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А. ЦЕЛИ НА ПРОУЧВАНЕТО 

Основната цел на изследването в началният етап беше формулиран като опит да бъдат 

изследвани механизмите, по които кризата с коронавируса е повлияла и продължава 

да оказва въздействие върху представителите на поколението Z. Особено интересна 

беше връзката, която излезе в предпроучвателния етап между социалната изолация, 

наложена от противоепидемичните мерки в периода 10.03 – 31.05. 2020 и протестите 

срещу правителството, проведени през лятото и есента на годината. 

През същият етап стана ясно, че така формулираните цели трудно могат да бъдат 

постигнати, стъпвайки върху наличната информацията, която има за таргетната група. 

Методът (виж Методология) даде възможност целите да бъдат преформулирани в хода 

на самото проучване с цел попълването на базова информация, необходима за 

реализация на първоначално поставените цели. 

Темите, върху които се фокусира проучването излязоха спонтанно от представителите 

на таргетната група или предизвикаха особен интерес при поставянето им в 

индивидуални срещи или групови обсъждания. След анализ на първоначалните данни, 

фокусът беше насочен към следните основни аспекти: 
 

1. Ценностите – тук влизат няколко основни теми, които представителите на 

групата разпознават като ценности в етичния смисъл  - толерантност, лично 

пространство и свободно време 

2. Информацията – начинът по който представителите на поколението Z 

получава, интерпретира и валидира получената информация. 

3. Образователният модел – дава погледът на младите хора, върху наложения 

формален модел на средното и висше образование и начините по който той 

би могъл да бъде променен, за да отрази техните ценности. 

4. Поколението Х през погледа на поколението Z – дава погледът, който 

представителите на групата имат върху поколението на техните родители. 

Включва отношението и взаимодействието със самите родители в частност и 

общата им представа за тази специфична възрастова група.  

  



B. МЕТОДОЛОГИЯ 

 

Основен метод: Изследване чрез действие (action research) 

 

Метод попада в полето на качествените психо-социални изследвания и залага 

на живия и непосредствен контакт с респондентите и активната работа на терен. 

Изследователите инициират индивидуални интервюта и групови дискусии с всички 

заинтересовани страни, при което проследяват реакциите на събеседниците и 

насочват разговора в желаната посока. Този тип изследвания са с отворен дизайн и 

е допустимо в хода на самото проучване неговият фокус да се променя в резултат 

на развитията в средата, затова в процеса на работа се осъществяват редовни срещи 

на изследователския екип и възложителя за обсъждане на текущите находки и 

формулиране на работни хипотези. 

При осъществяване на проучванията се възприема партиципативен подход, 

свързан с активното ангажиране на представители на целевите групи по време на 

целия процес на изследване и анализ, включително и при формулиране на изводи и 

препоръки, които ще бъдат представени възложителя, за да се осигури тяхната 

легитимност и достатъчно ниво на застъпничество. 

 

 

  



ЧАСТ 1: ЦЕННОСТИТЕ 

ЛИЧНО ПРОСТРАНСТВО И ТОЛЕРАНТНОСТ 

 

М: Толерантни ли сте? 

У: Да, най-вече към себе си. 

М: В какъв смисъл? 

У: Не искаме да причиняваме неща, които не искаме да ни се случат на нас. 

(21 години, студентка) 

Личното пространство и толерантността излизат спонтанно като ценности за по-голямата част от 

респондентите и в хода интервютата темата предизвиква дълги и пространни размишления, към 

които интервюираните често се връщат. С много малки изключения, представителите на групата 

смятат и себе си и поколението си за толерантни хора, особено в сравнение с родителите си.   

„Мисля че при всяко следващо поколение има много повече толерантност. Не знам защо и как 
става това. Толерантността е качество.“ 
18 години, ученичка 
 

Важно е да сме толерантни, нужно ни е. Иначе ще се избием […] Ставаме все повече (хората – 
бел.) започваме да живеем на гъсто и да си пречим. Или ще станем по-толерантни, или ще се 
избием. Така мисля аз. 
23 години, студент 
 
Тезата, че толерантността е ценност с висок приоритет се подкрепя спонтанно и с ентусиазъм от 

почти всички респонденти, но въпросът „защо е ценност“ предизвиква доста по-умерена и в някои 

случаи резервирана реакция. Първоначалният отговор е по-скоро емоционален и в най-честите 

случаи представлява опит за отъждествяване с други качества и ценности, като най-застъпеният е 

добротата. 

Толерантни са добрите хора. Те могат да те разберат защо си направил това или друго и да 
не те съдят заради принципа. Може би сме по-толерантни, защото сме по-добри. 
17 години, ученичка 
 
„Добрите хора (са тези – бел.) хора които се държат добре спрямо теб, които се опитват да 
ти помогнат, които няма да те използват, за да им е добре на тях.“ 
19 години, завършила средно образование 
 
Не съм мислил по въпроса, но май ако си толерантен ставаш по-добър човек […] Хората те 
харесват повече. 
17 години, ученик 
 



При повторно връщане към темата, част от интервюираните се впускат в по-обстоен анализ на 

понятието и причините, поради които го припознават като част от себе си и приятелския си кръг.  

 

Неприкосновеността на личното пространство е ценност 

Участниците във фокус групата, а в последствие и респондентите в индивидуални интервюта 

трудно формулираха дефиниция на „лично пространство“, но изказаните мнения показват, че то е 

нещо много по-обхватно от физическото разстояние между индивидите, а в някои случаи напълно 

изключва дистанцията.  

 

 

 

Мотивите за този натиск нямат значение. Те могат да бъдат както злонамерени, така и напълно 

доброжелателни, но общото е, че действията не са поискани от обекта, върху който се прилагат. 

Темата за непотърсената помощ излезе спонтанно именно в контекста на навлизането в чуждо 

лично пространство във фокус групата и в няколко индивидуални интервюта. 

Модератор: Дайте ми пример за навлизане в чуждо лично пространство 
Участник 1: Например когато някой се опитва да те скара с гаджето ти 
У2: Или да те събере с него, ако сте скарани 
У1: Така е! Пак е навлизане! 
М: Но намеренията му са били добри… 
У3: Няма никакво значение, той питал ли ме е искам ли, знае ли защо сме се скарали, знае ли … 
всички неща? 
У1: Така е, ако иска да направи нещо хубаво, първо да говори с мен. 
Фокус група 16-17 години, ученици 

Тезата за директна връзка между толерантност и лично пространство излезе спонтанно в 

дискусия във фокус група с ученици на 16 и 17 години. Най-силна подкрепа получиха две 

мнения, около които на практика се обединиха участниците: 

 Неприкосновеността на личното пространство е ценност в етичния смисъл на думата 

и има много висок приоритет в междуличностните отношения. 

 Толерантността е вид пасивен защитен механизъм, чрез който представителите на 

поколението се предпазват от навлизане в личното им пространство.  

 

Много по-лесно за дефиниране се оказа „навлизане в лично пространство“, независимо дали 

става въпрос за личното или чуждо. Това е акт чрез който човек или група хора оказват 

„психологически натиск“  - 21 години, студентка („манипулират ни“ – 17 години, ученик) 

върху други, с цел промяна в емоционално състояние, ценностна система или 

междуличностни отношения.  

 



 
От малка някой непрекъснато ми навлиза в личното пространство, иска да ме променя […] 
Родителите ми, учителите, дори част от приятелите […] При приятелите беше най-лесно. 
Един ден ми писна и им казах: Аз съм такава и ако не ме харесвате си намерете други 
приятели. Разбраха ме и от тогава не ми се бъркат […] Знам, че съм странна, но и те са 
такива. […] Аз не им се бъркам, ако не ми пречат… 
21 години, студентка 
 
Вбесявам се, когато някой ми помогне без да съм го искала. Винаги става по-гадно. Винаги! […] 
Не говоря когато съм паднала на улицата и някой ми подаде ръка. Това е хубаво. Говоря когато 
някой се опитва да ме накара да направя нещо, което той мисли, че е добро за мен. 
17 години, ученичка 
 
Интересен е фактът, че представителите на групата не разглеждат бездействието като навлизане в 

чуждо лично пространство. По-скоро го разглеждат като вид толерантност.  

Модератор: А може ли бездействието да бъде навлизане в личното пространство? 
Участник 1: Не мисля, по-скоро не. 
М: Но щетите могат да бъдат много по-големи при бездействие 
У2: Да, ама са си мои щети, следващият път ще съм по-умен 
У3: А иначе пак няма да знам как да се пазя, но ще трябва и неговите щети да оправям 
Фокус група 16-17 години, ученици 

Личното пространство в интернет 

Да ти навлязат в личното пространство в мрежата е много по-лошо отколкото на живо […] 
Много повече хора го виждат. 
17 години, ученичка 
 
Интернет и в частност социалните мрежи са основно средство за комуникация между 

представителите на групата и в следствие на това нарушаването на личното пространство там се 

възприема като напълно недопустимо. В този контекст за първи път се появява спонтанно 

определянето му като агресия. Правилата за неприкосновеност в интернет са доста по-ясни от 

тези в живото общуване и респондентите по-лесно ги систематизират. За разлика от живото 

общуване, тук на преден план излиза разпространяването на информация за определен човек или 

група без изричното им съгласие. 

