят щастливи. Можете да намерите щастие, като
просто се върнете мисловно в минали събития, някои от тях постижения, а други просто приятни
преживявания. Лесно е да се увлечете с бъдещите планове и да забравите колко добре сте се
справяли преди. Често това е най-достъпната практика за постигане на усмивка. Някои хора се
раждат щастливи, казват учените. Изследователите са идентифицирали „ген на щастието“, който
прави хората по -склонни да се чувстват удовлетворени от живота си. Находката е първата,
която демонстрира връзка между гена, наречен 5-HTT и удовлетворението. Въпреки че общото
ни ниво на настроение и благополучие се определят частично от фактори като генетика и
възпитание, приблизително 40 процента от щастието ни е под наш контрол. Според някои
експерти, а и голям брой изследвания в областта на позитивната психология показват, че
щастието е избор, който всеки може. Много щастливи хора осъзнават, че щастието е избор и от
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тях зависи да го избират съзнателно и целенасочено всеки ден. Щастливите хора не се държат
като заложници от обстоятелствата и не търсят щастие в хора или притежания. Пълното
изживяване все още изисква съзнателно решение всеки ден да избираш щастието и усмивката.
Как човек да бъде щастлив, ето една кратка формула за ежедневна употреба при изграждане на
навици (редактирано съдържание на авторска формула, прилагана успешно над 20 години, в
практиката на национални отбори по Артистично плуване; по Димитрова, 20182):
Усмихни се. Склонни сте да се усмихвате, когато сте щастливи;
Упражнение. Упражненията не са само за вашето тяло;
Спете много;
Яжте с настроение в ума;
Бъдете благодарни;
Направете комплимент;
Дишайте дълбоко;
Признайте нещастните моменти и ги забравете.
Ние контролираме около половината от нивото си на щастие. Въпреки че точното ниво ще
варира от човек на човек, изглежда, че до 50 процента от нивата ни на щастие са
предопределени от генетиката или околната среда. Това означава, че средно всеки от нас може
да повлияе на максимум до 50 процента от собственото си щастие. Десетте неща, които ще
направят повечето хора щастливи в момента, защото Вие сте живи, така че поемете малко дъх и
усетете въздуха в дробовете си. Прекарвайте време с приятели, които са ви приятни за
беседване или приложете някоя от следните практики:
Излезте навън;
Наспете се добре;
Помогнете на някой друг;
Усмихнете се и прегърнете някого или дайте нещо на друг;
Бъдете благодарни за малките неща в живота си;
Слушайте музика.
Споделяме, ефективни краткосрочни практики, работещи при много други за да живеят хората
по-щастливо:
Избягвайте да се сравнявате с другите;
Направете крачка назад от социалните медии;
Вземете почивка от телефона;
Отделете време, за да оставите ума си да се скита;
Отделете време, за физически упражнения (до препотяване);
Прекарвайте време в контакт с природата;
Програмирайте мечтите си, но ги опишете ментално с подробности;
Вземете себе си на среща;
Облегнете се на предимството да бъдете сами.
С други думи, щастието идва, когато се чувствате удовлетворени и пълнoценни. Щастието е
чувство на удовлетворение, че животът е точно такъв, какъвто трябва да бъде. Съвършеното
щастие, просветлението идва, когато удовлетворите всичките си нужди. За мнозина щастието се
Димитрова, Б. (2018). Синхронно плуване - иновация в управлението на педагогическия процес. Докторски труд.
НСА. Достъпно на : https://ras.nacid.bg/api/reg/FilesStorage?key=d7a8a453-c642-4a66-8695-9535bac32b20&mime
Type=application/pdf&fileName=Doctor%20_of%20Science_Bistra%20Dimitrova_Pedagogy_7_02_.2018.pdf&dbId=1
2
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определя от постигнатото или притежаваните материални неща, които сме получили. Да живеем
най -добрия си живот също включва вече да не използваме неща за измерване на щастието си, а
да се фокусираме върху чувството за постигнато щастие. Практикуването на внимателност и
премереност също може да ни помогне да постигнем до щастието.
Уелбийнг (Well-being)
Здравето е древна мотивация за пътуване и отдих, която вдъхновява хората в продължение на
хиляди години да напуснат постоянното си местожителство и да посетят далечни дестинации с
цел рекреация. Въпреки че глобалните тенденции в предлагането и търсенето включват вече
здравния и СПА (SPA) туризъм, което води до въвеждането на нови и екзотични процедури и
услуги. Настъпва ориентираното към здравето развлечение и туризъм, които все още са
значително зависими от културата. В резултат на богатството си на геотермални ресурси, както
България, така и Балканите са развили значителни индустрии за СПА (SPA) туризъм, но
предлагането и търсенето в индустрията на свободното време и туризма са силно различни,
поради уникалния културен, икономически и естествен произход на всяка зона. Този природен
потенциал на естествени лечебни ресурси се нуждае от иновации и високо квалифицирани кадри
за да се превърне в предпочитан туристически регион.
