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Една студия от началото на 70-те години, която беше 
приета с висока оценка от Научния съвет на Института по 
социология с препоръка за отпечатване.
Това не стана.
По повод на нея имах големи разправии с водещ професор с 
обвинение, че съм попаднал под "буржоазно влияние". Близо 
година се занимаваха с мен (познати неприятности за всеки 
живял по онова време), но за чест на Института повечето 
от колегите ме защитиха. Студията не видя бял свят.
Докато работех по нея, ме водеше принципът - единство в 
социалното изследване на концептуализирането и 
възможностите за измерване.

Всеки интересуващ се ще може да провери как съм се 
справил.
Състоянието на ръкописа (на печатна машина "Марица") не е 
добро, а езикът и много от засегнатите реалии са 
характерни за онова време. Но за специалиста това няма да 
бъдат пречки.
На корицата на студията е снимка на бързолет (Swift - 
Apus apus) на фона на небето. Той е сниман от Georgi 
Gerdzhikov Photography и снимката е защитена от закона за 
авторското право.

Бързолетът е митична птица. Тя не каца по няколко години, 
говори се, че ако кацне на равна повърхност, не може да 
излети. Чифтосва се по време на летеж. Женската каца при 
мътене.

Каква е връзката с четенето и социализацията?
Четящият човек е като бързолет. С четене се рее в 
небесата и дори четейки се чифтосва, а на равно място е 
безпомощен. Него го бива сред ветрове, облаци, върхари.



относно четен ето  на еаучна и техническа 
ли тература  и него вата  ВРЪЗКА, а с  СОЦИАЛИЗАЦИЯТА НА ЛИЧНОСТТА-,

Целевото и функционално характеризиране на наука
та започва с израза, че тя възниква и ф^кционира като сме
тена за производство на' нова индйрмация. Пр$Р декомпозиране на 
делта и функцията неизбежно трябва да ад отбелеаи подцелта - 
науката е задълзена да учаейаа в процеса на социализация на 
личността, и нейната съответствузаща падщункция - науката е су
бект на социализиращи въздействия.

*
Науката е субект на социализиращи въздействия върху ин

дивидите, изпълняващи социална родя в процеса на научното про- - 
изводство й върху учащите се въз висшите учебни заведения до
толкова , доколкото овладяването на висшата квалификация е не
отделимо от участието в научноизследователската дейност.

В настоящия» етап нашата наука и висше образование са 
в процес на преустройство и заТ)това емпиричните данни за учас
тието на студентите в НИД отразяват възможностите на старата 
организационни структура. При старото разпределение иезду ШИ и 
ВУЗ участието на студентите в НЗД е било минимално, дори слу
чайно'. За илюстрация ще използване следната таблица:

Таблица 1
Клонове на 
науката

Студенти, взел;: участие в 
НПД пвез 1969 геда-ла

Технически науки 491
Химически науки 47
Селскостопански науки 5
Икономически науки 19

Общо: 562



Социализиращото въздействие на науката е отправено
н>н лица, намира тя се в три степени на социализираност:

1. Степен на ссциална подготовка /студенти,аспиранти/.
2. Степен на включване в социашата система /млада 

научни работници/.
3 . Степан на социашата зр&гост /утвърдени научни работ

ници/.
1 '

Определянето на тези категории е свързано с предпостав
ката, че процесът на социализацията продължава през целия sh- 
егот на човека. Такава предпоставка е широко използвана кшсто 
в марксистката литература, така и в практиката на социалистичес
кото строителство. Ненапразно като задание пред обществените 
организации се поставя въпросатза възпитанието / т .е . управля
вана социализация/ на младежта и шрота.

м

За разлива от другите института на социализация /семей
ство, училища/ ВУ39 казарма, обществени организации/ в науката

%
проблемът за управляваната социализация, т .е . за възпитанието, 
не стои така остро. В нел* например, широко се дискутира въпро-

•R
сът за типологията на ученитер^страник обаче остава въпросът за 
тоза как}щ с какви средства и при какви условия се постига един 
или друг тип учен.

Налагащата се необходимост науката да бъде разглеждана ' 
и што институт за социализация ни дава възможност да очертаем 
и една нова проблематика, чието разработване играе не само ин- 
формационна роля, но е и съединително звено пежду социологичес
ките разработки на междуличностните отношения в науката и управ
лението на научната дейност.

Науката yqac'ffe. в процеса на социализация на личността 
не само като институт за социализация, но и като средство и цел
на социализацията. Тогава науката аъздеиствува като съвкупност



«

от норьгл, знаци и ценности, осигуряващ специфичното социално 
функциониране на обществото като органична развиваща се система. 
Тези норми, знаци и ценности са елемент на културата в най-широ
кия смисъл на това понятие. "Понятиетс"култура? отразява човео- 
ката жизнедеятедност от гледна точка на специфичния начин на 
нейното осъществяване" /1/ стр. 32/.

Тъй като социализацията на личността е процес на овладя
ване на културата, то мястото на науката в процеса на социали
зация е клетото, която тя взема в ^лтурата на обществото. Да се 
установи к обачек нейното място е достатьчно сложна задача, за да 
считаме като удовлетворителни общте квалификации тгтгг "голямо? 
"важно", "съществено”  и т.н* Носител на културата е ивдивндуад- 
шй?и гругов оуб ект; вън от тях няма тултура и зако ва  кяст Д а  
науката в културата е нейното място в иадивидуалното и групово 
съществуване. Ад Зоцкадизацията е процес на овладяване на култу
рата пад въздействието на другите индивиди и социалните групит

Известна е въображаемата ертузцня: ако на нашата планз-
1ДЕ

та стане някаква катастрофа, в резултат на коятоУбстанат живи 
само калките деца, то макар и съществуването на човешкия род да 
продължи, човешката история ще бъде прекъсната. Машините ще без- 
действуваг, книгите ще останат непрочетени, художествените произ
ведения ще загубят своята естетическа стойност /2/280/. Такава
въображаема катастрофа погубва не само възрастните, а и субекти**--/•
те на социализация на младите поколения.

ендтаБихме могли да развием измиелшмве» ситуация: ако в ре
зултат на нея заедно с малките деца останат зини и възрастните 
само от един образован народ, то сигурно е, че процесът на со
циализация макар и унищожаващ многонационалните особености ще 
съхрани научно-техническите постижения.

*

Науката като компонент на културата учасзИь з програмата



на възпитателните въздействия» първо» за приобщаване на индиви
да към човечество о като цяло и оттам вече ш  конкретната соцкал- 
на група или общество. “Този характер на социализиращото въздейст
вие на науката е безпрецедентен: ида национална т  музика, из обра-

*
зитзлно изкуство, литература - няма национална наука.

Социализацията е процес на изгравдане на идентичност 
мещцу човека и познатоЛг'разбрано?* запомнено и използвано1 от кул
турата на обществото."Идентичността"отразява както инфермацпоп
иата , така и лпчностно формиращата роля на социализацията , 
като по този начин на разкрива по нов начин някои ваши пробле
ми, дапример^ отчуадението на личността^ в капиталистическото 
общество не е характеристика на личността, а на обществото, кое
то е загубило способността епциадизира, да се възпроизвежда, 
Бурзоазната култура. макар и изградена като система, не игра© 
функционалната си роля в обществото.

"к зентгчнобтта" при социализиращите въздействия на нау
ката има вонкретен сшгсъл - убеденост на индивида, че онова кое
то се познава, разбира, помни, използува от науката, е вярно. 
Овладяването на науката оказва своето влияние върху форми реле то 
на личността в зависимост от степента на тази убеденост. Научното! 
съмнение, така необходимо в научното творчество, е само модифи
кация на убедеността в научната истина. Чрез механизма на иден
тификацията научното знание като норма, знак и ценност пълноцен
но учаейа в двустранния соцнализаторсни процес: то е информа
ция /инфориационна роля/ и фактор за нейното цялостно развитие

»
/антропологическа роля/. Положителната, цялостно формираща родя 
на индивидуадно усвоеното знание е регистрирана и от теорията, 
и от ежедневното мислене. Платон свързва знанието с развитието 
на моранкате качества на личността? Вейкьн нарича знанието - "си
ла” ; Диш*ър Благоев смята знанието за фактор на щастието и ощ̂ ви*



справедливостта; Ленин пиша, че "Комунистът ще бъде само прост
самохвалко, ако в съзнанието му не бъдат преработени всички полу
чени знания". Авторитетите на човешката култура са единодушни за 
положителната личностно формираща роля на овладяваното знание.
В множеството емпирични социологически изоледвания образованието,
квалификацията са доказано основни фактори за поведението и съз-*
нанието на личността, В нашето общество по-голямата научно-техни
ческа информираност на индивида предполага:

1. По-пълно приобщаване към социадната система /общ 
характери стика/ •

2. Упражняване на труд от по-високо качество.
3 . По-активно участие в гражданския живот.к
4. По-ш со ке култура на с в обедното време,

> I
5. По-голям престиж в шлерооредага,
6 По-голяма прнспособшюст към промените в професията и

обществото я живот,
» 41 - 4( «• * .,

Така изглеадат нещата от данните на изследването "Градът 
и селото" на Института по социология*

Преди личността да се идентифицира с научните истини,
преди тя да разбере, запомни и използва науката, с друга думи■
в самото начало на социализиращото въздействие на науката стои 
запознаването с науката. Запознаването е актж'1 в който личността
получава научна информация.

Поради целенасочения характер на човешката дейност този 
акт се реализира като резултат от личностната активност, обусло
вена от личностните потребности.

Потребностите от научни знания могат да бъдат определени 
от два типа причини, които ще дефинираме като: институцианализи
рани и нвинетитуционадизиранж фактори.