Отдавна е спряло да ми пука кой какво говори за мен. Може наистина да го е казал, може да ме 
лъжат […] А и да го е казал ,кой разбрал, кой го е пропуснал… […] В мрежата нещата са по-
лоши, там го виждат всички, които ме интересуват и се интересуват от мен […] И то си 
стои там. Дори да го махнат, някой вече го е скрийнал и може да продължи да го праща. 
21 години, студентка 
 
Като недопустими се определят всички форми на информация – текстове, снимки, тагване. И в 
този случай случая респондентите не правят разлика в мотивацията на публикуващия 
информацията (добронамерена или злонамерена), но темата добронамереното нарушаване 
наличното пространство излиза като водеща при повечето респонденти. 
 



Когато някой иска да ти навреди е ясно и много лесно можеш да се пазиш – просто го 
разкарваш от групите си. Много по-лошо е когато го прави без да разбира, че вреди. 
17 години, ученичка 
 
У: Аз го определям като агресия, а този, който ми го причинява е агресор 
М: Дори когато е добронамерено или неосъзнато? 
У: В тези случаи дори повече. 
М: Искаш да кажеш, че съществува добронамерена агресия? 
У: Не знам дали е добронамерена или просто от глупост, но е агресия. 
М: Можеш ли да ми дадеш примери за такава агресия? 
У: Преди година се разделих с приятелката си, защото един колега, който ми беше и приятел 
постна една моя снимка в Instagram с една друга колежка на парти. […] Те не се познаваха с 
приятелката ми, но някак снимката стигна до нея. […] В мрежата всичко стои дълго и всеки 
има достъп до него. 
24 години, икономист 
 
Кибертормозът 

На злонамереното навлизане в чуждо лично пространство, респондентите отделиха много по-
малко внимание и в най-честите случаи то беше определено като кибертормоз. От интервютата 
става ясно, че той отдавна е регистриран и в течение на времето са изградили срещу него редица 
ефективни защитни механизми. 
 
„Била съм жертва, разбира се, кой не е бил. […] Тези неща се случват доста по-рано, когато бях 
на 13. […] Не помня какво точно стана, но се чувствах ужасно. Не исках да излизам никъде, с 
никого не говорех.“ 
21 години, студентка 
 
Модератор: Сега можете ли да станете жертва на такова нещо (кибертормоз – бел.) 
Участник 1: Не… или поне така мисля. […] Но в 5-ти и особено в 6-ти клас беше хорор. 
У2: И аз имам много гадни спомени от тогава, даже искам да ги забравя 
У3: Това бяха най-гадните ми години. И аз искам да ги забравя. 
М: Какво се промени в последствие, защо сега се чувствате по-сигурни? 
У3: Много повече внимаваме, подбираме си хората. 
У1: Ако някой се опита, всички тръгваме срещу него […] А и го разнасяме по други групи, хората 
ги е страх от такива, мразят ги […] Накрая той се оказва жертва, не ние. 
Фокус група 16-17 години, ученици 
 
„Сега трудно някой може да ми навреди злонамерено, имам огромен опит. Хващам ги още по 
профилите. А в работата се пазя. […] Повече ме е страх от доброжелателите, няма как да ги 
разпозная “.  
24 години, икономист 
 
Толерантността като вид пасивен защитен механизъм 

„Ако си толерантен и другите ще са толерантни с теб. Ако толерантността е норма, 
когато някой не е, той е ненормален, не ти.“ 
21 години, студентка 



 
„Толерантността не е твой недостатък, а недостатък на другите хора, които използват 
това, че ти си толерантен.“ 
18 години, ученичка 
 
Дефинирането на понятието „толерантност“ затрудни всички респонденти. Обобщен анализ 
показва, че мнозинството разглежда толерантността като търпимост спрямо различията. Много 
по-малка група изказа мнението, че това представлява акт на разбиране и приемане на тези 
различия. Само в едно от интервютата беше развита тезата за снизхождението, като вид 
толерантност. 
 
Модератор: Какво според вас е толерантността – снизхождение, търпимост или приемане и 
разбиране? 
Участник 1: Търпимост. 
У2: Да, търпимост 
У3: Според мен приемане и разбиране 
У2: Ако можеш да изтърпиш някой, значи си толерантен, ако го разбираш… значи го разбираш 
и ти е приятел. 
У3: А той теб? 
У2: Ми може и само да ме търпи, но не разбирам защо ще ми е приятел ако само ме търпи… 
У1: Може да не е за същото… Може да те търпи за нещо, а за друго – да те разбира и ти така 
[…] 
М: А защо бихте изтърпели някого, който не ви е приятел? 
У2: За да ни търпи и той. 
М: А защо е важно той да ви търпи? 
У1: За да не ме напада. 
У2: Така е, за да не ни напада […] Никой не е съвършен, винаги имаме недостатъци… Не може да 
ни нападат за всички недостатъци. 
М: Значи ли това, че толерантността е начин да се предпазите от чужда агресия? 
У2: От навлизане в личното пространство… 
У1: То май е същото… 
 
Тезата, че толерантността е вид защитна реакция срещна почти единодушна подкрепа от 
респондентите в последващи индивидуални интервюта. Мненията, обаче бяха разделени на две  - 
дали е единствено превенция или е част от изградена ценностна система. 
 
„Не бих търпяла някого само за да не ме набие или нахейти… Всъщност бих… Не знам, обърках 
се сега като питаш […] Мисля, че има нещо повече от това, не е само това, но не знам как да 
го кажа“ 
21 години, студентка 
 
Аз съм толерантен и това ми харесва. Ако беше само защитна реакция, нямаше да ми харесва 
толкова […] Пак щях да бъда такъв, но нямаше да се радвам на това. 
24 години, икономист 
 
У: Със сигурност е защита, но дали е ценност… не знам. По-скоро при нас (поколението – бел.) 
вече е норма. 
М: Каква е разликата? 



У: Нормата е нещо, което ти налага обществото, а ценността е важна за теб като човек. 
Нормата може и да не ти е важна. 
М: Дай ми пример? 
У: Например в Лондон (учи в Лондон – бел.) да си толерантен спрямо малцинствата и ЛГБТ е 
ценност. Хората се радват, че са толерантни. В България спрямо ЛГБТ толерантността е по-
скоро норма. […] Търпят ги, но дълбоко в себе си или в много тесен кръг съм чувал много лоши 
неща. Не от всички, разбира се но от доста […]  
М: Норма или мода? 
У: Не знам, не съм сигурен… Мисля, че норма. Може би при по-малките вече е и мода. 
М? Но не мислиш, че е ценност. 
У: Не знам, питай тях, но мисля, че ще ги объркаш […] Каквото и да е – хубаво е, че го има, 
защото тук към ромите съвсем го няма. 
22 години, студент 
 
 

НЯКОИ СПЕЦИФИЧНИ ГРУПИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА 

ЛГБТ ОБЩЕСТВОТО 

Анализът на проведените интервюта до голяма степен потвърждава наблюдението на 22 
годишният студент във Великобритания. Представителите на групата с ентусиазъм потвърждават, 
че са изключително толерантни към различията в сексуалната ориентация. На практика 
съществува консенсус, че толерантността в това отношение е ценност и респондентите се гордеят, 
че е част от тяхната ценностна система.  
 
М: Отношението към ЛГБТ обществото? 
У: Това какво е?  
М: Лесбиан, гей, бисексуал, трансджендър?  
У: Като цяло аз възприемам хората такива каквито са . Те са си избрали това, но и те са хора. 
Не трябва да ги съдим или да ги дисквалифицираме по някакъв начин.  
Имаш ли приятели от тези среди?  
Имам. Аз харесвам хората, които са такива и нямам нищо  против това. Аз самият няма да ги 
дисквалифицирам или да ги обиждам по никакъв начин, защото те проста са и такива. Те 
просто са си перфектни.  
 
Хомофобията при някои групи от своето поколение респондентите обясняват с ниската култура на 
родителите и с влиянието на средата, а като основна фактор определят нетолерантността на 
поколението Х. 
 
„Вие сте хомофоби и винаги сте били такива. Аз не го разбирам това. […] Моите родители са 
интелигентни хора и винаги са твърдели, че са толерантни, но разбрах че не са, когато 
разбраха, че един от най-добрите ми приятели е гей. […] Никога не съм виждал такъв ужас в 
очите на баща ми. […] Даже когато ме хванаха в училище, че пуша трева на 15 реагираха по-
спокойно“. 
22 години, студент 



 

Донякъде всичко идва  от поколенията преди нас. Те се правят , че ако си гей не си реално гей, а 
така си мислиш.  Не е твой проблем и си мислят, че това не е реално или така си мислиш или 
че си грешка. […] Хомосексуализмът е бил незаконен.  Сега много държави легализират 
еднополовите бракове. 
18 години, ученичка 
 
У: Най-сигурен се чувствам в своята среда. Мисля, че хората с които съм наистина ме 
разбират или поне се опитват да ме разберат. В компанията само аз съм такъв. 
М: А хора от други компании знаят ли за това? 
У: Знаят, но също не съм усещал заплаха.  […] В почти всяка компания има хора, които си 
признават, че са с различна ориентация и нямат проблеми. Нормално е. 
М: От къде идва заплахата? 
У: От хората от вашето поколение. Те се страхуват от нас, мразят ни. […] Има групи от 
крайните квартали, скинари… Те искат да ни бият, но това е по-скоро някаква тъпа мода, не 
мисля, че ги е страх от нас или че ни мразят. […] Вашето поколение e със страха и омразата. 
М: Кое е по-силно? Страха или омразата? 
У: Страха. Страх ги е от нас, не знам защо. […] И понеже нищо не могат да направят почват 
да ни мразят 
М: А твоите родители знаят ли? 
У: Знаят, казал към им още педи 2 години. […] Твърдят, че ме разбират, но мисля, че още 
мислят, че ще се променя, ще си стана нормален, че това е от пубертета. […] Почти съм 
сигурен, че не са казали на никой от близките и приятелите си. Срам ги е. Мисля, че и баба ми 
не знае… 
17 години, ученик, самоопределя се като гей 
 
РОМСКОТО МАЛЦИНСТВО 
 
„Те са си ги раждали (ромските деца – бел.), а не аз. Като не можеш да си подсигуриш детето, 
защо го раждаш.“ 
19 години, кандидат-студентка 
 
По отношение на ромското малцинство мненията далеч не са толкова единодушни. Мнозинството 
от респондентите изразява висока степен на недоверие и резервираност към групата, въпреки 
заявката за етническа толерантност. Ромите се разглеждат като потенциална заплаха, но не може 
да бъде идентифициран вида на заплахата, нито начина по който е протекъл процеса. В 
разсъжденията си по темата интервюираните показват по-скоро обърканост и нежелание да 
изкажат категорично мнение. 
 