Теоретична характеристика на Туристическата дестинация
Туристическата дестинация се нарича „психологична категория" (Dimitrova, 2019), защото
определението й от перспектива на посетител се дава от много различни психо-емоционални
фактори.
ДИСКУСИЯ
Всеки човек има свои собствени очаквания, които са много трудни за предварително
предвиждане или последващо изпълнение. Следователно, определянето стойността на
туристическата дестинация и нейните ключ-фактори зависи от възприемане на всеки елемент от
дестинацията, от всеки отделен потребител. Здравна и Уелнес туристическа дестинация
(Happiness & Well-Being дестинация по Димитрова, 2019 ) е район, избран от клиента (гост, с
превантивни или лечебни мотиви) като дестинация за подобряване здравословното състояние
и/или балансирано благополучие. За по -добро разбиране, този тип туристическа дестинация е
необходимо да бъде идентифициран по неговите природно-забележителни аспекти. Здравето е
според Световната здравна организация (2006 г.) „състояние на пълно физическо, психическо и
социално благополучие”. Човешкото здраве се превърна в част от туристическия продукт,
особено след пандемичната глобална криза. Три различни могат да бъдат разпознати видове
туризъм: здравен туризъм, уелнес туризъм, таласо и/или Спа туризъм и медицински туризъм
(преобладаващ дял на естетичната моделираща хирургия). ООН Световната туристическа
организация (UNWTO) определи термините „здравен туризъм ” като „Туризъм, свързан с
пътуване до спа центрове или курортни дестинации където основната цел е да се подобри
физическото благополучие на пътника. Термалният туризъм е с дългогодишни исторически
корени в някои страни (България, Италия, Унгария, Гърция, Румъния, Турция, Сърбия, Словения,
Германия и др.) където има организирани цели Спа градове и/или в крайбрежни райони и зони с
минерални води. Друг туризъм, свързан с пътуване за рекреация е към дестинации, предлагащи
физикални и смарт апаратурни терапии, физически упражнения за здраве от природата, терапии
с включени хранителни режими и специфични хранителни продукти. В друга категория се
подрежда медицинския туризъм, предлагащ услуги свързани с външно моделиране на части от
тялото и/или поддържането на здравето “(телесно-естетично и дентално-естетично).
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Медицинският туризъм е когато потребителите избират с кой да пътуват през международни
граници с очакването да получиш някаква форма на медицинска интервенция или лечение с повисоко или идентично качество за по-ниска цена. Медицинският туризъм е комбиниран в някои
страни с по-широкото понятие на Здравен туризъм. За други определения на този термин виж по
Димитрова, 2019.
Наблюдава ли се избухване на отрицателност?
Не всичко обаче остана същото през 2020 г. Въпреки че имахме еднаква вероятност да се
радваме на положителни емоции, WHR също отбеляза значително увеличение в ежедневния
опит с негативни емоции през 2020 г., като гняв, тревога и тъга. Дълбоко вникване в азиатските
данни разкри, че този емоционален негатив е свързан с лоши новини за нарастващия брой на
случаите. Но когато те се подобриха, настроението на хората също се подобри. Данните
показват също увеличаване на съобщените проблеми с психичното здраве през ранните етапи
на огнището, особено сред тези, които вече страдат от проблеми с психичното здраве. Например
броят на психичните проблеми, съобщени във Великобритания, скочи с 47% през първата вълна
на пандемията. По -конкретно, разпространението на тревожността се е увеличило с 29%, а
разпространението на депресивните симптоми с 10%. Като цяло психичното здраве на нацията
първоначално се влоши със 7,9% по време на началото на пандемията. Но тъй като хората се
приспособиха и откриха нови механизми за справяне, като временно заместване на физическата
връзка с дигитална свързаност, психичното здраве на много се подобри (въпреки че всеки пети
във Великобритания все още изпитва спад в психичното здраве, което е средно до 2,2% от
населението широко влошаване).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Независимо от това, и въпреки че дългосрочното въздействие на пандемията върху психичното
здраве поради рецесия, вълнения, бедност и недостатъчна подкрепа за психичен баланс остава
неясно, хората са показали забележителна устойчивост при адаптирането към кризата.
Основателно е да твърдим, че рекреативните двигателни дейности, освен че формират добро
телосложение, действат положително и на емоционалността състояние на занимаващите се.