Институцнанализирани са онези социални фактори, които



определят еднозначно човешкото поведение» като от тяхното въздей
ствие се очаква точно определена реакция на личността, неза
висимо от нейните личностни характеристики. При неизпълнение иа 
очакваното поведеше индивид^ е отрицателно санкциониран от об- 
щественото шенпе,

Институциона^^ирани фактори на интереса към научното 
знание са социалните ролв; 

в/  учащ}
б/ професионалната родя със сравнително голямо натоварва

не с нерутинни дейности „изискващ научно-техническа подготовка.
Некнституцианализирани фактори са тези, които вероятно 

определят потребността от знание. Резултатът от тяхното въздей
ствие не е свързан със санкциониращите систеш на мшеро-з макро-
орздата. Например* образователното ниво на лицето определя в©-

• *
ролтно потребностите от научна и техническа информация.

Независимо от товаА как, кога и какво от научно-техничес- 
китв знания се овладява от иаситб~, тяхното овладяване само по 
себе си има кардиналио значение на развитието и на обществото и 
на науката. г

Научно-тежническайодготозка на кадрите има огрсмно 
значение не само за ^индустрията на откритията*, но и за внедря
ван© на научните открития, претворяването на научните идеи в 
живота, тъй като да т  внедрйр 'прияцнтго нова идея в промишленост
та могат само хора, които я  разбират.

Ролята на научно-техническата подготовка на населението 
за развитието на обществото се разгдезда от стотици автори. Тази 
роля може да бъде изразена накратко с няколко изречения:

1. Научно-техническите знания са интернационални, т  ед-

1/ Под "маси* разбираме съзокупността от индивиди, които нямат 
социална роля в науката.



накви за всички общества*
2. Разликата в развитостта на отделните общества е шого

голяма.
3 . Развитието на едно общество се обуславя във все по-

нарастваща степен от използването, прилагането и внедряването на'
НТЗ.
■ 4. Степента на използване, прилагане и внедряване на НТЗ
пряко зависи от научно-техническата подготовка на населението.

Ролята на научно-техническата подготовка на населението 
за развитието на самата наука^ може да бъде разгледано от глед
на точка на понятието "институщетализацня", Ще изходим от съдър
жанието, което злата в него Ричард Унтли в своя доклад "Позна
вателна и социалне институционализация на научноизследовател
ските специалности и области^ изнесен пред Конференцията по 
социология на науката, организирана от Международната социологии е 
ска acoi нация и црв танската социологическа асоциация през сеп
тември 1972 година в Лондон*

Според Уитли "Здна област е институциодализирана, когато 
учените, които работят в нея,споделят общо отношение отногчо ней
ните цели и методи и това е разльчителен белег на областта от 
други области". йнституционализацията засяга и съгласуваността

*
мвжцу учените относно критериите за определяне и оценяване на 
научната работа. Сияно развитата институционализация подпомага 
обяснението и описанието на постигнатите научни резултати. При 
слабо развита институционализация ученият трябва да отдели пове
че време, сили и средства при обяснението и описанието на науч
ните резултати, за да постигне адекватност между собствените си
идеи и онова, което читателят ще разбере от неговото изложение.%

Високата научно-техническа подготовка на населението
обуславя единството между учените и научените относно целите и

t
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методите на науката, критериите за оценка на научните резултати, 
т .е , високата степен на институщюнализация на науката# Това
се отразява бладапраятно вържу развитието на науката в няколко 
направления:

*
1. Постигане на единство меаду наука /учен/ и практика 

/практик/, което съдвйетУа за научния прогрес*
2. Науката е нонятна и затова може да разчита на обектив

ни оцети от обществото,, а тази оценка определя и финансирането * 
на науката и нейното място в обществото.

3 . Високата степен на институционализация предполага и 
социален престиж на научноизследователската работа, което съ- 
дейстзува за ориентиране на младите поколения към научната рабо
та.

Ролята на научно-техшшеската подготовка на населението 
за самата наука може да бъде образно сравнение с ролята на деца-

<'Ny С\
таНученици в живота на техния учител. Известно е, че дългогод»
ните учителски занимания довеждат до "учителско” отношение към
всички околни - и деца и възрастни. Ако науката бъде поставена

♦
в положение на детски учител на населението, то основателно мо 
жем да предположи нейното елементоризиренв. Нима може да се т аз- 
виза науката, ако учените са принудени непрекъснато да разясн - 
ват на производители, търговци, политици и военни всяка научк i 
истина? В съвременното модерно общество нещата са се развили така, 
че разликата мещцу учения и неученкя трябва да бъде не в сте • 
пента на знание на науката, а в задълженията към развитието i обо
гатяването на знанието. От това печели както науката, така об
ществото като цяло.

Поради ограничения в емпиричния материал, с който } езпо- 
лагаме, ще разгледаме само началния» момент на социализиращ то 
въздействие на НТЗЛзапознаването с НЮ в един от случаите: чете-

i*wv u  'vtXiiwt re з**ни\У\( fa y



нето на H U  от* населението. Това въздействие има пряк резултат*4
- "увеличено познание*' и можем да го разглеждаме и като процес 
на разпространение на знанията. Считаме, че то е основас еъз- 
дейстзие на НТЗ върху индивида /  и от там върху групата/, защото 
главно чрез публикацията БЖЗ въздействуват като НТЗ, без да се 
трансформират з продукти от други ооцисщни сфери, Новата машина, 
която одредметява нови знания, въздействува повече като предмет 
за производство шх потребление, отколкото като носител на науч- 
на информация.

*
Естествено е, че въздействието на НТЗ чрез научната и

техническа литература /НТл/ е невъзможно, ако HeiCe чете НТЛ.
/

Така четенето на НТЛ е конкретната форма, в която се актуализира 
основиото въздействие на НТЗ върху индивида, а чрез него и върху 
социалната група и обществото,

»
* - < л

И .

Но какво е четенето?
Всяка социална група - малка или голяма, във всяка исто- 

рическо време има определени образци на поведение и съзнание, 
които са сдолно социално детерминираш.•

Интересуват нп един тип образ ги: например "Хубаво е чо
век да спортува" / З а  болшинството хора няма формални санкции за 
изпълнението на образеца/; "Хубаво е човек да ходи на театър" 
/ з а  всички, конто нямат социална роля в театъра, това е добро 
пожелание/; "Добре е човек да посещава музеи, изложби"; "Хубаво 
е да се чете" / 5 а всички, които на са формално задължени, че т^  
то е само желаемо и добро. При четенето е интересно това, че то 
формално рядко се санкционира. Санкционират се знанията. Роди- .

- 9 -



теленият контрол,макар и понякога е твърде резки санкции върху 
детето-ученик, не е формален/; "Хубаво е да се правят разходки, 
излети, екскурзии".

Характерното за тези образци на поведение в!
1. Когато дума за' отделна личност, те са пожелания,

които са оцейяват от гледна точка на обществото полшжтелно щн 
изпълнение, и , по изключение, отрицателно при неизпълнение/.
/ "X " спортува» Хубаво. "X " не спортува. . . . . ? ? /

2* Когато става дума за сравнително големи социални гру*- 
пи и неизпълнението, и изпълнението подлежат на оценка от общест
вото. /Пладежта спортува. Хубаво. Младежта не спортува. Лошс/^

Може да се направи извод: тези образци на поведение са 
възникнали въз основа на определени потребности на обществото 
като цялостен функциониращ и саморазвиващ се организъм. Те не са
регламентирани за всички граждани, но- обществото се нуждае от

! *
физически здрави хора /спортувай/9 от хора о шоока естети- * 
ческа 1$гдтура /чети/, досеп^вай изложби, концврта!и т н ./ , от 
политически активни личности /учаетвувай в политическия живот!/, 
от образовани и начетени граздани /чета! учи !/. От гаедна теш а 
на обществото най-добре ще бъде всички да реализират тези образ
ци.

Споменатите образци не са социални норми, защото не носят 
в себе си "мярата". "Не меле да се изисква нещо от човека - пише 
В.Момов - и да се задължава с нещо, ако не се регламентират
границите на това, което се изисква, и с което се задължава. 
Нормата е онази мярка, чрез която обществото /класата/ "дозира" 
своите изисквания и задъл-кения към личността* В този смисъл тя е 
мярата на изискваното и дъляшото поведение!*^ /3/60/.

Логпчно е да ги свържем с ценностите, като при определени 
условия ценността е и норма /например, спортуването от спортиста^



По-горе споменатите характеристики на тези образци могат да 
бъдат структурно изразени:

1 , Първи снучай - отношение между образец, личност, об
ществено мнение:

X* Изпълнение на образеца /да/

отнася се за личността. . не се отнася за личността 
/дс/ /не/

утвърдеш е от общественото 
мнение
/да/

Б . Неизпълнение на образеца /не/

отнася се за  личността. ... не се отнася за личността
/да/ /не/

отрЕц, от оощ.мнение /не/ няма оценка

2. Втори случай - отношение мекду образец, го д ят соцпал-
* - I

на ррутга, обществено шенне:
изпълнеше на образеца* .. «неизпълнение на образеца

/да/ /не/

отнася се за групата 
/де/

*
положителна оценка .* .............ч . . отрицателна оценка.

/да/ /не/
Споменатите образци на поведение са във властта на инди

вида. Дали незадъджшшк ”2* спортува или не, си е чисто негова 
работа и никой няма правото да му иска обяснения или да го при-



нуздава да спортува*
Този образци са свързани о индаввдуалката свобода на из

пълнение, затова ся чист израз на социалната детерминираност ка
личността. Когато човек става в 4 часа, за да отиде на работа,*
той е принуден да из върли това независимо от другите си социални 
характеристики. Когато човек спортува редовно, без да бъде задъл
жен да го върши, низ знаем, чз това е продукт на неговото фор
миране като личност, че неговите социално придобити качества са 
определили такова поведение* Да си припомнен «1айбннц, който 
казва, че от всичко, което е възмоешо да съществува, съществува 
онова, което има повече връзки със съществуващото. Тези образци 
на поведение се осъществяват от личността тогава, когато имат 
достатъчно връзки със съществуващото в нея*

Налага се аботракгно да разграничим тра типа социални
яздения:

1 * Социални явления, които съществуват благодарение на 
връзките, които имат в системата от социалните качества на лич-

v |
костта /спортуване, четене, работа през свобедното време в частно) 
стопанство, определен стил пра изпълнеше на професионалната или
друга социална роля и т*н .А  *

2 . Социални явления, които съществуват благодарение на 
връзките си в социалната система /материално производство, духев- 
но производство, комуникации, управление и т*н*/*

3* Социални явления, които съп|вствуват благодарение на 
връзките си със системата от социални явления:: в личността и 
системата от социални явления в обществото /норш, знаци, ценнео-  ̂
ти/ /4/244/.