„Не знам. Щях да кажа, че и двете групи (ЛГБТ и роми – бел.) просто си родени такива и не 
можеш да направиш нищо по въпроса . Няма толкова голяма разлика. Или да. Ох! Не знам. 
Объркана съм.  В момента си мисля за думите на по-възрастни хора, които са против ромите  
и т.н. И  понеже крадат непрекъснато   - тези думи са ти сложени от малък и като ги чуваш 
непрекъснато  на масата и за това говори цялата рода – въпреки, че знаеш , че това не е 
непременно вярно. Моето училище няма роми  и не мога да разбера. Или поне няма много. Не си 
го обяснявам, може би защото на децата роми животът им не е толкова лесен и те нямат 
време да учат. Ох! Това звучи много гадно казано.“ 



18 години, ученичка 
 

В този контекст прави впечатление един особено тревожен факт – респонденти, които са имали 
пряк и продължителен контакт с ромската общност изразяват категорично нетолерантно мнение и 
са склонни към генерализирани изводи и обобщения, които не са характерни за групата. 

К. е на 19 години, наскоро завършила гимназия. По принцип има желание да учи 
психология, но не се е явявала на кандидат-студентски изпити. Планира да отиде да живее в 
Англия, при брат си, но не говори английски. Мечтае си да завърши психология в Англия и 
да отвори собствен кабинет. Родителите и нямат висше образование. Счита, че е по-добре 
информирана и има по-задълбочени възгледи от повечето хора на нейната възраст. Като 
цяло смята, че един от основните проблеми на българското общество е липсата на добрина 
в хората. 
 
„Това за мене е безумица ти да се вглъбяваш в толкова малко нещо, а да не виждаш 
толкова сериозни проблеми на световен мащаб. Глада например, той е световен 
проблем. Убийствата например, кражби, например, лошо отношение. Ние имаме 
толкова лошо отношение хората един към други, че то просто, ти да му завидиш на 
едно животно, защото едно животно за мен е много по-добро от един човек.“ 
[Отн. пандемията – спонтанно спомената от К.] 
[…] 
„Не само за циганите, имаме в квартала дом, който е дом е за хора в неравностойно 
положение, които нямат работа и нямат жилище и той е за това, те да си намерят 
работа и да си стъпят на краката и да си оправят живота. Но този дом, той приема 
всички други, но не и такива хора. Те приемат цигани, приемат някакви тотални дупки. 
Не съм расист, но повечето гледат как да откраднат, как да се възползват от теб.“ 
[…] 
„Малките циганчета и тях въобще не ги съжалявам, защото и те са под всякаква 
критика, те са като развързани маймуни. Родителите им са виновни - ти не можеш да 
си пуснеш детето, дето е на 10 години, да го пуснеш в центъра на нашия квартал да се 
налива  с бира и да проси. Към такива деца не мога да изпитвам съжаление, като го 
видиш какви са му действията... Но пък към дечица, които по никакъв начин не са 
виновни, затова че нямат дом. Не казвам, че циганената са виновни, но родителите 
така ги възпитават. „ 
[…] 
„Страх ме е, например, че ще ставаме все по-лоши един към друг. Хората толкова са се 
озлобили един срещу друг, всеки гледа как да прецака другия. Ти почваш да свикваш и с 
лошото вече, то толкова преобладава и толкова ти е в ежедневието, че вече спира да 
ти прави впечатление... Води до много съмнения в хората, всеки гледа, тоя сега ме гледа 
добре, но ще ме прецака, губят доверие един в друг. „ 

 



Изключително интересно и притеснително е едно от интервютата, на което трябва да се спрем по-
подробно. 
 
 
 
Социалните възгледи на К. демонстрират ангажираност със социални теми, но липсва разбиране 
относно възможните причини за проблемите. Вълнува се от бедност и бездомни деца / сираци и в 
същото време е категорична, че не изпитва емпатия към ромите, независимо от възрастта им. 
Артикулира желание за благотворителност в някакъв бъдещ момент, когато има финансови 
възможности, но не разбира благотворителността като доброволен и хуманен акт, насочен към 
уязвимите групи.  
 
Едно от възможните обяснения за противоречията във възгледите на К. е идентификацията на 
източниците на заплаха лично за нея или за близкото и обкръжение. Ромите в случая са 
непосредствени съседи, сблъсква се с тях ежедневно и най-вероятно тя или някой близък човек е 
пряка жертва на кражби или опити за измама. От друга страна световният глад е феномен, за 
който тя е чувала единствено от медиите и социалните мрежи, а коронавирусът е фактор, върху 
който тя няма и не може да има никакво влияние.  
 

ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИ И РЕЛИГИОЗНИ 

РАЗЛИЧИЯ 

 
По отношение на политическите и религиозните различия, както и към хората с увреждания, 
респондентите от групата консенсусно заявяват безусловна толерантност, като в последният 
случай говорят за разбиране, приемане и емпатия. По отношение на религиозните и политически 
убеждения заявяват по-скоро ниво на търпимост. Мненията на по въпроса съвпадат почти 
напълно и се покриват както на съдържателно ниво, така и като изказ, което в случая говори по-
скоро за създадена норма, отколкото за приемане като ценност.  
 
М: А религиозните и политическите различия? 
У: Те са нещо напълно нормално, нямам проблем с тях… […] Всъщност не ми пречат. 
М: Това ли е водещото в случая, преченето? А религиозните фанатици, а политическите 
екстремисти? 
У: Винаги има крайни хора, социопати… Не можеш да определиш всеки различен като заплаха, 
това също е вид социопатия. […] Такива хора са изключение. 
 
 



  

Данните от проучването показват, че водещата ценност е зачитането и неприкосновеността 

на личното пространство. Анализът показва, че то е нещо много по-обхватно от физическото 

разстояние между индивидите, а в някои случаи напълно изключва дистанцията. 

Респондентите не могат да формулират понятието „лично пространство, но с лекота дават 

дефиниция на навлизане в чуждо такова. Според тях това е акт чрез който човек или група 

хора оказват „психологически натиск“  („манипулация“) върху други, с цел промяна в 

емоционално състояние, ценностна система или междуличностни отношения. 

Мнозинството разглежда толерантността като търпимост спрямо различията. Много по-

малка група застъпва мнението, че това представлява акт на разбиране и приемане на тези 

различия. От друга страна, тезата за снизхождението, като вид толерантност почти не е 

застъпена от респондентите. 

Начинът, по който представителите на поколението Z говорят за толерантността говори по-

скоро за създадена норма, отколкото за реално приемане като ценност, но самото наличие 

на норма ги отличава от представителите на предишните поколения. В това отношение те са 

доста различни от милениаилите, които определят като безразлични и особено от 

поколението Х, за което заявяват, че е силно нетолерантно. 

В този контекст толерантността е по-скоро пасивен защитен механизъм за хората от 

поколението Z, чрез който те се опитват по непряк начин да избегнат навлизане в личното си 

пространство, чрез заявка за приемане. Това не трябва да се разглежда като негатив. 

Напротив, от изследването става ясно, че превръщането на толерантността от външно 

наложена норма в ценност в етичния смисъл на думата, е процес, който активно протича в 

средите на младите хора и механизмът по който това се случва следва да бъде взет под 

внимание, но не и да се променя.  

Представителите на поколението са толерантни по отношение на хора с увреждания, 

сексуални, политически и религиозни различия, но по отношение на малцинствените групи 

това не е толкова силно застъпено. По-голямата част от респондентите заявяват, че не са 

имали контакти с представители на ромското малцинство и че отношението им към групата 

е „привнесено“ от поколението на родителите.  

В някои случаи, директния контакт с това етническо малцинство води до конфликт, когато 

респондентите установяват директна заплаха за себе си или за близкото си обкръжение. Тук 

отново на преден план излиза влиянието на родителите – децата на практика копират 

техния модел на поведение и не се опитват да търсят алтернативни подходи за решаване на 

възникналите проблеми.  

Заявката на поколението за разбиране на толерантността като ценност дава много широко 

поле за работа с представителите му, но тя трябва да бъде съобразена с останалите 

ценности, с начина, по който получават информация, отношението им към образованието и 

не на последно място с начина по който те учат.  

 

 

 



СВОБОДНОТО ВРЕМЕ И ЗАГУБЕНОТО ВРЕМЕ 

„Свободното време е моето време… Чуждото време е загубено.“ 
18 години, ученик 

 
Темата за свободното време излезе спонтанно в голяма част от интервютата и заслужава особено 
внимание от гледна точка на настоящото проучване. В най-честите случаи тя се явява неразделна 
част от по-абстрактните и философски теми за щастието и свободата. Тази материя обаче се оказва 
трудно достъпна за респондентите, защото те не могат да вербализират емоционалните си 
състояния и по правило въпросите „защо и как сме щастливи и свободни“ преминават във въпроса 
„кога сме щастливи и свободни“. Отговорът на последния въпрос, без изключения се формулира 
като „свободно време“.  
 