Прилагането на здравословен начин на живот е най-ефективният “Cелфнес (Selfness)”.
Приложният ефeкт на персонализирания “Cелфнес (Selfness)” е ежедневното практикуване на
рекреативна двигателна активност, здравословно хранене и правилно хидратиране чрез поемане
на вода - 30 мл./км. Особено висок социален импакт има “Cелфнес (Selfness)” в следните сфери
на обществото – образование, здравеопазване, култура, физическо възпитание и спорт и спорт в
свободното време. Персонализираната здравословна грижа може да бъде определена като
достигане и поддържане на оптимална физическа работоспособност, стабилно психично здраве
и позитивен емоционален баланс.
Конфликт на интереси:
Авторът декларира липса на обстоятелства за конфликт на интереси и че изследваните лица са
подписали декларации за съгласие относно публикуването на установените данни в изследването.

Забележка:
Анализът в публикацията е изпълнен, като част от финансиран проект по оперативна програма
„Наука и образование за интелигентни Растеж ”, приоритетна ос 1„ Изследвания и технологично
развитие ”, за изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“ -BG05M2OP001-1.001-0001
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ГОСТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И ИНОВАЦИИ

Тeзи Водещи изследователи разработват научни иновации с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж “, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от проект BG05M2OP001-1.0010001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ “.
Изразените мнения и становища са лични и при никакви обстоятелства не може да се
приема, че тези документи отразяват официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган на ОП ОНИР.
Горица Найденова
Професор Горица Найденова от Института за изследване на изкуствата към БАН за процеса на
дигитализация на теренните изследвания в българския фолклор
ВЕНЦИ МИЦОВ

Професор Найденова, в момента Вие сте ръководител на екипа, който се е заел със
задачата да дигитализира теренни видеозаписи от 50-те години на XX век в
Музикалнфолклорния архив на Института за изследване на изкуствата към Българска
академия на науките.
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В момента съм ръководител на екип, чиито задачи са далеч повече от дигитализирането на
теренните видеозаписи от 50-те години. Всъщност тези видеозаписи са само една малка част от
доста разнообразни архивни фондове, събирани през значително по-голям период от време.
Тяхното дигитализиране и представяне в интернет е задача на нашия проект, чието име е
„Културното наследство в архивите на Института за изследване на изкуствата: интерактивна
карта на изкуствата в България“. Tой е част от проекта „Изграждане и развитие на Център за
върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по ОП НОИР на ЕФРР.
Архивите на колко института се намират в момента при вас в Института за изследване на
изкуствата (ИИИзк) – БАН? Какъв е обемът на архивите и на какви носители се съхранява
той?
Днешният наш Институт е резултат от няколко обединения, протичали в последните 30-ина
години при периодичните реформи в Българската академия на науките. Ако трябва възможно
най-кратко да представя тази история, тя би звучала така: в края на 40-те години на ХХ век са
създадени три института към БАН, чиито наследници сме ние днес: Институтът за музика,
Институтът за изобразителни изкуства и Институтът за градоустройство и архитектура. Разбира
се, в следващите десетилетия те претърпяват промени, но всички са имали като първа своя
задача документирането на културното ни наследство – всеки в своята област, със своите
методи, според изискванията на своята наука. Така при работата на изследователите постепенно
се натрупват сериозни архивни масиви, които са много интересен случай от гледна точка на
архивистиката: ако в стандартния случай един архивен фонд е вторичен резултат от живота и
дейността на личност или институция (ничия единствена цел в живота не е да събере архив за
себе си), нашите архиви са различни. Имаме и персонални фондове, разбира се, но по-голямата
част от фондовете в първите три от петте раздела на архивите ни днес („Музика“,
„Изобразителни изкуства“, „Архитектура“, „Театър“ и „Екранни изкуства“) са именно „научни
архиви“, тоест архиви, целенасочено събирани от изследователите.
Не знам дали си давате сметка колко ценно е това, защото когато учен избира какво да запази в
архива, това е експертен, тоест компетентен и прозорлив избор. Така днес в нашия архив са
запазени множество свидетелства за важни, но вече несъществуващи или в голяма степен
изменени или застрашени от унищожаване архитектурни обекти или артефакти от
изобразителните изкуства (икони, иконостаси, църковна утвар, картини, стенописи, дърворезби и
т.н.). Видовете материали тук са снимки (което значи и негативи, диапозитиви и стъклени плаки),
рисунки, архитектурни чертежи и т.н. и за тези раздели по-нататък могат да разкажат колегите от
съответните специалности.