Всяко социално явление актуализира зръзкзте си със с >ще- 
ствуващото /което прави възмохно неговото съществуване/ в г о- 
цеса на ” . . .  производство и възпроизводство на непосредсг шия

__
_



живот". /5/195/.
Направеното абстрактно разделение е метододсгичесш! из

ходен пункт, който позволява да подходим материалистически, сис
темно, ш  диалектиката на социалната цялостност.

Такава иаходна постановка @ абсояагно нсобхсщима. Ако 
..обекп^можв да бъде описан по няколко съществено различни 

начини, а всяка от неговите "части" изисква свое особено изобра
зяване в знафшта - лишат И.В.Шшуб@рг и З.Г.Ццпн - то ясно е, 
че в края на изследването простото сумиране на неговите разпо
късани резултгти не само няма да# даде единна, цял сетна картана 
на обекта, но ще доведе до обърквания и противоречия. За да се 
избегне това ,ивсладоватвлят още в началото на работата трябва 
да има на разположеше единен модел на обекта като цяло, който 
изпълнява и функцията на средство за организация ка изследването? 
/4/59/.

Системата от трите типа явления формира социалната цялост» 
норщ. Принудени сме да въведем това понятие, тъп като и най-об
щите понятия "общество", "култура" са твърде тесни. В литератураг- 
та традшщекно и правитео се разграничават "общество" и "личност?
"култура "  и "общество", "култура* и "личност" и т .н . Терминът 
соцпадна цялостност операционално за напето изследване ще озна- 
чава единната система от социални явления независимо от техния
носител.

От всички се признат отдавна установения факт: структу
рата на отделната личност, както и личността като цяло, се фор- 
»мра в процеса на социализацията на основата на социалните обек-

\ 1
ти, с които тя е взаимодействувада през своя живот. / 6/ .

Разбира се, личността не е "свидетелско показание" за 
наблпцдавани социални събития, нито тяхио обобщение. Наред със 
значението на нейните психс-р|изиологичес1Ш особености за нейната



интраиндишдуалка струкоура съществуват и състодаая м&цу лич
ност и среда, които изтриват персонифщиараните следи на социа- 
дизаторокия процес, "teen състояния т  носят дасов характер /по-
добно на паническите/ и преда всичко се явяват цялостни изменения 
на отделната личност при остри жизнени конфликти /с другите хора, 
социалните предписания, институциите и т .н ,/ " /2/304/.

От изпълнението на споменатите образци може да се съди 
за степента на сливане мездг личност и общество. "X " изпълнява 
зоичгштв си фсриално регламентирани задължения, но не изпълнява 
онези образци, които са обществено необходими, но не са общест- 
вена.санющанкрани. Тоа , е нулевата точка на сливане на личност 
и обществото в едно динзйно изображение:

^ 1   0 +1

"-1 "  е пълната десоциалжзация ш  индивида, % 1"  е изпълнението 
на изискванията на "нулата”  плюс изпълнението на образците, за
които говорихме.

Тези образци г:е наречем услошо за разграничениз - "со
циални парадигми"• Изборът на наименованието им обаче не е слу
чайно» макар че е услозно, - на древногръцки "парадигма" е "обра
зец ". Струва ни се, че разграничаването на социалните парадигми 
е от оъшествена важност за редица емпирични социологически изслед
вания, Изследваното на политическото съзнание, доколкото оперира 
с политическото убеждение, се занимава с една социадна парадигма 
/вече образец на съзнслие/. Социологическите проблеми на масоаиза 
цкята на спорта, рационализаторството, ударничеотвото, часовият 
отклик ца призиви и т .н .*са  свързани със съответните социални 
парадигми. А “ четенето на ЕТЛ", както са визда, о изпълнение 
на една социална парадигма: "Хубаво е да се чете НТЛ".

Всяко общество в определен исторически момент има исто
рическа система от с зциални парадигми. В разлпчна степен разгър-
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нати оистеш от социални парадигми притежават и различните чо
вешки общности.

Моралният кодекс на строителя на комунизма съдържа систе-
»

но образувайте принципи на системата от социални парадигми в 
социалистическото общество. Системата от парадигми е елемент-от 
програмата на социализиралите въздействия на институтите за 
социализация на личността. Само в конкретна система от парадигми 
и само чрез нея може да бъде разбрана класовата същност на отдеша! 
на пръв поглед класово неутрална парадигма. ~

Ац че социалните парадигми са класови по природа личи и 
от. най-елементарния пример: ”5£убазо е да се прави бизнес" е со
циални парадигма, която недвусмислено ни насочва към нейния кла
сов източник. Социалните парадигми са не само класови по природа, 
но както може и да се очаква, формулирани като понятия^ те позво
ляват класов анализ на социаш&та действителност. Ако приложим 
понятието ’социална парадигма" при анализа на свободата в бур- 
жоазното общество ще получим интересни резултати:

Работниците имали право на стачка, но съществува ди со
циални парадигма - "Хубаво е да стацкузш” ; гражданите имали сво
бода на словото и печата, но има ли социална парадигма - "Хубаво 
е да говориш и пишеш против бурлсазното .правителство, монополите, 
частната собственост, капиталистическата система и т .н ." ; граждан
ките имали право на политически организации, но има ли социадна 
парадигма "Хубаво е да членуваш з комунистическата партия"? При
мерите и изводите могат да бъдат многобройни, те показват, а 
и събитията в буржоазното общество потвърждават, че социалните 
парадигми са социални реалности, изпълняващ класово регулативни 
функции в класовото общество. Регулативни функции те изпълняват 
и в нашето общество. Ние ги отнасяме към по-горе споменатия* тре
ти *шп социални явле^тя, които молен да назовем "социални регу-

#



яатори",
Шределението на социалната парадигма като социален 

регулатор е функционално, базиращо се на структурно-фунхщнснал- 
ното разчленение на социалната цялостност.

Реализирането на парадигмата "Хубаво е да се чет© НТЛ" 
/процес^ на изпълнеше на нейната регулативна функция/ регулираJ  *
отношението личносФЬбщество на няколко равнища:

1. Запознаване, поддържане на знанията за обществено- 
политическата структура, функциониране, цел*!, норш и ценности* 
/грацданско равнище/.

2. Запознаване, поддържане на знанията в определена сфе
ра ш  науката и техниката*^

‘/црофасиовадно, а от таи и социалко-статусио равнище/.
3. Запознаване, поддържане на знанията за постиженията

«Уобщо^лтурно рашилр/*
4. Запознаване с необходимата научно-техническа информа

ция при решаваш на определен проблем /равнище на ког :ретна со- 
циална ситуация/#

И четирите равнища засягат социализацията на личността.
Ще се опрем на четвъртия* момент.

Реализираната парадигма "четене на НТЛ" може да бъде 
разгледана като действие, паизащо като необходим елемент на тъкал 

' та на някаква дейност* /7/. Дейността vdt своя страна „е градив
ният елемент на изпълняваната социална роля. Четенето на НТЛ е 
действие в различни дейности - подготовка за изпит, за изнасяне . 
на лекция, за решаване на практически проблем и т .н . От своя 
страна тези дейности участвуват във формиране на ролите: сту
дент, лекторj инженер и т .н .

Голяма част от социалните роли съдържат изискването да се
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чете НТЛ, но когато ролята не съдържа дейности, които са невьз-
* . 

мсжна боа четене на НТЛ, то ролята не стпцулира четенето, Еа рав
нище "дейност" реаднзишната парадигма "четене на HTJP има ш в
някои случаи два вида връзки с останалите елементи на дейността: 

1, Отношение на необходимост. Например: възникване на ин
женерен проблем - четене на НТЛ - решаване на проблема. Примерът 
опростява, но насочва: осъществяването на парадигмата е конкретно 
социално несанкционирано, но е необходимо поради санкционирането 
на резултата от дейността. А достигането на резултата а невъзмож
но без осъществяването на парадигмата, защото в примера четенето 
на НТЛ изгражда образа на бъдещия продукт* формира средствата и 
целта на дейността«

2* Катализатор на дейността. Усвояването и изпълнението 
на дзйнозета!"регулировка на мврбуратор "К-81" е възможно само 
благодарение на продължителни налучквания. Същата дейност рявко 
се ускорява при йолзузакето на съответната техническа литература, 
съдържаща нормите за експлоатация на карбуратора.

Четенето на НТЛ мака да изчерпва самата дейност, В този 
случай връзките на реализираната парадигма са на равнището на 
социалните роли с цялото многообразие на ролите. Четенето се пре
връща в очаквано поведение от лице, заемащо някаква социална 
позиция.

1 9 f*
Емпирично [из следователският смисъл на изброяването на

връзките на четенето на РТД с дейностите и ролите е очевиден*
Сфери за избор на емпирични показатели могат да бъдат: рутшшост-
та на индивидуалните дейности, степента на интелектуализация на
дейностите /8/ , осъзнаването на очакваното поведение. Всичко
това е подчинено на предполагаемата връзка с "четенето на НТЛ".
Значение добива отношението "знания на личността - извършвана 
дейност".



Знанията могат да се разделят на:
1 . Априорни знания - всичко, което индивидът знае преда

извършване на дейни,*?твц‘ и л и  образователното ш квалификащюнното
му равнище. ♦

2. Допълнително необходими и целенасочено получени зна
ния в процеса на изпълнеше на дейността.