Дефиницията за „свободно време“ също като „щастие“ и „свобода“ се оказа проблем за по-голяма 
част от представителите на групата. Респонденти с по-високо ниво на себерефлексия директно 
заявиха, че това опитите да дефинират понятието ги вкарва в състояние на дискомфорт и не 
желаят да задълбават в тази материя, но то е нещо изключително важно за тях. 
 
„Не знам… не съм се замисляла кое време ми е свободно. […] Не искам даже да се замислям, 
защото може да се окаже, че не ми е свободно. […] Знам че ако го нямам направо откачам.“ 
17 години, ученичка 
 
„Свободно е времето, което съм с приятели, на парти, с телефона и си гледам каквото на мен 
ми е приятно. Време през което прекарвам приятно… Не, не знам… има и време през което не 
прекарвам толкова приятно, но пак е свободно. Ама то не е точно свободно така както го 
усещам […] Не мога да го измисля. 
21 години, студентка 
 
Най-честите опити за дефиниране винаги минават през описание на определен тип емоционално 
състояние или комбинация от такива и те задължително са в позитивния спектър. Палитрата обаче 
е твърде голяма и респондентите често се губят в опитите да определят точния набор от емоции и 
настроения.  
 
За разлика от темата за личното пространство, тук се оказва, че на противоположното по смисъл 
на „свободно време“ понятие също трудно се дефинира, но по различна причина. „Несвободно 
време“ не е „заетото време“. Напротив, много често като свободно се определя време, през което 
младите хора са в някакъв вид активност. Те не могат обаче да определят коя точно се вписва в 
определението им. 
 
М: Кое е противоположното на „свободно време“? 
У1: Заетото време! (смях в групата) Шегувам се, не съм мислил. 
У2: За мен е това, в което правя приятни неща. 
У3: Ами аз мога и да не правя нищо и пак да ми е свободно. 
У2: Да, така е. Имам моменти в които нищо не правя. 
М: Какво значи нищо да не правиш? 



У3: Ами значи… да не правя нищо – не гледам телефона, не говоря с никого… просто седя и си 
мисля разни неща. 
М: Това не е ли скучно? 
У1: Не, абсолютно не е! Много е приятно даже. 
(групата се съгласява единодушно) 
У3: Когато ти е скучно, това е загубено време. 
Фокус група 16-17 години 
 
Тази концепция за „загубеното време“ като противоположно на „свободно“ намери широка 
подкрепа в последващи интервюта и фокус групи. Тук вече определянето на съпътстващите 
емоционални състояния беше много по-лесно и почти консенсусно. Загубеното време е това, през 
което водещите емоции са били „скука“, „отегчение“ и „досада“, като голяма част от 
респондентите ги градираха именно в този ред. Досадата е най-неприятното емоционално 
състояние, като най-застъпената дефиниция е скука или отегчение, комбинирани с раздразнение.  
 
 
М: Как определяш понятията „скука“, „отегчение“ и „досада“. 
У: Скуката е когато не знаеш какво да правиш. Отегчението е нещо като безкрайна скука. 
М: А защо не знаеш какво да правиш? 
У: Ами защото някой ти казва да правиш нещо неприятно, а ти не искаш и се чудиш какво да 
правиш в този момент. 
М: Например? 
У: Ами когато трябва да слушам глупости в час. Не мога да правя нищо приятно, защото може 
да ме попитат нещо по урока и да ми пишат двойка. Нямам избор, трябва да слушам 
глупостите. Това е отегчително. 
16 години, ученик 
 
Понятието „загубено време“ с лекота се възприема от представителите на поколението Z. Веднъж 
въведено, те много бързо го включват в речника си, дори в рамките на едно интервю и при 
следващи го използват активно. Някои споделят, че изцяло са го припознали и дори са успели да 
го наложат в приятелските си компании или групи в социалните мрежи. 
 
Особено интересен е факта, че когато говорят за загубено време, респондентите визират не само 
отделни моменти от определен времеви период, а са склонни да обобщават и да включват в тази 
категория цели етапи от живота си, ако преобладаващото емоционално състояние е било в 
синхрон с понятието. Учебните занятия по време на средното образование много често се 
определя така, а студенти и завършили висше образование почти единодушно определят целия 
етап на средния курс като „загубено време“.  
 
Темите за материалното и финансово благосъстояние, потреблението, консуматорското общество 
и кариерата, като механизъм за реализация в тази посока, са обект на отделно проучване, тъй 
като са твърде сериозни и широкообхватни, за да бъдат изчерпателно разгледани в рамките на 
този проект. В контекста на темата обаче, е необходимо по-подробно да се спрем на тенденцията 
представителите на поколението Z да „превентират“ загубата на време в периода на активна 
работа и кариерно развитие.  
 
Наличието на свободно време се явява основен фактор за избор не само на бъдеща професия, но 
и на конкретна месторабота. Наблюденията на респондентите върху родителите им са довели до 



извода, че загубата на баланс между доходи и свободно време е основна причина за тяхното 
„нещастие“.  Именно този баланс е едно от основните търсения на представителите на 
поколението Z. В почти всички интервюта и фокус групи темата е широко застъпена, като в 
повечето случаи излиза спонтанно и се превръща в тема за сериозен дебат. Тук ще цитираме 

М: От това, което ми споделихте разбрах, че родители те ви нямат свободно време за 
себе си. Как оценявате този факт?  
А. –Затова майка реши, точно тази година, да има повече време за себе си , два свободни 
почивни дни и да има време за себе си и за да има и за нас да има време и да се чувства 
малко по така, свързана с нас. Тя го е казвала непрекъснато, че най-голямото й 
богатство сме ние със сестра ми, така че няма нужда от нещо повече.  
И.  – Ако майка ми вземе повече свободни дни , няма да има пари, което ще води до 
нещастие. Ако продължава да работи повече пак няма да има щастие.  
С. – Добре защо, след като е решила да има време за семейството си , това е 
достатъчно важно , а не парите?  […] Аз вярвам, че има пълно щастие и ти можеш да си 
направиш човек как е устроен към света. Аз съм до мозъка на костите си оптимист и 
винаги от нещо негативно ще извлека нещо позитивно. И в този случай, аз мога да 
получа по-лесно истинско щастие, защото по-лесно достигам момента на истинско 
щастие. Понеже не го оценявам в пари, а в моменти.  
И – Аз само казвам, че според мен няма пълно щастие.  
С. – Но в същото време казваш, че майка ти е нещастна, защото няма време за себе си, 
но казваш, че ще е нещастна понеже няма да има достатъчно пари.  
И. – Няма как да постигнем щастието в този свят, в момента без пари.  
С. – Аз това казвам, че можеш да си щастлив и без много пари. Но всичко зависи от това, 
какво определяш като щастие. Дали за теб щастие е да можеш да отидеш и да си купиш 
нещо или за теб  щастие е да имаш 100 лева в джоба или за теб щастие е да имаш 
голяма апартамент или хубава кола или за теб щастие да можеш да си с близките си 
хора , да са здрави и да са живи, да имаш приятели.  
И. – Как да си здрав без пари? 
С. – Ако водиш здравословен начин на живот.  
И. – И пак можеш да се разболееш.  
С.  – Да. Но шансът е много по-малък. Има предвид, че ако измерваш щастието си в 
моменти, а не в пари е много по-лесно да бъдеш със семейството си.  
И. – Със семейството къде? Може да си седите и да си говорите в къщи? 
С. – Аз например, с моето семейство грабваме се и излизаме . Аз също така предпочитам 
да се видя с моите приятели . Но имаме вечери с моето семейство, в които сме всички и 
заедно или каним си гости и други приятели или играем настолни игри и го имаме това.  
И. – Дори за почивката то трябват пари.  
С. – Да. За почивката ти трябват пари, но казвам ,че можем да си направим, да отидем 
дори на разходка някъде, и пак да сме заедно. Не плащаш за разходката. 
И. – Зависи къде отиваш. На някои места в момента се плаща дори да си там. Ако 
отидеш в … (конкретно място – бел.),  пак ще платиш за да си там, в … (конкретно 
място – бел.), пак си  плащаш за да си там .  
С. – На плаж също можеш да отидеш.  
 



дословно една дискусия провела се във фокус група с младежи на 18-19 години, която дава най-
точна представа за сериозността на проблема от гледна точка на респондентите 
Темата за баланса „свободно време – пари“ предизвиква силна емоционална реакция, но 
интересното в случая е, че голяма част от респондентите имат готов модел за справяне с този 
проблем. Един от най-застъпените е възможността да работят като самонаети или „фрийлансъри“, 
както те искат да се определят. 
 
Произходът на думата фрийланс идва от free-lance (буквално „свободно копие“ – в смисъл, че 
може да бъде наето) и за първи път тя е използвана през 1820 г. от сър Уолтър Скот, който описва 
в своя рицарски роман „Айвънхоу“ средновековен воин-наемник по този начин. Представителите 
на поколението Z употребяват термина за всички независими специалисти, които се ангажират 
само за извършването на определен проект и сами решават кога, колко и как да работят.  
 
Освен личната свобода по отношение на кога, как и колко, респондентите имат и отношение по 
въпроса „за колко пари“. Отговорът им отново е пряко свързан със свободното време и на може 
да бъде формулиран като „за повече пари на час“, т.е. свързан с висока производителност на 
труда. Месечният доход не е критерий за добра работа, той не е измерим към съотношението 
свободно време/пари.  
 