Безспорно обаче най-големият ни архив е Музикалнофолклорният. Той е и най-стар, защото в
него са запазени и материалите, събирани от музикалните фолклористи от отдел „Народна
музика“ в Народния етнографски музей още от 20-те години на ХХ век – този отдел през 1950 –
1951 преминава заедно с архива си към новосъздадения Институт за музика.
В Музикалнофолклорния архив се пази събраното от една още по-бързо и лесно изчезваща
сфера, каквато е тази на музикалния ни фолклор. За всички е известно, че нашата стара селска
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култура е била безписмена и всичко е само в паметта на хората. Това за музиката има особено
голямо значение, защото тя е много по-трудна за графично отразяване (ако я сравним със
словесната страна на фолклора ни). Затова тук страшно важни са не само нотограмите на
народни песни (събирани от най-ранните ни фолклористи директно при теренната им работа).
Безценни са звуковите носители – имаме около 1300 теренни грамофонни плочи, най-ранната е
от 1939 г. През 1954 се доставят и първите магнетофони, в резултат на което при нас сега се
пазят над 4500 магнетофонни ленти със записи на музикален фолклор, след това навлизат
аудиокасетите и накрая дигиталните записващи устройства. Началото на звуковия ни архив
поставя знаменитата Райна Кацарова.
А паралелно с това – също през 1954 и също от Райна Кацарова се създава и
музикалнофолклорният видеоархив, чиято основна задача е документирането на танцовия ни
фолклор. Вижте колко време ми трябваше, за да стигна до него…
Този архив съдържа – тук ще започна отзад напред – 120 броя видеокасети в различни формати,
записвани между 1986 и средата на 90-те години на ХХ век, и над 160 000 метра 16-милиметрови
киноленти, снимани между 1954 и може би 1990.
Работата на кои учени – фолклористи се намира на аналоговите носители в архивите?
Тук мога да изброя много имена, няма как да бъда изчерпателна. Ако приемем, че под
„аналогови“ разбирате не-цифровите носители и включим тук и хартиените материали, то трябва
да започна от Васил Стоин, неговите сътрудници Павел Стефанов и Христо Илиев Леков (има и
други записвачи от това време).
Следващите етапи са свързани в голяма степен с нововъведенията на Райна Кацарова – вече
споменах, че тя основава и звуковия архив, и видеоархива. Но важни фигури тук са Елена Стоин,
Иван Качулев, Николай Кауфман, Тодор Тодоров, Тодор Джиджев, Вергилий Атанасов,
Димитрина Кауфман, Анна Илиева и немалко други сътрудници. Райна Кацарова и Анна Илиева
са личностите, които влагат най-много и във видеоархива ни, след тях в него идва Мира Пешева.
За всеки от тях може много да се разказва.
Как са се случвали теренните записи в миналото? Каква техника е ползвана?
Задълго основен метод си остава директното записване с ноти или чрез танцопис, слушайки или
гледайки информатора. Разбира се, то е съпроводено със събиране на редица сведения за
човека, който е изпял или изсвирил мелодията или изиграл хорото, на словесния текст на
песента, на други данни, свързани с документираното – кога в живота на селото се пее, свири
или играе, къде, от кого и т.н. Тази практика продължава и след като се доставя грамофонът през
1939 г., защото той е бил само един. С него се работи до средата на 50-те години. През 1954 се
появяват първите магнетофони, а през 1957 купуват и първата кинокамера заедно с
кинопрожекционен апарат (преди това снимат с взети назаем камери). При това аудио- и
видеозаснемането не отменят вписването на всички данни за документираното и на хартия.
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А начинът по който фолклористите са се подготвяли и са осъществявали самите теренни
пътувания, как са установявали контакт с хората и са извличали информацията от тяхната памет
– това е една доста дълга тема. Това е нещо, което специално учим, навлизайки в специалността
– като се има предвид, че днес теренът далеч не е същият. Но и точно това прави нашия архив
още по-ценен.
С какви стъпки е свързана вашата работа по дигитализацията? Следвате ли определен
протокол при дигитализацията на определен архив и какъв е той?
„Протокол“ е силно казано. Всеки различен носител изисква различен тип реставрация на самия
носител, после различна конфигурация от техника и софтуер, за да бъде цифровизирано
неговото съдържание. След това се налагат различни специфични процедури при
реставрирането на вече цифровизираното съдържание, като при това се внимава тази обработка
да не накърни автентичността на самия запис. Например – от звукозаписите се чистят шумове от
записващата техника или появили се при цифровизирането, но не и шумове от самия запис –
например звука от стъпките, ако записът е с игра, дъховете на пеещите, ако щете покашлянията
им, техни изпуснати коментари, околни шумове от терена – понякога се чуват птички, кучета,
петли, целта е максимално да се запази атмосферата.