Като спцчадиа практика това означава, че индивидът ще 
постигне поставената в дейността цел, ако /наред с други усло- 
т .я/  необходимата за постигането k информация отговаря на апри
орните знания на лицето плюс необходимото време, средства и въз
можности за добиване ка допълнителна информация. Осъществяването 
на парадигмата "четене на ETJT може да принадлежи към използу
вани те време и средства за усвояване на допълнителна информация.

Оттук дейностите се разделят на:
1 . Дейности под и ка образ оватедно-квадифшсацишното 

равнище на лицето - швшщето на априорните знания /небдаго- 
приятни за осъществяване на парадигмата "четене на ДТЛ*/,

2. Дейности над об раз оватедно-квадификар* шното равнище 
на лицето /благоприятни за осъществяване на парадигмата "четене 
на ЕЕЛ" при шдшше на необходимите време, сродства и възмож
ности/.

Трябва да кажем, че емпиричните данни, с които раз
полагаме, в един огласи е със здравия смисъл показват, че колкото 
е по-високо образованието на лицето, толкова е по-вероятно то 
да чете ЕТЛ. Освен това съществуват две тенденции - растеж на 
образователното ниво на населението и повишаване на информа
ционните изисквания на дейностите*

Получаваме фигура, която се нуждае от извод:
1 * йнформн лостта на индивидите непрекъснато нараства.
2. Колкото е по-информирано лицето, толкова е по-вероят-
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но да чете НТЛ.
3. Дейности, чиито информационни изисквания надхвърлят

информираността на лицето, благоприятствуват четенето на НТЛ.
*

4» Информационните изисквания на дейностите непрекъс-
* 9

нато нарастват.
Този набор от факти очертава развиващата се социална си

туация, която играе ролята на социален ускорител на екстензи-
(|икаццята ла "четенето на НТЛ".

Зависимостта на "четенето ша H1JT от практическата дей-
Y ! ,ност на лицето не се изчерпва само в отношението! факторНкрак-

^  v  *  А ;
тика;резудтат|-|четене. Непосредствената лична практика опведеля 
дали четенето като изпълнение на една социална парадигма е изиг** 
рало ролята на социален регулатор. Личността маже да чете НТЛ 
за постигане на социални цели: използване на технически знания 
за извършване на престъпления шш лично облагодетелствувано за 
сметка на недостатъчно развитите технически услуги в обществото 
и т .н .

Личната практика определя и интереса, и социалния сми
съл на четенето /четенето винаги е индпшдуално/, I t  то в един 
по-широк смисъл: дали взетото практическо решение, основаващо 
се на ET3f e функцианаяно. За илюстрация ще използване списание
то на един психологически експеримент с човекоподобни маймуни.
Щ х

Маймуните допускат "смислени" и "глупави" грешки. При 
"смислените" грешки стар та  знания се използуват като се съхра
нява общофункцианалния им смисъл: майцуната поставя под високо 
окачената храна сандъка на ребро, защото така е по-близко до 
храната, макар че опората е неустойчива. При "глупавите" грешки 
старите знания се и- -олзуват нефункцишално: животното поставя 
правилио сандъка, ио не под окачената храна.



Човешката практика е далеч от точяо такива "смислени" 
и "глупави" грешки, но има своите човешки "смислени" и " гаупави" 
грешки /44/. Зависимостта все пак е лена:

Четенето изпълнява Оункциснално
функция на социален 
регулатор-

* решение

Практически проб
лем, изискващ но
ви Ш3

Четене на Н1Д Практическо
решение

f *

*

Четенето не изпълня Нефункця онално
ва функцията си на решение
социален регулатор

Схемата отразява система, която'възниква в определена 
социална ситуация /средата/ и нейн носител е индивддйг/проблем 
пред него, четене от него, решение от него/, който в процеса на
реализирането на системата създава нова социална ситуация.
Така социашата цялостност поражда и ивдивидуалната дейност, 
чрез която отново се осъществява /  в случая производство -
четененрегудатор- личност/.о-'» .1А

Възниква проблемът за отношението машду социалните 
регулатори /при нас парадигмата "Хубаво е да се чете HTJF*/ и 
практическата дейност на хората. Социалната парадигма е 
4 >асива или грозна фраза без практическата възможност за нейно
то осъществяване.



"Хубаво е да се чете НТЛ" показва обществена потребност 
от начетени хора, но не и възможността хората да бъдат начетени.
Поради това за научко ориентирано общество можем да говорим не 
само, /1/  когато то е изградено на научно*обосновани принципи, 
не само, /2/  когато дава простор за развитие на образованието 
и науката, но и когато е постигнато непрекъснато припламване 
/2/ на социални ситуации#при които използването на науката е 
необходимо, и когато /4/. нейното използване е хуманно и съдей
ства за обществения прогрес.

Четенето на НТЛ и слушането та научна или техническа 
лекция се различават по форма, но по същността си могат да 
бъдат тъждествени, защото се задоволява един и същ инторос. 
"Четенето на НТЛ" е словесен израз, акцентшращ на реализира
нето на формата на парадигмата. Същността - познавателният про
цес, остава скрит за нас, но доколкото формата винаги изразява 
определена същност, то четенето на НТЛ означава винаги и позна
вателен процес.

Различни хора биха могли да удовлетворят чрез различни 
форми интереса си към знанието. Дали това е съзерцателната меч
татели ост на таткотЛеверкш от "Доктор Фауст" на Томас Чан, 
дали трогателната любознателност на Коно Крилатия от "Чичовци" 
на Вазов, който пита; "Виж, това месечината, Варлааме, ще да 
е нещо голямо . . . ,  дали е живо нещо?", дали е някакъв модели- 
зъм или експериментатсрска страст, за личността е без значе
ние - тя удовлетворява своя интерес. И все пак различните фор
ми на удовлетворявано на интереса говорят за различен интерес.
Не може да се каже, че се проявява интерес към науката като 
система от знания, когато тази система не е предмет на интереса.

Социалната парадигма "Хубаво е да се чете НТЛ" не маже 
да бъде реализирана, ако няма съответствие межгу познавателни
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те интереси на лицето, формата на задоволяване на този интерес 
/четене на НТJ j  и науката като система от з н а ш  /ЯТД/. й то 
науката като развиваща се система, защото само чрез четенето 
отделният индивид може да следи нейното развитие. Всекидневно 
по всяка специалност излизат стотици страници текст и известният 
проблем - как да се следи и какво да са следа от публикуваното, 
възниква при предпоставката, че изобщо човек чете.

"Хубаво е да се чете НТЛ" е ооциална парадигма; "чете
нето на НТЛ" от шедна точка на индивида е задоволяване на ду- 
ховна потребност; от шедна точка на обществото като цяло - реа
лизиране на обществена потребност; от шедна точка на науката 
като сфера ка културата то е "основно въздействие" е две стран
ни - информациокна и антропологични. Информаци онната страна 
е свързана с механизма^... за предаване, запазване и обогатя
ване на определен тип социаяна информация**, а антршологичес-
ката - с формиращи механизъм на "усвояването на социалните

*

норми, роли и оценъчни критерии, с придобиването на социален 
опит и класов ш^нитет"л /9/20/. В случая и двете страни са моди 
фпкация на двете страни ка процеса на социализация на личност
та .

I I I .

Четенето на НТЛ маже да бъде измервано и по този начин 
добива степен ка /основно/ въздействие на Hf3. Установяването
на степента на въздействие е трудно, поради многобройността на 
възможните измерители на четенето на НТЛ и възможните комбина
ции между тях. Та:-с. та измерители биха могли да бъдат:

1. Екетензивност на четенето на НТЛ;
- брой на хората, които изобщо четат НТЛ;
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- относително тегло на четящите НТЛ сред цялото, насе
ление или в отделни групи;

- изобщо чатите НТЛ, когато и да е;
%

- тяхното относително тегло.
2. Интензивност на четенето на НТЛ:
- брой на прочетените страници или заглавия за определе

но време;
- честота на четенето;
3. Насоченост на четенето на НТЛ:
- по науки и технически дисциплини;
- по издания ;
- по автори и научни колективи.
Ще използуване емпирични данни за четенето на НТЛ, полу

чени при голямото социологическо изследване "Градът и селото" 
ка Института по социология при БАН /1967 г ./ . Данните дават пъл- 
на характеристика за екстензивността на четенето, непълна ка 
интензивността /  поне веднъж в седмицата, в месеца, с прекъсва
ния повече от месец/ и частична за насочеността/ четене та естео* 

твен&£каучла и техническа литература и четене на обществено-поли
тическа литзратура/«г

Въпросът, чрез който е набирана информацията, шаси:
"Чело ли е лицето естественб&щучна и техническа лите

ратура прзз 1967 година?
1. Чело е редовно /средно поне веднъж в седмицата/.
2. Чело е нередовно /средно поне веднъж в месеца/.
3. Чело е рядко /с прекъсвания повече от месец/.
4. По-раао е чело, но през 1967 г . не е чело.
5. Не е чело нито по-рано, нито чрез 1967 година.

Аналогичка е формулировката и поясненията на въпроса за 
четене на обществено-политическа литература. Информацията е съб-



рана чрез разговори с антурежа на изследваното лице и самото 
изследвано лице, като за анкетираните е отбелязано:"Да се ииа

- —  I -  — — ' • *

предвид само четенето на научни и научно-полулярни книги и 
брсшури от саздични области на естествените и техническите наукц 
без вестниците и списанията.

За учениците и студентите ю егашни и биваш, редовни или 
задочни, по време на ученето им учебниците да не се вземат пред
вид. За всички други лица учебниците да се вземат под внимание.

Личи, че от гледна точка на изложеното дотук в събра
ната информация има шум. Голяма част от техническите знания се 
обективизират в литература, която няма формата на книги, брошу
ри, учебници - това оа патентите, проспектите, стандартите и 
т.н.
/В изследването яма оаделен въпрос за списанията/.