 

И. – ОК. Къде на плаж?  
С. – Какво значение има?  
И. – Има. Защото ако отидеш на хубаво място пак трябва да си платиш.  Пак са ти нужни 
пари.  
С. – Добре. Не казвам , че не са нужни. Но има неща , които можеш да правиш без да ти 
трябват огромни суми пари.  
И. – Ако разчиташ само на тези моменти, които не изискват пари, няма как  да постигнеш 
това щастие. Това са много малко моменти, а и нещата, които ти носят щастие и не са 
свързани с пари са толкова малко  в сравнение с тези, които можеш да си купиш.  
С. – За мен, моментите с приятелите и семейството са най-ценни. Нормално е хората да 
имат различно менени и различен поглед върху живота. 
Е. – Това е нормално. Да.  
С. – Има забавления на различно социално ниво. Различните социални прослойки на 
обществото се забавляват по различен начин, аз се сблъсках с това нещо още когато преди 
две години се преместихме да живеем в Приселци. Тама хората са по обикновени. Има  
много хора на моята възраст, които за тях парите са самото нещо , просто защото те са 
възпитани по този начин . Те работят. Знаят от малки, че са родени да завършат училището. 
Дори не ходят в университет. Те знаят , че просто ще работят цял живот, което не се опитват 
да променят. Никой не им е вменил, че могат да бъдат нещо, което те искат, а не което 
трябва да бъдат. В смисъл, че работа може да е нещо което учиш, че е нещо, което ти 
доставя удоволствие, а не просто средство, чрез което да изкарваш пари.  
И. – По този начин не можеш да живееш. 
С. – Да . Аз това казва, че оценявам това, че сме сравнително богати. Дали са ми достатъчно 

възможности и възпитание да оценя това. 



ЧАСТ 2: ИНФОРМАЦИЯТА 

„Няма друг Бог освен интернет и телефонът е неговия пророк!“ 
17 години, ученик, цитира неизвестен източник 

 
От къде черпят информация представителите на Z-поколението е изследвано и анализирано в 
множество документи и това проучване няма за цел да потвърждава или отхвърля получените 
резултати. Фокусът следва да бъде насочен към алтернативните източници на информация 
(медии, книги), контролът върху информационния поток и в частност достоверността на 
получената информация и фалшивите новини, образователните програми като източник на 
информация и знания и механизмите по които получената информация се трансформира в 
познание. 
 

КОНТРОЛЪТ ВЪРХУ ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК 

„Проблем с феномена TMI имате вие (вашето поколение – бел.) , не ние. […] Ние използваме 
глагола „сърфирам“ за интернет в буквалния смисъл – плъзгаме се от вълна на вълна. […] Вас 

вълните ви блъскат и често ви давят. 
24 години, икономист 

 
Темата за „феноменът TMI“ (Too much information – 24 години, икономист) излезе спонтанно в 
едно от интервютата с 24 годишен икономист. Интересното в случая е, че тя беше провокирана от 
разговор за сблъсъкът между поколенията, а не като част от част от дискусия за начина по който 
поколението Z получава информацията си. 
 
Анализът на интервютата с други участници показва, че представителите на групата нямат 
концепция за контрол върху информационния поток, но не защото им е сложно или 
проблематично, а точно обратното – за тях това не е проблем, абсолютно нормално е 
информацията да е много и в следствие на това не еднаква, понякога или доста често – 
противоречива. 
 
„Ако не беше различна (информацията – бел.) за какво ще са всички тези медии, новини, 
фейсбук групи […] Щеше да има едно нещо и то щеше да е достатъчно“ 
21 години, студентка 
 
С малки изключения респондентите споделят за доста сходен начин, по който получават 
информацията. Следващите цитати въпреки, че са на пръв поглед противоречиви и 
непоследователни, най-точно описват един от двата модела, който представителите на 
поколението Z получават информацията, която смятат, че им е необходима като минимум, за да 
се ориентират в света в който живеят.  
 



„Ползвам Фейсбук, за да следя информация, не поствам особено, само споделям неща, които са 
ме впечатлили, примерно ако видя някаква кауза...“ 
 
„Старая се от време на време да гледам новини, БНТ, иначе аз, както повечето хора от моето 
поколение, се информирам предимно от социалните медии, предимно Фейсбук... Готиното на 
интернета, че я няма тази цензура…“ 
24 години, служител 
 
„Гледам да съм информиран, има два-три сайта, които следя […] Не, не са български – BBC, 
CNBC, такива неща. Ако искам да знам какво става в България си пускам БНТ, не вярвам на 
другите“ 
24 години, икономист 
 
Опитвам се да следя новините по телевизията […] Нямам предпочитания, просто пускам 
телевизора и на каквото попадна. 
21 години, студентка 
 
 
Този модел е характерен за по-възрастната част от поколението (21-24 години) и включва 
използването на поне два различни типа източници. Като основен се използват социалните мрежи 
– Фейсбук, Инстаграм, Тик-ток и др. Следят новините, които са предлагат самите мрежи и тези, 
споделени от техни приятели. Респондентите обаче са разбрали (осъзнато или неосъзнато), че 
тази информация е едностранчива и филтрирана специално за тях. Филтърът е резултат на техните 
предпочитания, за които въпросните мрежи са събрали данни, анализирали са ги и са върнали 
селектирани и в максимално достъпен вид новините. Като алтернатива използват 
конвенционалните медии – основно информационни сайтове и телевизия. Прави впечатление, че 
респондентите, избрали този модел включват изрази като „старая се“, „гледам да съм 
информиран“ и „опитвам се“, които предполагат целенасочено и осъзнато действие, т.е. че 
именно комбинацията от двата източника дава реалистично отражение на общата картина. 
 
Вторият модел е по-характерен за младата част от поколението (16 – 20 години) и представлява 
използване на изцяло неселектирани източници на информация, без предпочитания, като част от 
начините за запълване на времето. 
 
„Слушам новини по радиото, ако са пуснати в колата. Онлайн чета новини, но не следя, а 
просто каквото ми попадне. Като отворя пощата си в абв (abv.bg – бел.) и отстрани ми 
излизат някакви неща и аз ги кликвам“ 
12-ти клас, ученичка 
 
Всички пускат неща, фейсбукът, сайтовете… отстрани излизат - реклами, информация 
някаква […] Когато ми стане скучно почвам да цъкам произволно. […] Не ме интересува кой ги 
пуска, не го следя това. 
17 години, ученик 
 
М: Според теб телевизията  влияе ли на твоето мнение за света?  
У: Не гледам телевизия. Аз съм повече на телефона и ще забележа новина там, а не на 
телевизора.  Мога да избера какво да гледам. По телевизията има много неща, които не искам 
да виждам. […] През интернет, ако търсиш нещо специфично ще ти излезе и това е примера. 



Ако искаш да гледаш нещо по телевизията трябва да чакаш определен час, а в интернет си 
свободен. 
18 години, ученичка 

СЪДЪРЖАНИЕТО 

М: Има ли опасно съдържание в мрежата? Или в „Дълбоката мрежа“? 
У: Съдържанието не е опасно, опасни са хората, които го гледат. Няма нормално дете, 

което да гледа насилие. В противен случай детето е болно. 
18 години, ученичка 

 
По отношение на съдържанието в мрежата, представителите на поколението отново се разделят 
на две подгрупи в зависимост от възрастта. По-младите (16-20 години) са категорични, че 
понятието „опасно съдържание“ няма смисъл за тях и се обединяват около тезата, че в „интернет 
има всичко“ (16 години – ученик) и потребителят е този, който избира по какъв начин ще 
интерпретира съдържанието. Темите за дълбоката мрежа (Deep web) и тъмната мрежа (Dark web) 
не излизат спонтанно, но предизвикват интерес и дискусия в тази подгрупа. 
 
У: Даркнетът например – всички са се фиксирали в него, мислят, че непрекъснато сме там и 
правим простотии, а те не разбират нищо, само някакви неща, дето са чули от новините. 
М: Какво точно не разбират? 
У: Има deep web и dark web – това са различни неща […] Аз често влизам в дълбоката, търся си 
игри, кракове, хинтове. Имам и Tor и I2P, баща ми откачи като ги видя. Два часа го убеждавах, 
че това не е каквото мисли. […] В dark-а съм влизал няколко пъти, гадно място е. Не мисля, че 
някой нормален може да влиза там след като веднъж е видял… 
16 години, ученик 
 
Изцяло проблем на зрителя е да избере какво да гледа. Не бих гледала изнасилване, убийство, 
през „Дълбоката мрежа“ в Интернет. Ако гледаш по свое желание убийство означава, че си 
болен. Но по-добре да не попадаш в „Дълбоката мрежа“. Трудно се излиза от там. 
18 години, ученичка 
 
„Интересно ми беше, исках да видя… и видях. Има яки неща… не можеш да ги намериш в 
нормалния нет. Ма това за дълбоката говоря, тъмната не е хубаво място, не ми се влиза 
там. 
17 години, ученик 
 
„Аз по принцип много съм се  интересувал , защото съм човек, който адски много разбита от 
технологии, такива неща. Според мен това едно място, но интернета  - има много малка 
част , която е достъпна до нас. Всичко друго , от къде да започна, от незаконни оръжия, 
убийства , тъмната и гадната част от интернет е събрана там. Може да се влезе лесно 
Трябва да знаеш . Второ, ако влезеш трудно ще се измъкнеш от там без много вируси. Самият 
ти и твоят компютър да е повреден. Много хора могат да започнат да те шпионират. В най-
добрия случай трябва да се преинсталира компютъра , ако си влязъл там.  