Следващите стъпки са към описването на цифровите файлове, т.е. към въвеждането на това,
което наричаме метаданни, в самите файлове и в отделни описи и тук работата в някои случаи
доста сложна. Често, доста често даже теренните тетрадки са нечетливи и хаотично водени в
бързината. А понякога дори липсва информация за записите и тя се търси по косвени пътища.
Всяка песничка се превърта много пъти в този процес и всичко това изисква време и внимание.
За съжаление екипът ни е малък, сам разбирате, че всичко, за което говоря, предполага много
сериозна подготовка (както етномузикологична, така и звукорежисьорска, техническа и т.н.) и
голяма отдаденост при скромно заплащане. И понеже такива специалисти трудно се откриват,
бих искала да спомена имената на д-р Мария Кумичин, Алекс Нушев, Бистра Михайлова, Вили
Михайлов, д-р Светла Нейкова, д-р Ивайло Първанов – това са хората, които в момента работят
в Музикалнофолклорния ни архив.
Благодарение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и
Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ вие сте успели да стартирате найсложния процес – дигитализацията на архивите върху филмови ленти. Как се случи това и
защо този процес е бил най-сложен?
Тези киноленти бяха голямата ни болка. Ако за всички останали носители дигитализацията върви
от по-рано, кинолентите бяха буквално в нищото.
Проблемът беше не в сложността на процеса, а в неговата цена. Цифровизирането на такива
носители е начинание непосилно скъпо за бюджета на един хуманитарен институт в БАН.
Донорските програми също не допускаха такива суми – знаете, че при конкурсното финансиране
на проекти има строги изисквания за процентни съотношения на разходите в и без това
ограничените бюджети и ние никъде не можехме да вместим такова перо. Междувременно се
повреди и оригиналната техника за прожектиране на тези ленти и стана съвсем невъзможно да
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се види какво има в тях. Много, много дълго време, около 30 години нямахме никакъв достъп до
записите и положението изглеждаше безнадеждно.
За щастие благодарение на нашия проект вече доставихме крайно необходимия ни филмов
скенер и скоро ще обявим публично началото на тяхната дигитализация.
Но истината е, че в една нормална ситуация архиви като нашия не бива да разчитат само на
проекти, а трябва да бъдат обект на конкретни държавни политики, защото за тях са необходими
постоянни грижи и те са свързани със средства. Дори и простото съхранение на носителите ги
изисква, даже ако нищо друго не правим по тях. И тук не става дума за ръководството на нашия
Институт, то върши всичко по силите си, а за общото отношение към Българската академия на
науките и към хуманитарните институти в нея, за един постоянно подклаждан у обществото
въпрос „тия пък какво правят“. Той възниква с всяка нова власт, очаквам скоро да се възпали
отново. Ами ето това правим, И ТОВА правим. Грижим се за едни такива богатства.
Парадоксът е, че щом финансирането идва по оперативна програма, насочена към върхови
постижения, се очаква да бъдем свръхкреативни. В проекта като цяло се надявам да постигнем и
това, но в конкретния случай с кинолентите цифровизацията не е каприз или някакъв иновативен
писък, става дума за запазването на тези записи, за базова и ежедневна работа, която само така
сме успели да подсигурим технически. Известно е, че аналоговите носители не са вечни, те имат
срок на годност и някои от нашите са вече в края му. Щяхме буквално да изгубим този архив.
Така че наистина благодарение на тази оперативна програма и най-вече на проекта „Изграждане
и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ имаме шанса да спасим тези
документи за нашето културно наследство.
Разкажете нещо за предизвикателствата – труден ли е процесът на синхронизация между
видео и аудио?
При тези записи има една особеност – кинокамерата не е записвала звук, трябвала е специална
приставка, която да осигури синхронен запис с магнетофона, а такава приставка навремето не е
била осигурена. Освен това – може би и поради самата организация на теренната работа – много
често звукът към дадено хоро е записван не в момента на заснемането му, а след това на
закрито (снимките искат светлина, а звукозаписът – тишина).
Това във всички случаи ще направи синхронизацията между картина и звук трудна, а в някои
случаи и невъзможна. Но имайте предвид, че този етап в обработката е много труден дори и
когато е записвано и снимано едновременно. Първо, защото различните носители остаряват и се
деформират по различен начин. И второ, защото съотношенията между стъпките на играещите и
метриката на музиката са много специфични във всяка една местна култура, дори във всяко
отделно хоро. Между другото, в архиви в чужбина, подобни на нашия, които вече са изминали
този път (например в Унгария), са разработвани методики за синхронизирането между звук и
видео. Но винаги съществува възможността никоя от тях да не работи докрай в редица от
нашите записи.