Резултатите са:
Таблица 2

ЧЕТШЕ На естествен о- 
научни ш тека.

На общ.-пси.литер.
*

Поне ведг-ш.?. в седмицата Т,85 6,83
Поде веднъж в месеца 6,60 8,36
Радко 5,81 7,10
Преди 1967 г . чел 4,75 4,08
Никога не е чел 74,93 72,41
Неуказано 0,06 1,23
Общо 100,00 100,00

От събраната информация , независимо от нейната непълно
та и непрйцизност, можем да съдим, че основните въздействия на
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НТЗ върху българското население през 1367 г* ч от ниска степен. 
Болшинството от хората в своята житейска, трудова и гражданска 
практика оа извършвали дейности, които не са съдържали необхо-
димостУЧетенещ на НТЛ. Бошпинството от хората са извършили дей
ности под и на равнището на априорните си знания. Болшинството 
са чузди на кудтуряата сфера на науката - те просто никога през 
живота си не са чели НТЛ,

Тези изводи имат ограничена валидност поради ограниче
ността на информацията:

!♦ Не оа отчетени въздействията на средствата за масова 
информация.

2. Не са зззти предвид въздействията, подучени от оргат-
I

низациите за разпространяване на научните знания /през 1967 год. 
дружество "Г  Кирков" не съществуваше/;

3. Изключили сме въздействията на социалните институти з<* I ]
образование /училища, ВУЗ, шкоди, курсове, казарма/.

Освен това някои лични наблюдения ни карат да предполаг-
гаме, че престижът на науката сред някои кръгове от населението 
е толкова висок, а интелектуалното им самочувствие макар и без I 
основанитанкова ниско, че те когато четат НТЛ нямат съзнание,
че четат НТЛ.

—

Например с чиста съвзет шм НТЛ бихме причислили една
w #

книга, която съдържа знания за това как може и трябва да се по
лучи ранна зеленчукова реколта. 'Много от нейните читатели не би-

• .

ха допуснали, че са чели НТЛ. Всеки би могъл да направи малък 
експеримент с познатите си, за да се убеди колко широко се раз
бира в науката НТЛ и колко тясно се схваща тя сред кеучените.
Просто както някои хора се изненадват, че цял живот са говорили 
в проза, така някои сз изненадват, че четат НТЛ. •

Смятаме, че е допусната грешка в методическата хипотеза



/10/, че с точно така формулирания въпрос за четенето на HTJI 
може даб бъде събрана точна информация за четенето на НТЛ. Тези 
уговорки определят степента на категоричност в анализа и изво
дите.

Предполагаме, че основна причина за слабото разпростра- 
некие на четенето на НТЛ е факт&т, че социалната парадигма "Ху
баво е да се чете НТЛ" не е била на времето необходим елемент 
в програмата за социализация на днешните положения?нашращи се 
в стадия на социалната зрелост. Един преглед на печата, худо
жествената и обществено-политическата литература през послед
ните 30 годиш ни дава ориентири, че в края на 50-те и началото 
на 60-тз години започва да се поставя въпросът за научно-техни
ческата революция и нейните изисквания към подготовката на 
труженика. Преда това под влияние на извършващата се индустриа
лизация, която е определена в Програмата на ВНП като ключов 
проблем sa / l37537» сбучението, образованието, а от там
и самообразованието и тяхната връзка с труда беше схващана тяс-
но като единство на високо образоваше и владеене на много про-
•
фесионалш, физически сръчности. Тази идея имаше нормативна
стойност и само до преди няколко години можеше да се срещне и 
в п е ч а т  че "уж инженер, пък не може да забие1 един гвоздей". 
Сега въпросът на какроравнице е поставен по друг начин; "Научно- 
техническата революция, - пише в Програмата на ВКЦ - издигането 
на техническото равнище на производкяелните сили изискват нов 
подход в обучението на трудещите се. Обучението трябва да осигу
рява обща подготзвка с широк профил, допълвана впоследствие с
тясна и специална кт ^шатшсация, а процеса на кон фетната произ- *
зодствена деййост. както и с постоянно обновяване ка знанията. 
Все повече ще изниква нуждата от планомерни грижи за преквади-

подч. мое-П.С./ и рационално използване на силите



и способностите на трудещите се, освобождавани от механизацията 
и автоматизацията и преминаващи на нова работа*. /13/59/.

Това становище е прието като социаша норма през април 
1971 година, а данните, които използваме, се отнасят до 1967 годи
на. Те са събрани в периoft, когато се е формирало изискването за 
"нов подход в обучението на трудещите се ". Показателно е, че в 
този период възникна и движението за каучно и техническо твор
чество на младежта.* <

В цитирания пасаж от Програмата на БКП е ясно упомената 
причината, която предизвиква новия "подход в обучението на 
трудещите се4 - производителните сили. Производителните сили 
и тяхното развитие дейсйат дзустранно при формирането на изиск
ването за перманентно образование и квалификация:

1. Поради техническия ръст на производството.
2 . Поради структурните промени в производството, които 

освобождават работне ръка.
Като използваме най-общата цетадолвгичесха схема,упомена

та в точка 2 , мажем да построим следната тричленна система:

Ф

•Система на 
обществото

Регулативна
система

Личноста
система

Ниво на производи
телните сили

Социална парадигма за
’четене на Н!М"

"Четене на HTJ1" на ли
цето
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Според данните, които използваме, през 1967 година б. хзо
60$ от длъжностите в нар едното стопанство не се изисквали спе
циална подготовка. Това говори за ниска култура на труда, за 
недостатъчна развитост на- производителните сил •

Нивото на производителните сили чрез п оцеса производ
ство т  обуславя парадигштичния характер на т ченето на НТЛ.
Ако всяко работно нясто изисква висока епвциа па подготовка и 
непрекъснато поддържане на тази подготовка, т з няма да имаме 
работа със специална парадигма, а със социадк i норна. - "длъжен 
си да четеш ’НТЛ!"

Предпоставяме, че социалната парадиг а - "Хубаво е да 
четеш НТЛ" има достатъчно връзки със съцзстг тзащвте производи
телни сили. След тази предпоставка иоже да с зрей вниманието си 
върху следните пунктове:

1. Връзките на парадигмата за четен ) на НТЛ о останали
те социални образци - норма, знаци, цонноод i.  Необходим елемент 
'ли е тя във регулативната система?

2. Връзките на парадигмата със съществуващото в леч-_<сахда.
ността, т .е . гграКиичностна система е най-взроятно парадигмата 
да бъде изпълнявана.

3 . Връзката между производителни сили*** социалн© пара
дигма за четене на НТЛ ц съществуващо в лш яостта, т .е . разглеж
дане на вероятността да се осъществи сист мата.

Необходимо е да приемем като предоставено съществува
нето на парадигмата, защото без нея сист. мата е невьзмсшт?/Про-

v СГГКАКТО/ „изводателни сили щжат-дг има човешко» об .ество винаги е имало, 
има и ще има; съществуващо в личността,' ‘Окатс съществува лич
ност винаги е имало, има и ще има. Тази "вечност" на двете
подсистеми /обществена и личностне/ и "петрайността" на елемен-|

&ти те на регулативната подсистема'е дал& основание на някои



социолози да разглеждат като основополагащо в системата на с
циалната цялостност рзгуратишата подсистема*

Ролята на образованието и качеството на образованието
на лицето за отношението цу към НТЛ личи от следната таблица:*

Таблица 3.
V  „£•сЪ р а Ъ о ь п

Работещ й£вредавя**, полувисше^», висш®*** през 1967 година

Успех на дщхлсшата 
последната степен на 

образованието

Чете редов- Чете нерв
но дощо

Не чете Общо

Работещ без такова 
образование 26,32 55,41 91,93 76,99

Между 3,00 - 3,49 
/среден/ 0,84 0,92 0,38 0,54

Между 3,50 - 4,49 
/добър/ 25,90 20,63 3,63 9,60

Мезду 4,50 - 5,49 
/мн.добър/ 35,©3 13,70 3,07 9,93 |

Между 5,50 - 6,00
/отличен/

4

10,93 3,81 * 0,64
1

2,49

ОБЩО: 100,00 100,00 100,00

\
100,00

/Разликите в сбора се дължат на закръгляване от машината и на 
неотгозорклите, които за вертикала в таблицата са трима души, за хо
ризонтала 55, при анкетирани работещи 11,899/*

В таблицата е отбелязана една от връзките между обществе
ната, регулативната и личностната подсистеми: образование - неговата
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оценъчна подсистева - личностна характеристика т  четене на RTJll. 
Молец да предположим, че и при тези, които нямат вредно, полу
висше и висше образование /76, 99$ от работещите/ е играла 
роля регулативната подсистема - пари или някакви лз ключващ
изискванията на образованието ценности. С други . уми при 76,39$

_ *

от работещите^ системата не е била осъществена п ради действието 
на регулативния механизъм.

При тази връзка прави впечатление нейното неакгуадно 
съществуване - лицето е учило и получило диплом преди наблюде
нието. .ицето е аг^мудирадо в себе си една от връзките на соцнад- 
ната цялостност. Отделяме един тип връзки: акумулирани .За лич
ността те са нейната биографш - учил, работил , членувал, награзд* 
зан, наказван и т .н . Ео да погледнем от гледна точка на общест
вото: през 1967 година 23,00 $ от работещите имаха снедно и над 
средна образоваше^ около 2Z бяха завършили с успех до 4, Л 13,61 
с успах car 4 до 5,. и 6,34 с успех над 5* Това описание съдържа 
също акумулирани в обществената памет социалк т връзка, но тук 
те са вече истодая3

Можем да допуснем възможността за типологизация на общест
вено акумулираните връзда. Ще се ограничим само в предаването 
на най-общата типология на връзките на системата на социалната 
цялостност:

- 30 -
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N
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(J природата

аедмудирани
a

общество -̂ 
личност ̂

актуални актуални актуални

аку?туляра:ш акумулирани акумулирани

СоциЬлните връзIи са двупосочни. Акумулираните връзж  
могат да бъдат предметно акумулирани и идеално акумулирани.