По принцип хората не е много  хубаво да бъдат в тази мрежа. Защото там няма как да 
намериш нещо, което е може да ти бъде от полза, защото там , аз поне от това което съм 
гледал , има просто много неща, които са нелегални , много незаконни. Най-много хора да 
намерят някой документ, който е просто в архива. Няма нищо хубаво, което можеш да 
получиш, според мен.“ 
18 години, ученик 
 
Мненията са доста сходни както за съдържанието, така и за хората, които използват Тъмната 
мрежа. Според респондентите от тази подгрупа, това са основно хора с криминални наклонности, 
които искат да спечелят незаконно пари, потребители на определени видове наркотични 
вещества или такива, които са извън нормите на обществото. Споделят, че познават хора от 
първия тип, но не и от другите два.  
 
„Имам познат, който е дилър – продава, но не употребява. Той знам, че е там […] Други не 
познавам.“ 
17 години, ученик 
 
„Никой не си купува трева от Даркнуеба, трябва да си луд… Тревата е навсякъде, за какво ти е 
да влизаш там, като просто можеш да звъннеш на приятел. […] Хероин, някакви специални 
амфетамини може би, но не познавам хора, които да употребяват такива неща.“ 
17 години, ученичка 
 
По-възрастните представители на групата също са наясно със съдържанието на дълбоката и 
тъмната мрежа, но не ги ползват. За разлика от по-младите обаче, твърдят, че съдържанието е 
„много опасно за децата“ (студентка, 21 години). Под „деца“ респондентите разбират 9-13 
годишните и не смятат, че може да бъдат повлияни 15-18 годишните. Въпреки притесненията си, 
нямат обяснение защо те не са били заплашени когато са били на тази възраст и какво се е 
променило за 10 години.  
 
За малките е много опасно… поне аз така го чувствам. Сега се чудя как на мен не ми е 
повлияло, защото за първи път влязох на 13. Спомням си, че тогава се погнусих, стана ми 
отвратително […] Не знам защо аз се погнусих, а те не биха, сега като питаш. Май започвам и 
аз да остарявам. 
24 години, икономист 
 
„Това е много хубав въпрос, нали сега така казват (смее се). Не знам защо, не съм се замисляла. 
Всички сме минали от там и аз, но сега наистина се чудя защо се притесних за младите. Може 
би защото някога ще имам дете… Ох , не знам, толкова е объркващо.“ 
21 години, студентка 
 
  



ДОСТОВЕРНОСТТА И ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ 

„Не вярвам на абсолютно никой, само на това, което съм видяла с очите си.“ 
19 години, подготвя са за университет 

 
ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ 
Темата за фалшивите новини не излиза спонтанно в нито едно интервю, а в най-честите случаи се 
появява при обсъждане на политиката и протестите. Всички респонденти са наясно, че такива 
новини съществуват, сблъсквали са се с тях нееднократно и са абсолютно убедени, че могат да 
разпознаят фалшивата новина от истинската. Не са наясно обаче, какъв е механизмът по който 
това се случва. Тук също се установява известна разлика между възрастовите подгрупи. 21-24 
годишните заявяват, че разчитат на интуиция и опит, за да идентифицират фалшивата новина. 
 
Фалшивите новини просто ги усещам, понякога ги чета, но дълбоко в себе си знам, че някой ме 
лъже. Не знам откъде го знам […] Никога не ме е подвеждала интуицията. 
21 години, студентка 
 
Fake news има навсякъде и за всичко. Когато тръгна да се ровя из сайтовете попадам понякога 
на 10 на ден. […] Знам кога ме лъжат, вече имам опит и като чета новини за удоволствие или 
по работа. 
24 години, икономист 
 
Доста по-различно е отношението, по който по-малките имат към фалшивите новини. 
Мнозинството от тях заявяват, че дали една новина е фалшива или не сама по себе си няма 
значение. Идентификацията и придобива смисъл единствено ако тази новина ги вълнува или 
засяга по някакъв начин. Ако не представлява интерес от тази гледна новината просто се отразява 
и очакванията са тя да бъде потвърдена или отхвърлена в неопределено бъдеще. Ако същата 
новина обаче по някакъв начин стане важна, тя веднага се превръща в обект на задълбочено 
допълнително проучване. 
 
„Защо трябва да знам дали всяка новина е истинска или фалшива, няма значение, новина е и е 
интересна […] Ако ми е станала много интересна ще я споделя с приятелите… Ако и на тях им 
е интересна, те ще я споделят със техните и така… Ако ми е важно, ще го проверя, а ако на 
някой друг му е важно, той ще го провери и така… Никой няма да ми се подиграва, ако съм 
споделил фалшива новина… Всички го правят.“ 
19 години, студент 
 
Ами например, мен какво точно ме интересува дали някъде е станал голям пожар и колко са 
умрели (визира пожарите в Калифорния – бел.) Страшно е, но може и да е фалшива новина, не 
знам, не се замислям, като го чета […] После, ако е фалшива винаги някой казва, отнякъде 
излиза… 
[…] 
Когато ми е важно ли? Ами ако някой каже, че утре няма да учим… или че концерта са 
отменили концерта… или са затворили дискотеките (карантината – бел.) Това ми е важно и 
ще го проверя. И всички в групата ще го проверят за себе си, няма значение, че вече някой от 
нас го е проверил. 



17 години, ученик 
 
Достоверността на информацията и източниците също не е тема, която особено вълнува 
представителите на поколението. Смятат, че не съществува един достоверен източник, както и че 
информацията преди да достигне до тях по един или друг начин е била изкривена или 
модифицирана. В следствие на това са развили са скептично отношение към всяка информация и 
смятат, че истински важната, тази която ги вълнува или засяга лично, трябва да бъде валидирана. 
Механизмът за валидиране по общо мнение на респондентите е използването на много и в 
повечето случаи алтернативни източници. 
  
М: Коя информация намирате за достоверна? 
У1: Не разбирам въпроса. 
М: Ами например за протестите, това което си говорехме сега. Как би трябвало да звучи една 
достоверна новина за протеста вчера. 
У2: Ами… едни хора се събраха на площада да протестират, после блокираха кръстовището на 
Орлов мост. 
М: Само толкова? А защо са се събрали да протестират? 
У2: Всеки за неговото си… […] Ако напишат за какво, вече няма да е вярно. 
[…] 
М? А има ли някой на когото вярвате напълно, някой който знаете, че няма да ви излъже? 
У3: Няма. Всички лъжат без да искат. 
М: В какъв смисъл? Можеш ли да дадеш пример? 
У3: Ами например ако питам приятели как е бил купонът вчера, ще получа доста различни 
отговори […] Едни ще кажат, че е бил тъп, а други – че е бил много як. Аз на кого да вярвам? 
У2: Така е, всеки си го вижда по негов начин… това значи ли, че ме лъжат? 
[…] 
М: А нещата които са ви важни как ги проверявате, през кой източник? 
У4: Зависи каква информация търся… Различно е винаги […} Ако ми е важно винаги проверявам 
толкова, колкото трябва, за да разбера това, което искам. 
Фокус група 16-17 годишни 
 
„Не знам дали източникът е достоверен, не вярвам на всичко, просто започвам да си мисля 
дали някои неща са възможни.“ 
12-ти клас, ученичка 
 
„Вече съм много скептична за всичко което чувам – откъдето и да е, от новини, от хората 
например. Сега започнах да се чудя дали Бойко Борис реално решава всички неща, или не... а има 
други хора, които не ги знаем кои са ... не е моя идея, а някаква конспиративна теория, в която 
аз вярвам.“ 
12-ти клас, ученичка 
 
Когато ни пуснаха в грипна ваканция (февруари 2020 – бел.) никой не беше сигурен от кога е 
това и питахме класната. Един съученик и се обади по телефона, ама тя не знаеше, но не си 
каза, а ни каза, че ще учим. После някой се сети да провери в сайта на училището и там 
пишеше, че няма да учим, ама пак не бяхме сигурни, та помолихме майката на едно момиче да 
се обади в министерството. […] Проверяваме всичко по много пъти ако ни е важно. 
18 години, ученичка 
 



ФОРМАТА 

„Много неща не разбирам в новините, но това което най-много ме дразни, е че всичко е 
толкова скучно и тъпо […] Колкото е по-важна една новина, толкова по скучно и тъпо я 

казват.“ 
16 години, ученик 

 
Представителите на поколението имат ясно изградена концепция относно това как под каква 
форма би трябвало да бъде поднесена една информация, за да предизвика интерес у тях. Ако 
събуди интереса им, те ще и обърнат внимание, а с това рязко нараства шанса да я запомнят и да 
я „вкарат в обръщение“ (21 години, студентка). 
 
Първият и най-важен критерий е информацията да е забавна. Различните респонденти използват 
различни синоними за „забавна“, но най-общото е, че тя трябва да предизвиква приятни емоции у 
тях. Най-разпространената форма при по-младите е влогът (vlog - video blog или video log). 15-19 
годишните го разпознават единодушно като основен източник за получаване на информация, 
въпреки, че това не е основната му цел. Тази форма е създадена по-скоро като средство за 
развлечение и има подчертано комична насоченост, но с развитието си влогърите започват все 
повече да я запълват със съдържание, идеи и дори цялостни концепции, поднесени като 
поредица от видеоклипове.  
 