Във всички случаи ще има предизвикателства, но пък ще бъде много интересно.
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Какви цели си поставяте във вашата мисия? Научен архив, общодостъпен архив?
Научността на архива няма как да ни бъде цел, той е такъв по произход.
„Общодостъпен архив“ – това може да бъде тълкувано и погрешно и да създаде представата, че
ще качим всичко, което имаме, в интернет, и всеки ще може да го гледа, слуша и тегли. Такова
нещо обаче не е възможно по много причини, в това число и свързани с авторски и сродни права.
Принципно архивът ни – както всички архиви в България - и сега е общодостъпен, защото всеки
може да дойде и да види или чуе какво има в него, за научна работа предоставяме и копия.
Много от етапите в контакта ни с ползвателите протичат онлайн далеч преди да ни тласне натам
епидемията. Има обаче едно условие – това, което ползвателят иска да види или чуе, трябва да
бъде обработено, а за да бъде обработено, трябва да бъдат изминати всички стъпки, за които
говорих преди малко. Да бъдат изминати тези стъпки – това означава, както също казах, да сме
спасили тези документи, да сме опазили работата на предшествениците си, да сме съхранили
едно огромно богатство… Вече сме доста напреднали в това, но архивът е голям и има още
много работа.
Така че целта ни е запазен и обработен архив, това са факторите за неговата достъпност. И,
разбира се, архив, за чието съдържание и ценност обществото да е достатъчно информирано –
затова е нужна и тази база данни в интернет, която е заложена в проекта ни.
Като учен и фолклорист, който в момента работи по архива с терени записи за вас имаше
ли изненадващи находки? Неща, които са ви изненадали?
Аз съм от поколение, което се е обучавало в тази специалност най-вече четейки и гледайки ноти,
теренът беше вече много променен. За нас – а и за идващите след нас – самата звукова картина
в този архив е много впечатляваща. По принцип е ясно, че няма музика, която да може да бъде
побрана в думи, нито пък в ноти – за да знаеш какво стои зад нотите, е нужен слухов опит и
познаване на стила. Това, което може да се чуе при нас, е доста далеч от почти всичко, което
слушаме днес като „фолклор“ или „народна музика“ (може би донякъде с изключение на
случващото се във връзка със събора в Копривщица). Слухът на записаните певци и свирачи е
от друга музикална вселена, те се поставят в музиката не така, както го правят днешните
музиканти. Самите начини на пеене и на свирене, така наречените изпълнителски стилове, са
понякога стряскащо различни от днешните и е незаменимо да може да ги чуе човек.
Така че постоянно нещо ме изненадва в този архив. Част от тези изненади са включени в
компактдисковете към две издания, подготвени от мен като автор и от нашите сътрудници в
архива. Едното е свързано с теренната работа на Елена Стоин и с нейната книга „Музикалнофолклорни диалекти в България “и излезе през 2015, нарича се „Музикалнофолклорните
диалекти на Елена Стоин в звук “. А другото – с работата на Иван Качулев („Иван Качулев,
музикалните инструменти и звуковата среда. Теренни материали и научно дело “), то беше
отпечатано преди месец. Тези издания също се стремят да популяризират архива ни и няма да
бъдат последни, живот и здраве. А и да не забравяме, че тепърва ни предстоят такива
приключения и със старите танцови стилове във видеоархива.
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Проф. Бърлиева за митовете и истината около азбуката и Светите братя
На 27 юли отдаваме почит на Св. св. Кирил и Методий и техните ученици Светите
Ангеларий, Горазд, Сава, Наум Преславски и Климент Охридски
ВЕНЦИ МИЦОВ |

Проф. Бърлиева, 27 юли е един кирилометодиевски празник, който обикновено преминава
незабелязано след шумното честване на 24-ти май – двойният празник на Свети
Седмочисленици и Успението на св. Климент Охридски. По-малко значим ли е той?
Това е ден за почит към първоучителите, седемте светители: Константин-Кирил и Методий и
петимата техни известни по име ученици Климент Охридски, Наум Охридски, Горазд, Ангеларий
и Сава — именно тези, които поставят началото на славянската книжовност. В нашия църковен
календар този ден е отбелязан за дата 27-и юли, заедно с паметта на св. Пантелеймон и
Успението на св. Климент Охридски.
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Всъщност, вие виждате - в момента се намираме в едно помещение, което сме направили, така
да се каже, като един кабинет, в който подготвяме виртуалния клъстер „Кирилометодикон “в
рамките на проекта „Наследство БГ “– центъра за върхови постижения „Наследство БГ “. Нашата
задача в този огромен инфраструктурен проект е да създадем виртуален клъстер „
Кирилометодикон “, който има амбицията да обхване в структуриран вид знанията, които имаме
по кирилометодиевистика.