Идеално акумулирана връзка е например образование -

вънита

о други социал
ни цядоотности

актуални

ВЪТрвШНИ

актуални

социални връзки



успех от дипдшата - четене на НТЛ; определена акумулирана
връзка е например личност - пазар - предмет за потребление. 
Насители на акумулираните връзки са и предметите за потребле
ние. Една обикновена перадня в магазина представлява обществен 
продукт; когато идва нейният купувач той и тя минават през ситото 
на социалния регулатор - парите,а вече озовала се в неговия дом, 
пералнята е не само обществен продукт, но и носител на връзката 
между личността "X " и обществото. Личността задоволява своите 
потребности като актуализира връзката между себе си и общест
вото.

Критерият за силата на определената акумулирана връзка 
общество - личност е относителен. По това е писал Маркс в 
"Наемен труд и капитал": "Е&на къща може да бъде голяма или мал
ка, но докато околните пьщ са също тъй малки, тя задоволява 
всички обществени изисквания за едно гиди ще. Но ако до малката 
къща се издигне дворец, тя се смзляе \ до колиба. Сега кьщич- I
ката ще показва, че найшяГщмтежатед не може да предявява ни
какви изисквания или че може да предявява само най-скрошн изис» 
вания; колкото и къщичката да увеличава размера си с прогреса на 
цивилизацията, все пак ако съседнияГдворец се увеличава в същия 
или дори в по-голям размер, обитателят на сравнително шлката 
къща ще се чувствува между своите четири стени все по-неуютно, щ 
все поднезадоволен и^йЪдтиснат.

Дцно забележимо увеличение на работната заплата пред
полага бързо нарастване на производителния капитал. Бързото 
нарастване на производителния капитал предизвиква също и 
бързо нарастване на богатството и разкша, m  обществените 
нужди и обществените наслади* Но макар че така се увеличават 
достъпните за работника наслади, доставяното от тях обществе
но удовлетворение намалява в сравнение с увеличените наслади
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на капиталиста, недостъпни за работника, и въобще в срззне- 
ние с равнището на общественото развитие. Нашите нужди и насла-
си се пораждат от обществото; затова ги мерим с обществена мярка,
а не с предметите на тяхното задоволяване. Тъй като те имат об
ществен характер, те са относителни."/12/94/*

Предмет® за потребление,собственост на лицето, е овиде-/

тел за връзката личпостьобщество и поради това, че потребността 
от този предмет е обществена. Поради това съществува склонността 
в човека, когато няма нещо, което е потребно,да обвини общест
вото: T9 дава потребността, но не е в състояние да я  задоволи.
Порада\%йе склонни да смяташе, че едно лице е толкова по-обвързш 
но с обществото, колкото повече има. Поради това Маркс и Пнгедс 
писаха в "Манифеста": "Hem  господствуващте класи треперят 
пред комунистическата революция. Б нея пролетариите няма какво 
да изгубят освея своите окози. Но ще спечелят цял свят" /12/61/1

Сега отново да се обърнем към изходената? таблица.
Акумулираната връзка четене - успех - образование 

най-рероятно въаникза при висок успех на лицето. От това 
можем да направим извода, че парадигмата "Хубаво е да се чете 
И Л " е синхронна на оценъчната система в образованието, което 
би могло да бе предполага и без емпиричен материал. Образова
нието само за себе си не би могло да определи съществуването на 
връзката, защото е неотделимо от регулативната система. Ако гру-

о.па лица не са продължили в по-горна етапен учението си, то в тев 
"има пръст" или собствената регулативна система на образование
то /оценки за успеха и поведението, кош^рси, привилегии, етапен
дай, общежития, обещавани перспективи /  или извън образовател
ните социални регулатори /пари, жителство, конкуренция на про
изводството, оценъчни системи.изкдючващи по-високото образоват-
ние/. Така че да се съдейства за екстензивността и интензивност-
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та на четенето не е*достатьчно само голяма прапусхдашсст на 
образователната система, но и промени в регулативните подсис
теми на различни равнища, с цел тяхната пълна синхронизация.

Повишаването на вероятността на. връзката четенеЦуспех-
образование при повишаване на успеха е свързана с относителния 
характер на оценката за успеха. Дали учениш5' це получи по- 
висока или по-ниска сце зависи не само от неговите собстве
ни знания, но и от знанията на неговите съученици, житейски прак-

û T'ic. /
т е ч н и  хора са установили това и изпращат в-нсследште- гедащ^' 

предашб\%радно,®р образование) децата си в провинциалниMt, 
градчета, села, изобщо в "по-лоши" училища, за да вземат по- 
висока диплома. Така да се каже успех&Гзасини от системата-, 
от която се измерват знанията. При достатьчно големи, предета̂ - 
штедни изследвания /каквото е "ГрздзТи селото"/ регионалната 
относитешост на оценката се превръща във временна относител
ност.

За сравнително продължителен период от време тапа
я

наречената "услеваемост" запазва своето равнище, докато инте
лигентността /  в най-общ смисъл на думата/ на по-младите поко
ления е по-голяма от тези на предидущите поколения. Иначе 
трябва да допуснем интелектуалното де генериране.

Можем да предположим, че утрешните отличници или "двой- 
кадаии" ще четат повече НТЛ от днешните отличници и "дзойкад- 
s ffl* , В такъв случай, конкретната оценъчна система /слаб, среден, 
добър, ш .добър, отличен/, без' която е невъзможно да се осъщест
ви връзката ме.жду четено и образование^ е статичен момент в 
акумулирана верига. Носител на динамиката, или причина за увели
чаването на екстензивността и интензивността на четенето, е 
системата на социашата цялостност като цяло. От тук следва, че 
развитието на всеки от елементите на ссциадната цялостност пряко
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иди косвено ще съдейстоа за достигането на соцналко-кул урно 
детЯршшрзшл предел з екстензивността и интанзианоотт '• на че
тенето.

Отношението членуване в обществена организация • четена 
на НТЛ иохе да бъде илюстрирано чрез следната таблица:

Таблица ■
Работещ 1967 година

Членува пьв Чете редов-1 
но

Чете нере
довно

Ее чете С ДО

БОД 23,13 21,33 7,92 2,94

БЗНС* 1,92 2,45 3,08 2,82

ДКМС 27,65 29,17 14,38 18,82

ОФ
%

39,83 43,54 64,79 57,69

НеТ*членузащ 2,44 3,46 9,78 7,69

ОБЩО: 100,00 100,00

1 _

100,00 100,00

Преди да пристъпим към конкретния анализ на разпределе
нието на процентите в таблицата ще иеползваме мето; одогическата 
схема, за да изясним какви социални връзки са стра ени з табли
цата.

\
ш Данните са непредставителни
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Връзките з таблицата могат да бъдат показани чрез след
ната схема:

акумулирана
връзка

•
-

политич .парт’* я
или организация

система от па обществен о-
радигми с по- 
палит.съдърж. r- i полит. качест

ва на личност
та

актуална
връзка

политич.партия 
или организация

нормативно-оце обществено-
нъчна система политическач за поведението щцщзвдуалка
на чността

• дейност4
\

•

парад: 1гш  за четене на
i четене на НТЛ ■5- НТЛ

При тези, които не членуват никъде^остава само връз
ката: обществото като цяло - парадигма за четене на НТЛ - чете
не на НТЛ.

Разглежданата таблица отразява система от актуални и
акумулирани връзки. А всяка актуална зръзка в процеса на своето

*
съществуване е процес на акумулиране в личността на тази актуал
на връзка. Акумулираните връзм! са основата на актуално същест- 
вацяга верига» от отношения. Нито един, от елементите в тази 
"клетка" на обществената цялостност не може да бъде взет като



основен или просто като "фактор" на четенето на НТЛ.
"Клетката" от социални връзки, която в случая можем да 

наречем "членство в политическа партия или организация** е най-
силно развита при членовете на БИЛ. Критерият за развитие на 
една или друга клетка, в нашия» случай е напълно операцис нален: 
по-силно развита клетка, е тази, в която четенето на НТЛ * най- 
силно изразено.

Могат да се правят изводи:
1. Ръководещата политическа сила в НРБ обединява не само 

политически най-активните граждани, но и хората с активн) проя
вяван и удовлетворяван интерес към НТЗ.

2. Следствие на първото - партийните решения, в сравне
ние с решенията на останалите политически организации имат 
вероятността да бъдат най-научно обосновани /мегодологпчески и 
теоритически/,

3 . ЧисленияГ ръст на ВЩ при запазване на нейната регу
лативна подсистема ще бъде едно от свидетелствата за екстензивно 
и интензивно разпространение на НТЗ в страната.

Едно от вероятните обяснения на силната връзка в "клет
ката" ** членство в БКП може да бъде функщоналността на "четене
то на НТЛ" във веригата от конкретни взаимоотношения. Четенето 
на НТЛ осигурява и поддържа онзи запас от естествено^научни и 
обществено-политически знания, които позволяват на партийния 
член да проявява социална активност на високо интелектуално рав-

• t  |

нищо. Така функцията на "четенето на НТЛ" в "клетката" член на 
ВЩ е условие за изпълнение на функцията на "клетката" /член на 
Б1Ш/ в обществото. За тази функция има достатъчно нормативни 
документи, има и изградено обществено очаквано поведение - партий 
ниЯГчлен трябва да проявява социална активност на високо равни
ще, да играе лидерска роля в своята среда.



Осъществяването на парадигмата "четене на НТЛ" показва 
силна зависимост от социалния статус на лицето 4 кооператор, 
работник, служител, и от неговата квалификации - ниска, средна,
висока. Ще илюстрираме тази зависимост с таблица за четенето
на естествено^хаучна и техническа литература /ШТД/.

w ’’

Таблица 5

квалификация Кооператор работник в
д з с

ф к З И Ч З С Ш !