Вторият критерий е информацията да бъде поднесена във възможно най-разбираем (достъпен) 
вид. Обемът е много важен от тази гледна точка. Видеоклипът трябва да бъде не по-кратък от 3 
минути и не по-дълъг от 10 минути, като оптимумът е около 7-8 минути. Текстът не трябва да 
надхвърля 5 – 6 стандартни реда, които по възможност да са от прости или сложни съчинени 
изречения. Сложните съставни и сложните смесени не са препоръчителни. Ако основната форма е 
текстова, желателно е да бъде комбинирана с някакви изображения.  
 
Комбинацията от забавление, интересно съдържание и достъпност в този ред са показателите по 
които се определя популярността на влогъра или блогъра. Най-смешните безусловно са най-
следвани в мрежите, но респондентите заявяват, че само това не е достатъчно. Много от тях 
споделят, че все повече влогъри използват тази форма за изразяване на свои виждания по 
определени теми, включително екология, политика и личностно развитие и това също е начин за 
привличане на последователи. 
 
Темите, които дори един влогър (блогър) засяга са разнообразни, а когато биват проследявани 
повече от един , което е и нормалната практика, респондентите получават сбита, синтезирана и 
разбираема информация, при това поднесена в забавен вид, по изключително много въпроси. 
Когато различни източници засягат една и съща тема, получават и различни гледни точки. Това е и 
начина по който представителите на поколението формират цялостен поглед върху света.   
 
От гледна точка на настоящото проучване интерес представлява въпросът защо представителите 
на поколението са избрали тези форми. По-задълбочен анализ на интервютата показва, че този 
модел е валиден единствено за получаване на нова (първоначална) информация и не се отнася за 
случаите когато респондентите търсят целенасочено информация, която ги интересува или им е 



важна. В такава ситуация те използват всички възможни източници, включително научни статии, 
публикации и „понякога дори книги“ (18 години, ученик). 
  
Респондент описва своят опит по следния начин: 
„Баща ми е мениджър на … компания, с интернет търговия се занимава. Много искам и аз, 
интересно ми е. Веднъж го помолих да ми обясни как да си направя моя, имах една идея […] Той 
седна и почна да ми говори … над час ми обяснява, но беше много отегчително. Не му го казах, 
но той май разбра. На следващия ден ми донесе от някъде книги… поне 6 бяха и ми каза, да ги 
прочета, ако искам да се занимавам с това. Пробвах с първата – на третата страница заспах, 
ама наистина заспах. И се отказах – вече не ми беше интересно, толкова сложно стана 
всичко.“ 
19 години, студент 

М. е на 16 години, ученик в 10-ти клас. Интересува се от психология и американска 
политика. Следи внимателно предизборната надпревара в САЩ, запознат е с всички 
ключови участници в спектакъла, включително ръководители на кампаниите на 
републиканци и демократи. Проследил е първичните избори и на двете партии. Не знае 
защо му е интересно и с какво го е привлякло.  

В психологията смята, че познанията му са повърхностни и несистематизирани. Липсват му 
ключови понятия, но това не го притеснява. Може да обясни със свои думи основните 
принципи, заложени в теориите на Фройд и Юнг, казва, че се интересува от теорията на 
Лакан. Не мисли да започне да чете системно по въпроса – смята, че това ще го отегчи, ще 
му стане скучно и в крайна сметка ще го намрази. 

Интересът и по двете теми е провокиран от влогъри. Спира се на психологията, защото му е 
по-пресен спомена: 

„Има един (влогър – бел.), много е забавен и му изгледах всичко и го следя. Хем е смешен, 
хем казва такива неща, че после почнах лесно да си обяснявам други неща – гаджета, 
приятели, кой как се държи и така. […] Като ми стана интересно пробвах и с други влогъри, 
но разбрах, че трудно ще науча нещо повече и започнах да търся друга информация – 
статии… нещо по-научно. […] Трудно ми е да ги чета, на много труден език са написани, 
бързо ми омръзват. […] Иска ми се да намеря нещо по-лесно, по-разбрано. […] Не разбирам 
защо трябва да е толкова сложно написано, то самото си е сложно, а когато го напишат така, 
става съвсем… […] Понякога мисля, че те не искат някой да ги разбере, че искат да са 
някакви величия.“ 

Това, че политиката и психологията са му интересни категорично не означава, че иска да се 
занимава с тях професионално. Не смята и че трябва да им отделя много и задълбочено 
внимание.  

„Вие (вашето поколение – бел.) си мислите, че ако нещо ни е интересно, трябва да се 
занимаваме с него постоянно. Не разбирам защо… това е нещо, което ми е по-интересно от 
другите неща или по-малко безинтересно… но не значи че само с него ще се занимавам от 
сега и завинаги. Има още толкова много интересни неща…“ 

 

 

 



 
 

Представителите на групата нямат концепция за контрол върху информационния поток, 
защото нямат необходимост от такава. Големият обем информация не представлява 
проблем за тях. Нормално е информацията да е много и в следствие на това не е еднаква и 
доста често – противоречива. 
 
По отношение на съдържанието респондентите се обединяват около тезата, че в „интернет 
има всичко“ и потребителят е този, който избира по какъв начин ще интерпретира 
съдържанието. Това важи както за понятията опасно и безопасно, така и за интересно и 
скучно съдържание. 
 
Достоверността на информацията и източниците не е тема, която е особено важна за 
представителите на поколението. Те, че не съществува един достоверен източник, както и че 
информацията преди да достигне до тях по един или друг начин е била изкривена или 
модифицирана. В следствие на това са развили скептично отношение към всяка 
информация и смятат, че истински важната, тази която ги вълнува или засяга лично, трябва 
да бъде валидирана.  
 
Механизмите за валидиране на информацията според респондентите са два. Първият е 
използването на много,  в повечето случаи алтернативни източници и е застъпен при по-
възрастната част от поколението. Вторият механизъм е застъпен при по-младите. Според тях 
дали една новина е фалшива или не само по себе си няма значение. Идентификацията ѝ 
придобива смисъл единствено ако тя ги вълнува или засяга по някакъв начин. В случай, че 
не представлява интерес, новината просто се отразява и очакванията са тя да бъде 
потвърдена или отхвърлена в неопределено бъдеще. Ако същата новина обаче по някакъв 
начин стане важна, тя веднага се превръща в обект на задълбочено допълнително 
проучване. 
 
Интересните теми се извличат от многобройните влогове и блогове, които се следят в 
интернет. Веднъж идентифицирана като интересна, една тема започва да става обект на по-
задълбочено търсене, но много рядко остава основна или единствена. По-правилно е да се 
каже, че тя е по-често търсена от останалите и по-застъпена в разговорите с други хора. Ако 
темата се превърне в много важна или много интересна, напълно възможно е това да е 
повод за търсене на хора със сходни интереси. 
 
Комбинацията от забавление, интересно съдържание и достъпност в този ред, са 
показателите по които се определя популярността източника на информация, но според 
респондентите само това не е достатъчно. Необходимо е също да има изразяване на 
конкретни виждания по определени теми, например екология, политика, психология, 
личностно развитие и др. 
 
Основният проблем с който представителите на поколението се сблъскват, е липсата на по-
задълбочени източници на информация, които да отговарят на критериите им, а именно да 
са забавни, интересни и кратки или по-точно синтезирани. В това отношение четенето и 
книгите заслужават особено внимание. 
 



ЧЕТЕНЕТО И КНИГИТЕ 

„Не, не чета книги… Тъпа съм, нали?“ 
17 години, ученичка 

 
Четенето като метод, по който респондентите получават информация и книгите, като източник на 
такава заслужават особено внимание от гледна точка на настоящото проучване. В отношението им 
към четенето и книгите за първи път силно проличават сериозните противоречия между 
поколенията  X (родителите) и Z (децата).  
 
Прави впечатление, че относително сдържаните и толерантни представители на групата реагират 
доста емоционално на темата. По-голямата част с неохота признава, че тяхното поколение не чете 
и че това е проблем. Когато споделят това, усещането е за чувства на срам и примирение. В 
развитието на дискусиите става ясно, че те не разбират защо ги е срам, а още по-малко разбират 
къде е проблема. 
 
Другата част реагира на твърдението, че не четат силно негативно – остро и с раздразнение. В най-
честите случаи, следващият въпрос на тези респонденти е дали ги мислим за тъпи, неграмотни и 
без фантазия. Един от респондентите реагира особено емоционално на въпроса и разви теза, 
която заслужава внимание, защото получи изключително силна подкрепа сред останалите 
респонденти, с които я споделихме 
 
У: Тези, които четат само книги нямат фантазия. 
М: Защо мислиш така, всички твърдят обратното? 
У: Тея „всички“ сте вие, само на вас ви е изгодна тая глупост. […] Искате от книгата не само 
идеята, но и развитието ѝ и развръзката и героите и всичко. Освен това трябва да е по вашия 
начин, с много думи […] Нямате фантазия да си представите, че има и други начини… малко 
думи, картини, образи, снимки, мемета, ако искаш… и музика и звуци. […] Толкова сте 
ограничени във вашия начин, че не искате нищо друго и само казвате, че сме неграмотни и не 
можем да се изказваме… 
19 години, кандидат-студент 
 
Извън емоциите, респондентите доста ясно формулират основните проблеми и на четенето и на 
книгите, които те разглеждат като съвършено различни понятия. 
 