Ние получихме голям шанс с включването си в този проект. Разбира се, заради общия спад на
интереса към хуманитаристиката от страна на държавата ние страдаме от липса на хора,
Академията е силно притеснена по отношение на финансирането. И именно заради това тези
средства през проектите са глътка въздух. Но за съжаление ние вече изпуснахме едно
поколение.
В едно Ваше интервю от 2019-а казвате, че в момента в цяла Европа в катедрите по
славистика малките славянски езици се закриват една по една за сметка на руските.
Какво да ви кажа. То е естествено. Една голяма държава, която предоставя огромни
възможности за бизнес. С големи културни традиции, това не можем да оспорим. Затова е
естествено да приемем, че най-големият интерес на студентите е към този език, защото, както
знаете, цяла Европа е залята от заможни руски граждани, които купуват имоти, пътуват, търсят
хора за обучение на своите деца, обслужващ персонал и т.н. Руските фирми пък търсят контакти,
търсят посредници. Това е от една страна. Но и преди да се възпламени този силен интерес, при
нас беше много добре развита системата на лекторатите – главно заради катедрите по
палеославистика. Този интерес постепенно избледня, а и нашата държава правеше много малко
неща, на практика не правеше нищо, за да се подклажда интерес. Налагаше се оттук да пращаме
например дискове с български филми, защото в министерство на образованието нямаше кой да
изпрати материали за онагледяване. Завиждахме на лекторите от Словения, Словакия – при тях
такъв проблем нямаше. В някакъв момент се пръкнаха и безкрайни лекторати по „македонски
език“. Там „морковът“ беше друг – дълги специализации на брега на Охридското езеро,
финансирани от държавата.
Едва ли ние трябваше да правим чак такова нещо, но можеше да има един добър подход.
Например в Атина нашият лектор организира конкурси всяка година около 24-ти май. Даваха се
награди на тези студенти, които са направили добър текст. И той се мъчеше да ги изпрати в
България за няколко дни. И това веднъж успя и дотам.
Последната Ви книга се нарича „Кирилометодиевски мотиви в латинската и гръцката
книжнина“.
Тази книга всъщност е опит да се систематизират всички тези мотиви, които се срещат в
кириловометодиевските извори. Като се започне от мотива за „национализирането“ на фигурите
на равноапостолите. В най-ранните източници те са славянски просветители, след което започва
една българизация на култа.
Много често се интерпретира мотива за мощите. Както знаете, мощите винаги са в основата на
култа. Изследва се и как делото на Кирил и Методий е свързано с покръстването.
Всичко това аз съм събрала в тази книга.
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Един цитат на Владимир Путин: „Днес в Русия е празник. Денят на славянската писменост.
А писмеността дойде у нас от македонската земя“. Бихте ли го коментирали?
Аз вече коментирах още преди 2 години, когато той го каза това. И тогава беше много смешно,
защото в добавка тук се появи небезизвестният голям шахматист Анатолий Карпов, който пееше
същата песен.
Който, да напомним, е част от партията на Путин – „Единна Русия“.
Да, така е. Тогава аз бях поканена в една голяма телевизия и там надълго и нашироко с помощта
на видео стена обяснихме, надявам се добре, как е създадена кирилицата и на каква основа.
Разбира се, казаното от Путин беше една провокация, която се повтаря всяка година на 24-ти
май.
Преди 2 години тук долетя едно ято руски парламентаристи (изкушавам се да кажа „съветски
парламентаристи“, защото точно така се държаха), които ни обясниха, че спасяват КирилоМетодиевата идея и православието с един поход от Владивосток до Аляска. Тогава изслушахме
един ред глупости и аз демонстративно станах и си тръгнах от събитието, защото то наистина
беше голяма провокация. Сега видяхме ново възраждане на тази крилата мисъл на Путин, този
път поднесена на македонската общественост от посланичката на Русия в Република Северна
Македония. Тукашната посланичка пък по съвсем различен начин поднесе поздравления за
празника. Явно имат, така да се каже, гъвкава дипломация, която върти лопатата според
мястото. Това е ужасно дразнещо, но аз смятам, че вината си е наша. Защото ние нямаме
единна политика, която да разяснява и обяснява същността на Кирило-Методиевото наследство.