работник
блуштад

ниска 0,22 0,33 0,38 1,05
средна 0,37 1,17 1,36 2 ,  а з  f

висока 1 , 7 7 1,83 %,ЬЪ 3,06

Посочените числа, които ще означим с "IT* са получени от
отношението:

Числата ИК" са час&тте на два относителни дяла. Хдиният 
относителен дял /Р/ е този на четящите от цялата съв|купност, * 
другият относителен дял /W/ е  дффТна четящите в дадена социал
ни група.

"К* ш  позволява да ви д и м  какво е ощк елени ето  в различ
ните социални групи от средно разпространеното четене на EHTJI в 
цялата съвокупност. "IC* за съвкупността е равно на единица. Ако 
"КГ в една клетка е равно на " 2" ,  това означава, че в социалната
група се срещат два пъти по-често читатели на ЕЕТЛ, отколкото в 
цялата съвкупност. Сред висококвалифицираните служители читате- 
лите на ШТЛ са три пъти повече от средното, а сред нискоквали
фицираните кооператори - близо пет пъти по-малко. "К " ни позволя



ва да сравняваме относителния брой на читателите на ЕНТЛ в раз
личните групи, като елиминираме значението на размера на ipyrnrre. 
Получената скала е интервална.

Изброените групи получават очаквано подреждане по раз
пространен ос тта на четенето. Известно е, че няма изключение в 
степенуването на нито едно равнище. Оттук можем да направим 
обобщение: ако на квалифитационно ниво в група "а " относи
телно повече хора четат ЖНТЛ от "4ft * квалификационно ниво на гру» 
па "  в ", то може да се предположи, че в група "а ” ще се чете по
вече, на което и да е квалификационно ниво, отколкото в съответ
ните квалификационни низа на група "в " . Такова обобщение, макар е 
типототмчно при генерализиране, е: 1Д реален израз на таблица^* 
та и 2) иного логичнс, защото различните социални групи по раз
личен начин са задължени да се отнасят към ШТЛ и на еднаквите
квалификационни нива в еднаква степен се изпълняват различните

)
п оси ла ролени изисквания. Шрочем това основание трябва да бъде 
разгледано и като извод от емпиричния материал, което пък аасилгз 
неговата основателност. Ако екстраполираш обобщението за рам
ките на цялото общество, ще кажем, че екстензификацията на чете- 
нвто на НТЛ, в която е  да»е социална група е съпроводено с 
екстензификацията на четенето на ПТЛ и в останалите групи. С дру
ги думи екстензификацията на основиото въздействие на НТЗ е прсадз 
цес, който засяга съществото като цяло.

Подреждането в току що цитираната таблица на големите
социални групи маже да бъде сравнено с подреждането им по ква- 

*

лифккацяснна структура.
квалификация кооператор (^ботник

в дас,мтс
физически
работник

служител

ниска 76,46 63,96 46,03 23,48 *

средна 20,45 31,93 44,45 58,27 *
висока 1,09 4,06 9,46 13,25 *
общо 100,00?* 100, 00^ 100,00* 100,00,1



Колкото е по-ниска квапификационната структура на гру
пата, толкова по-слабо е разпространен навикът за четене на ЕНТЛ.

ч Можем да предположи*, че различието в квалифинационната 
структура на отделните социални групи се отразява върху еднаквитг 
квалификационни равнищаv като формира различен интерес към НТЗ, 
Колкото по-голям е дфгьт на средно и високо квалифицираните, 
толкова повече добива разпространение интересдТ към ЕТЗ и сред 
ниско квалифицираните. Следователно при действието на закона за 
премяна на Tpyip по вертикап са повишава шггерес*т към НТЗ и сред 
тези категории, които не променят характера на своя труд.

Действеният личностен интерес ш  RP3 е свързан с
обв|ественото признахте на личностната научно-техническа култура,

1
с други душ  о отношението на обществото ьсьм специалността и кваг 
дкфкнвщията, 1ази зависимост играе голяма родя както в ориенти
рането кьи определени специалности, така и във формирането на 
желание за квалификацйонно израстване ^ работещите.

Създаването на условия за повишаване на квалификацията 
е правно задължение на предприятието, но предприятието празно 
не е задължено да санкционира повишената квалификация. "На 
задължението на адаинистрацията на предприятието - пише К.Мило- 
ваяоз - да полага грижи за повишаване на :шалификацията на работ
ника или служителя отговаря субективното право на работника или 
служ ителя да иска да му бъдат осигурени условия за повишаване 
ка. квалификацията, но не и субективно право на преместване на 
друга работа след повишаването на кзадифмкацията”/43/ ^ у !

От информация при разговор®! с работници от Габровски 
предприятия /ЦВТК-"В. Коларов", "Сърп и чук", *Едектротелферния 
завод, "Капитан дядо Никола" и др./ може да се съди, че правната 
незадълженост на предприятието да признае чрез морални и мате
риални санкции повишената квалификация на работещия, поради ог-



оаниченията на щатовете и обяснима непълнота на разредната сло»
. ♦ . , г ( '  ̂ * * t • *

тема, не стимулира интереса към НТЗ, Обичайната псвидил е, че и
*  у

да добие по-висока квалификация работник$1 или олутштеляГне може
да разчита на нова работа съобразена с нея* Това правно неоъзър- 
швнство има своите обяснения в равнището на развитието на произ
водителните сили, но ш _а  одр щание от позицията на по-нататш- 
ного развитие на производителните сили.

Затова на конкретно-яравно равнище, като предполагаме 
големи социологически последствия сме съгласни с по-горе цитира
ния автор;"Разглежданите случаи, в които работниците и служи
телите имат субективно право на преместване на друга работа в 
резултат на повишавано на 1залификацията им, посочват пътя на 
развитие на нашето трудово законодателство. Непрекъснатото уве
личаване на тези случаи говори за все по-сидно почувс*^ана нооб- 
ходимост да се върш в тези насока*

Тези отделни злучаи обачеj дори и да бъдат увеличени о 
още някои жшотоби, няма да направят издиша една обща праша, 
норма, с която да се установи пргтглпът,, ■ че всзш  работник и 
служител има субективно право да бъде преместен на друга работа, 
съответстваща на новодридобитцтес, /повишената/ му квалификация"
т т / .

Читателите на научните и каучно-псоудярните книги и бро
шури от различните сбластз! на обиествоните яаудш /ОНД/ са повече

*
от читателите на ЗНТД, При тях по-често се среща ЧЙередовно" и 
"рядко" четене, отколкото "редовно" /както е при ЕНТД/.

Това според нас се дължи на самата природа на ШЛ и тях- 
ната роля в индазидуалния живот на човека. Четенето на SHTJI е яви 
нено потребно за поддържане на ,зис око квалзадркацконно равнище, 
има пряка връзка с трудовата дейност и по-скоро може да бъде 
ежедневно като труда, отколкото нередовно или случайно. Трудо
вият ритъм и нуждите на труда, предполагаме, определят честота
та на четенето на EHTJI.

При четенето на ОНЛ нещата са по-различни. Човек вееш
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ш г трябва да бъде гражданин, но темпйГ на промяна на гралдан-
сшш щ  свят, макар и изключително голям в социален смисъл, е
твърде бавен в рамките на личността. Какви изменения сайнастъпилв

«
от 1960 г . до ( сега з позицията на гражданина на НРБ, Основните не 
ца са едни и същи - отношение към форма на собственост, принцип 
на разпределение, политическа структура и т .н . А съаяят този 
период е достатъчен, за да остареят окончателно студентските 
знания на специалистите, да се измени основно тяш ата профе
сионална позиция и роля. Интересът към ШЛ, както показват набло- 
дения на качествено равнище,е в зависимост от важните събития
з политиката и обществото, които имат отношение към ш зота на* аае-
личността, а та не стават всяка седмица. Затова според нас е 

Сствено да преобладават "нередовното** и "рядко" четене на ОПЯ.
В разглежданите социални групи разпространението на че

тенето на (Ш , показано чрез " !Г  е:
Таблица 7

квалификация- кооператор Работник в 
ДЗС,МТС,РТС

физически
работник

Служител

ниска 0,27 0,30 0,42 1,26
средна 0,64 0,99 1.17 . 2,55
висока 1,38 1,73 1,85 3,23

Не бива да се изненадваме от съвпадението на тенденции
те при четене на ЕИТЛ и четене на ОНД. Ако се бяха получили 
други резултати, те щяха да бъдат изн^СЕве? !. НТЗ са едйнни неза
висимо дали отразяват природата, обществото или мисленето. Еди
нен е и интересътиьм тях.

Над седемдесет и пет на стс от читателите на EHTJI и ОНЛ
са работници и служители. Техният манталитет и култура участват
по косвен витателски път /поне чрез издателската политика и сис-
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0 - от нечетяде ЗЖЛ-нечетящк ОБЛ
1 - от четяпщ: поне веднъж седмично 2НТЛ, четящи поне 

веднъж седмично QHJI.
2 - от гетящ те поне ведназ: месечно ЕНТЛ, четящи поне

темата на разпространение/ в науката. Ако за природните науки'
това участие е Ъшводично, то за общестзените науки е повече

б .от реално. Една философия или социология безсмислени., ако 
не овладяващ масите. Единството на читателската аудитория на 
ЕНТД и ОНЛ засяга един аспект от взаимодействието на природата 
и обществените науки. Това взаимодействие протича не само по 
каналите на вътрсинонаучните информационни връзки. Развитието 
на природните науки изменя знанията на читателя развива неговите 
fpsrepaf за научна истина и учените или папуляризаторите на ОНЛ 
са принудени да се съобразяват с този факт.

на Ш Л  и ОНЛ може



ведньж месечно С1Л,
Зл- от четящите рядко ЕНТЛ, четящи рядко ШЛ.
4 - от четящите преда 1967 г . ЕНТЛ, че?4ли преди 1967 Рт 

ОШЦ 'Орвйи 1967 г . не са читатели.
При засичане на честотите на четене на ЕНТЛ и четене на

у- * • -................... * ■
ОНЛ ое получаваГсилно доминирани пигдл пщ еднакви честоти. 
Съпдаят вид има графика при обратното положение - от четящите
ОНЛ, четящи £Ш 1Ф

/
Грашката садърла една тенденция - колкото по-често едно

лице чете ЕНТЛ /ОНД/, толкова е по-вероятно да чете със същата
честота и ОНЛ /ЕНТД/* Тенденцията води до абсурд, ако едно лице ■

%
чете толкова често ЕНТЛ, че чете непрекъснато, би трябвало не
прекъснато да чете е  ОНЛ. Има някакъв неизвестен на нас накси-
I
цум а честотата, до която тенденцията се проявява.

Теоретически сра всеки пазарен продукт има предел на 
насищането. И ако това, макар и трудяо установимо с точност^ 
важи за продуктите.,задоволяващ материалните потребности на 
човека, то по някакъв начин се проявява и в четенето. Някои ав
тори свързват четенето с "културиото потребление" на личността 
и разглеждат книгата като пазарен продукт.

Вероятността едно лице да чете често само ЕТНД или само 
ОНЛ з пинимална. Представата за ограничения само в ЕНТЛ или 
само в ОНЛ специалист има едучайно покритие. Основното въздей
ствие на НТЗ върху индивида е вътрешно хармонично поне в двете 
сфери на природните и обществени научни знания.

От гледна точка на индивида хармонията във въздействието 
е резултат на хармонията между интересите към природата и към 
обществено-политическия живот. Данните ни дават основание да 
предположим, че по-нататъшното развитие и "масовизиране" на ин
тереса към техниката и природните науки ще доведе до съответно
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разпространение и повишаване на интереса към обществено-полити
ческите науки. Тази тенденция ще има големи социални последици, 
които са осъзнати на ?такроуправленческо равнище чрез съдържа
нието на лозунга: "Българската нацияУ нация техническа, нация 
комунистическа". Тази тенденция подчертава по свой начин значе
нието на интегралния подход на управлението към стопанск ото, 
културното, социадното развитие на обществото. "Ускорено о раз
витие на социалистическото общество е възмояно, когато cj бектив- 
нияТфактор подхожда цялостно, интегрално към социалните про
цеси, когато осигурява хармонпчно развитие на всички съставки, 
на всички клетки на единния социален организъм, когато не допус
ка диспропорции между различните страни на обществения s h o t"./  
/ 12/ ,

Осноаното въздействие на ЕТЗ непрекъснато ще нараства. 
^Емпиричните данни дават основание за такова допускане. С наод- 
ляване на възрастта читателите на НТЛ се увеличава?, което при 
екстраподиране може да ое възприеме като тенденция за увелз ча- 
ване на читателите изобщо. Нарастващата роля на науката в сбщест* 
вото подкрепя основателността на такава екстраполация,

НеизбежнияТпроцес на усилване на основиото въздействие
1; . ай» Т2*

1,13

cm

с,<<( С/ЧС

V «лЗ.^А» 1 hi j



В таблицата са представени като стълбове минимумите и 
максимумите на *1? ' от по-горе поместените таблици с "Н" на чете
не на Ш М  и ШЛ, и непоместените таблица с "КГ за четене на 
стихове, списания, художествена проза, научна и техническа ин
формация във вестници. Минимумът на “ КГ е най-малката стойност на 
"КГ в определена таблица. Например, при таблицата за четен© на 
ВЕЕЛ относително най-малко читатели се срещат сред ниско кжади- 
фицираните кооператори - “ КГ » 0,22. Обратао е за максимума» 

Стълбовете са подредени според относителното тегло на 
читателите на съответното четиво спрямо цялата съвкупност, т .е .
степента на вероятност едно лице да бъде читател / M i s ,  където

ъ
брояйга читателите е разделен на броя на всички лищ& Например,• * *
при читателите на художествена литература степента на вероят
ност има най-голяма стойност и за това са поставени най-вдяво. 
Цифрите под стълбовете показ ват степента на вероятност.

Установяваме, че колкото повече хора четат /по-голяма 
степен на вероятност/, толкова повече 1линимумШ’и гавсодуявГсв 
приближават. Изравнява се откосителния^/брой на читателите в 
отделните социални групи.

Можем да екстраподиране - при екстензификацията на основ|
v

нето въздействие на НТЗ постепенно ще се изравнява отношението 
на големите социални групи /кооператори, работници, служители/ 
към НЕЗ. Това смятаме за ваш а закономерност. За емпиричен кри
терий на тяхното отношение вземаме "четенето на НТЛ“ .

Практичесшят извод от тази закономерност е, че голям 
интерес към науката и техниката моке да бъде гарантирано осигу
рен сред членовете на отделна социална група, заемаща вашо мяс
то в научно-техническия прогрес, ако такъв интерес съществува 
сред цялото население. Изводът е не само аргументиран, той се 
основава на една баналност - колкото повече хора притежават



даден признак, толкова е по-вероятно и лицата "X " да го прите
жават.

.'ши иззад е допълнеше към вече казаното, ако се по
виши интерес^ кш  НТЗ чрез членовете на отделна социална група, 
то това ще съдейсзИза да се повиши интереса/ къч НТЗ и в другите

t
социални групи,

Изразената закономерност е вероятно свързана с някои 
създания, които звучат убедително:

Повишаването на оси екюто въздействие на НТЗ съдейству- 
ва за намаляване на шдстроечнитв различия между селяните, работ
ниците и служителите. Ако наистина науката и техниката бъдат 
основен елемент на бъдещето общество, то основният елемент на 
бъдещето общество ще садейсдаа за ликвидиране’ на класите,

Основиото въздействие на НТЗ е от ниска степен, но само 
за  мазата от хора, а а отделните ивдивзди-чденове на нашето об
щество. Какво значение има ■ основно въздействие с такава степен 

*

за  социалните груш като социални групи ние не знаем. Предпола
гаме, че ананшзтг^получеш. в резултат на четенето^определят 
фушщн опирането на болшинството от формалните групи. Сациадната 
група е в състояние да изиграе ролята на социален ‘трансформа
тор на гщцзнидуалште знания. Например# знанията на лидера на 
групата могат да определяте насоките на нейното развитие, а това 
разштае да засяга съдбата на хиляди.

Какво е значението на основното въздействие за отделния 
индивид? Естествено е, че колкото по-голеш и по-съвременни са9
НТЗ на лицето, толкова по-полззно може да бъде то за обществото, 
толкова повече обществото ще ну се отпдаща за неговата полез
ност. Емпиричните данни показват, че колкото по-често едно лице 
чете Щ Л, толкова е по-вероятно обществеността да се отнася по- 
лсйштелно и то "подчертано положително" към него. Да се смята,
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че обществеността се отнася към него така, защото лицето чете 
НТЛ е най-малкото наквно. Личността има структурни компоненти, 
които правят вьзмсеяо:

1, Осъществяването на парадигмата "Хубаво е да се чете
НТЛ".

2, Положителното отношение на обществото към нея .
I

Тези компоненти, ^ а к то  п о к а з в а  ем пиричният материал, имат 
връзка помегщу си.

Значението на основи от о въздействие на НТЗ за отделната
личност е в това! в каква система от личностни характеристики«у щ
е кай-вероятно да се осъществи парадигмата'" (четено на НТЛ", С
други душ , ва формирането на каква личностна система съдейстза 
основното въздействие на НТЗ. От прегледа на емпиричния матерна:
установяване, че подходящо ще бъде да назовем системата на

v  1

личността, в която е най-вероятно да се осъществи парадигмата 
^станс на БТUP, с термина "Лкогсстрннно развита личност". Ще

илюстрираме тази многострайност с три таблици:
Таблица 8

I
Читатели на 
художествена 

проза

Читатели на НТЛ 
чете редовно if ето нере

довно
Че чете

да ' 94,85 88,67 43,82
не 5,15 1 9 11,83 . 55,40
общо 100,005$ 100,005* 100, 00*

Таблица 9

Спортувал 
през 1967 IV

Читатели на ЕНТЛ 
чете редовно

да
не
общо

 т- 33,37
66,13

100,005*

^ете дере- Чете 
довно
28,89 22,39
71,11 77,61

Че чете

5,24
94,76

100,003* 100,00?* 100,005*
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0 минимални разлики в процентите е и таблицата - читаг- 
тели на ОНЛ - спортуващи.

Таблица 10

Читатели на ННТЛ4М ачин н е  у ч а с 
тие в общест
вен О-П ОТ 1ТИЧ6С-
ките И ЕЛСОБИ
срганизс щи 
след 1944 род.

чете чете 
редовно нередовно

чете
рядко

не чете

като активисти
н ер акти Ен и  чле
нове на орган.
Общо

49,49 42,14 34,36 12,11

51,51 57,86
100,00$ 100,ОС*

65,64 87,89
100,00* 100,00*

Основаото въздействие на НТЗ върху ккдпввда ЪъдеДстйа з
неговото всестранно рааштие. Тенденцията за засилване на оомоц* !
ното гьздейстпие на И З  е тенденция, която ще ускорява процесаvj

' 4 v миформирането на цногостранно развита личност • И затова броят на? 
спортуващите, на почитателите на из^ството, на самодейците, на 
политически активните граждани ще расте шого по-бързо от расте 
ла на населението.

В сферата на НТЗ, както показват емпиричните данни,
научно-техническата революция не предизвиква дехуаанизация на

Г>, Р“)
и:цщвидуалната щултура. Личността) А  робот изглежда малко вероят
на.

Изследването на еоцкснгогичеокото въздействие на Ш!3 е
част от изследването на социалните функции на науката.

В настоящето изложение ние се ограничихме само върху 
някои момента  ̂засягащи социализиращите функции на НТЗ в съвре
менното общество. Научно-техническата революция и нахлуването 
на науката във всички елементи на обществото очертават един



гооям проблем на социология на науката - изследване на науката
като фактор за социализация на личността.
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