Всички знаят за Кирил и Методий, някои знаят нещо за азбуката, но на празника му липсва това
дълбоко осмисляне, което го е имало през Възраждането, когато този празник е бил инструмент
за единение, за въздигане и концентрация на самосъзнание — ние го изоставихме. Да вземем
например глаголицата. Тя не е направена специално за българите, но е създадена въз основа на
солунския славянски диалект, който всъщност е един източнобългарски рупски говор, и това е
безспорно доказано с научни доказателства.
Хващам се за последните Ви думи. В историята често митовете са по-популярни от
безспорните научни доказателства. Кои са най-големите и най-нелепи митове относно
кирилицата и глаголицата?
О, сещам се за много. Кирилометодиевистиката поначало е пълна с митове, както и всяка
подобна научноизследователска дисциплина, която се занимава с епоха, в която невинаги
историческите източници са само документални. Затова смятам, че ние трябва да се върнем към
девиза на Еразъм Ротердамски, че най-важното са изворите. „Назад към изворите “ е казал той.
Когато става въпрос за извори, трябва да кажа, че най-старите документални такива са
латинските. И те дават ясно доказателство, че цялата история е съществувала, тя не е
измислена. В тези източници може да се проследи отношението на папството към мисията на
славянските апостоли. Тяхното отношение към папството например.
Имаме един източник, който не е много познат тук на нашата публика. В един кодекс, който се
нарича „Книга на побратимените монаси “ на един манастир, който се намира на остров Райхенау
на Боденското езеро, са записани имена, които са всъщност имената на Методий и неговите
следовници, които са го придружавали в неговите пътувания. Също така там, между имената на
починалите братя, е записано и името на Кирил, което ни доказва, че записът е направен след
869 година.
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Други данни черпим от папските хроники. Там например можем да прочетем, че някой си
философ намерил мощите на Климент Римски в Херсон и ги взел със себе си в Моравия. Покъсно ги върнал в Рим, където бил посрещнат с почести от папата, а после починал там.
Методий се върнал в Моравия и продължил общото дело – налагането на един народен език в
богослужението и създаването на една „национална“ църква. Извикан в Рим, той успява да
защити идеята, че „всеки дух“ трябва да слави Господа на своя език. Вече ръкоположен за
архиепископ на Панония, той понася тежки гонения от баварския клир, а след кончината му
неговите ученици са изгонени от Великоморавия и идват в България, където са приети от един
просветен владетел и успяват да разгърнат своята дейност и да създадат основата на третата
европейска книжовна култура – славянската.
Впрочем, ние знаем, че почитта към Кирил и Методий е характерна не само за нас, а и
за западните славяни.
Там наблюдаваме един хиатус спрямо почитта към равноапостолите. Тоест – след изгонването
им няма следи от конкретен култ към тях. И доказателство към това, че има прекъсване спрямо
този култ е, че по времето на управлението на император Карл IV Люксембург, първо чешки крал,
а после и император на Свещената римска империя, се налага празникът на равноапостолите да
бъде въведен с официален декрет – това се случва през 1349 година. И докато при нас Кирил и
Методий са обект на култ много по-рано във времето, в Чехия този култ се налага от краля с цел
да бъде подкрепено славянското самосъзнание на неговите поданици.
В рамките на 44-то НС по почина на групата на така наречените Обединени патриоти
името на празника 24-ти май бе предложено да стане „Ден на българската писменост,
просвета и култура“.
Това е една сага, с която не се гордея, защото ни отне няколко седмици в прения за нещо, което
едва ли беше толкова важно. Но така или иначе по повод записването на празника в Кодекса на
труда трябваше името. И те (ОП) решиха, че ще махнат „славянската писменост“, за да си остане
нашата българска. Това беше изключителна глупост, защото показва едно истинско
късогледство. Впрочем, точно етикетът „славянска писменост“ прави нашия принос в Европа
общоевропейски. Тогава Кирило-Методиевският научен център взе решение, че не бива да се
отказваме от този етикет. Институтът за български език и Софийският университет също
подкрепиха тази теза. На практика с това решение ние щяхме, образно казано, да се затворим в
собствената си градинка, вместо да останем на признатото ни място в европейския парк.
Моят принос бе, че предложих термина: славянската книжовност. Защото ние сме дали на
славяните азбуката и първите паметници на славянската книжовност, надградени след това от
славянските народи.
Проф. д-р Славия Бърлиева е водещ изследовател в Центъра за върхови постижения
„Наследство БГ “. Той се изгражда и развива по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и
развитие на Център за върхови постижения „ Наследство БГ “, финансиран по Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж “2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни
изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие (ЕФРР)“. В проекта участват 12 партньори, един от които е КирилоМетодиевския научен център към БАН. Повече за проекта и за постигнатите до момента
резултати от научните изследвания са достъпни на адрес http://www.nasledstvo.bg/.
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