„Аз нямам проблем да чета, когато искам го правя и това е всеки ден. Имам проблем с дългите 
текстове […] Не защото не ги разбирам, а защото ги смятам за ненужни. Толкова много думи 
за нещо, което мога да изразя много по-кратко и по-лесно.“ 
17 години, ученик 
 
„Не ми развиват фантазията (книгите – бел.) отегчават ме. Когато нещо ми е досадно как 
точно ми развива фантазията не знам… Единствено като започна да си мисля с какво да го 
сменя, ама веднага… Да, така ми я развива.“ 
17 години, ученичка 
 



„Сто страници за една идея – за мен това е загуба на време, нищо не ми носи. Възхищавам се 
на хора, които могат да съберат 100 идеи на една страница, тези хора харесвам.“ 
21 години, студентка 
 
„Сега като се замисля колко време съм загубил да чета глупости, особено докато учех… и колко 
неща пропуснах […] да не говорим, че някои от нещата дето ги четях вече бяха остарели или 
безполезни. Поне 2 години загубих с глупости.“ 
24 години, икономист 
 
„Имам приятели, които четат, ама те обичат да четат. Така както аз обичам да ходя на 
театър, те обичат да четат, ама не обичат театъра… Просто различни хора, не са по-
глупави от мен, нито са по-умни, само различни. […] Те не ми казват, че съм глупава, защото не 
го мислят.“ 
21 години, студентка 
 
М: Имаш ли приятели от твоята компания, които обичат да четат. 
У: Имам, да, май двама… 
М: Какво мислиш за тях? 
У: Ами кефи ги, харесва им, защо да не го правят? 
М: А знаеш ли те какво мислят за теб и за това, че не обичаш да четеш? 
У: Със сигурност не ме мислят за по-тъп от тях, знам… не, сигурен съм. 
М: Откъде си сигурен? 
У: Ами те ми звънят, питат ме за това, за друго, което аз знам, а те  - не. И се вслушват в 
това, което им кажа. Ако ме мислеха за по-глупав нямаше да ме търсят… или нямаше да ме 
слушат. 
16 години, ученик 
 
М: Всъщност, защо не обичате да четете 
У1: Дълго е. 
У2: Досадно е. 
У3: Най-лошото е, че всичко се случва ужасно бавно… животът не е толкова бавен. 
У1: Нито толкова скучен. 
У3: А някои книги изобщо не ги разбирам, все едно чета на език, който не знам […] „Под игото“ 
беше истинско мъчение, плакала съм от безсилие… А майка ми обясняваше, че няма да стана 
човек, ако не прочета тази глупост. Ми няма да стана човек, не я прочетох. 
У2: Да, и аз не я прочетох… май от нашия клас никой не можа. […] Но съм пробвал да чета 
други, някои успях, но сега не помня нищо, все едно никога не съм ги чел. Губене на време е. 
У3: Така е, а можех толкова интересни неща да направя, да изгледам, да науча вместо това… 
Фокус група 16-17 години 
 
„Ако получаваш цялата си информация от книгите ще ти трябват 200 години, за да опознаеш 
този свят. Никой няма толкова време, а светът се променя всеки ден.“ 
24 години, икономист 
 



 

 
 
 
 
 
 

Представителите на поколението Z не смятат, че четенето на книги е особена ценност, нито 

че то им развива качества, които не могат да бъдат развити по друг начин или чрез 

алтернативни източници на информация. Не разделят хората от обкръжението си на четящи 

и не четящи, за тях това са само различни информационни канали. Не разбират фиксацията 

на родителите си върху четенето, но в следствие на системно пренебрежително или 

снизходително отношение към не четящите са развили чувство на срам, ако попадат в тази 

категория.  

Четящите не се чувстват по-умни или по-знаещи и четенето не им е повод за гордост. 

Заявяват, че го изтъкват като преимущество единствено, когато говорят с представители на 

X-поколението, защото усещат, че по този начин ще бъдат по-лесно приети или по-лесно 

чути.  

Според респондентите милениалите също не четат, но това не ги тормози. В малкото си 

срещи с това поколение са изградили за тях представа като за по-толерантни по отношение 

на четене и книги и по-отзивчиви по отношение на трансформирането на информацията в 

достъпен и разбираем вид. 

Основните причини, които респондентите посочват за да обяснят отношението си към 

четенето и книгите, е че те са твърде далеч като динамика и като тематика от съвременния 

свят. Не могат да разберат защо са необходими толкова думи, за да се опише нещо, нито с 

какво това ще им помогне или какъв принос ще има за развитието им.  

Не отхвърлят четенето като начин за получаване на информация, даже напротив, твърдят, че 

един от водещите, но обемът е сериозен проблем, най-вече откъм време, което е 

необходимо, за да бъде обхванат. Важната информация, описана в книгите, предпочитат да 

бъде под формата на резюмета, не повече от една стандартна страница. Твърдят, че по този 

начин могат да обхванат много повече материя, отколкото ако се задълбочат и да направят 

своя избор кое ги интересува и кое не. Изборът в случая е водещ, защото светът е станал 

твърде сложен, а информацията – твърде много. За да направят правилния избор, трябва да 

имат колкото може повече информация. 

В този контекст, представителите на поколението Z не разглеждат феномена TMI като 

проблем. Точно обратното, разглеждат го като абсолютна необходимост и неразделна част 

от заобикалящия ги свят. Книгите представляват малко информация в огромен обем, а това 

противоречи на цялостната им концепция за информацията и каналите по които я 

получават. 



ЧАСТ 3: ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ МОДЕЛ 

„Точно през образованието правите най-гадната манипулация… Поне да ни бяхте били… 
18 годишен, ученик 

 
Отношението на представителите на поколението Z към четенето на книги се явява сериозна 
предпоставка за конфликт с образователната система, която набляга основно на теорията и 
книгите, като фундамент на теоретичното знание. Мнозинството от анкетираните определят 
образованието като ценност и смятат, че е много важно да си образован.  Въпреки това мнение, 
отново по-голямата част споделят, че сблъсъкът със средното образование им носи или е донесъл 
дискомфорт, обърканост и несигурност. Тези усещания ги има и към момента, независимо от 
възрастта и нивото в образователната система, на което се намират. Въпреки, че образованието е 
ценност, този образователен модел ги фрустрира, но не могат да разберат защо. 
 
Тези всичките неща, които ги учим, те наистина ли ще ни трябват? […] Не ми харесва да 
живея в свят, в който всичко това ще ми трябва. 
17 години, ученичка 
 
„Сега си мисля, че май нещо се преебахме тогава (говори за средното образование)… или ни 
преебаха, не знам. […] Когато започна да го мисля това всеки път ме стяга нещо в стомаха и 
се чувствам глупаво… и спирам да го мисля. Знам, че нещо не е наред, но не знам какво, а май и 
не искам да знам“ 
24 години, икономист 
 
Респондентите не могат да обяснят защо образованието е ценност. По-скоро заявяват фразата 
първосигнално, като клише, но когато се опитат да я анализират изпадат в противоречия, лесно 
губят логическите връзки и признават, че са объркани. Объркаността обясняват не с въпроса дали 
трябва да бъдат образовани, а как трябва да се случи това. Тезата, че образованието е ценност 
много често асоциират с родителите си и по-възрастните поколения като цяло.  
 
„От нашите го знам… не помня от кога. Може би от съвсем малка са ми го казвали. […] 
Убедена съм, че е така, но като ме питаш не мога да ти обясня… Просто го знам. 
17 години, ученичка 
 
„Как кой? Всички! Мама и тате, баба ми и дядо ми, той умря, но много му беше важно да знам 
всичко, да съм добра по математика, по български. После и учителите и родителите на 
приятелите ми… и по-възрастните, всички. […] Казват, че така по-лесно ще се оправя в 
живота, че ще успея… Аз им вярвам, те трябва да знаят, защото са го минали това.“ 
16 години, ученичка 
 
Всеки опит да бъдат идентифицирани конкретните проблеми предизвиква още по-голяма 
обърканост у респондентите. Те заявяват, че не са наясно с какво точно представлява 
образователен модел и система и не са се сблъсквали с понятията „форми“, „технология“, 
„подходи“, „методи“, „средства“, „техники“ и „стратегии“. Опитите да им бъдат обяснени ги 
объркват допълнително.  



 
Респондентите идентифицират различни проблеми в зависимост от това дали са все още в 
гимназиално ниво или са го завършили. По-малките отдават проблемите основно на учителите, 
като хора, които би трябвало да могат да им предадат скучната теоретична материя в забавния, 
интересен и достъпен вид, с който се чувстват комфортно. Те приемат учебниците и съдържанието 
за даденост, която не полежи на промяна и разглеждат фигурата на учителя като посредник, който 
в идеалния случай трябва да има качествата на добър влогър.  
 
М: Къде според вас е проблема? В учителите или в учебниците? 
У1: В учителите! 
(всички участници изразяват съгласие – бел.) 
М: Защо? 
У2: Защото повечето са скучни, някои от тях са по-скучни от учебниците 
М? А учебниците? 
У1: То е нормално те да са скучни… 
У3: Писани са от стари хора. 
М: А каква е ролята на учителя? 
У2: Ами да направи интересно, да ни запали… 
У1: Аз така се запалих по историята и археологията, защото учителят ни е адски готин.  
М: Но ако всички са готини, пак няма да знаеш на къде да тръгнеш, нали? 
У1: Така е, но ще имам избор, а сега нямам. 
М: Защо да нямаш? 
У1: Ами приятно ми е това, където учителят става, а другите неща може също да са 
интересни. Даже някои могат да са по-интересни от историята, ама не знам, защото ми е 
скучно. 
Фокус група 16-17 години 
 
Аз уча от „Уча се“ (www.ucha.se – бел.), рядко отварям учебника. Или от учителя, ако е 
интересен. […] Понякога се замислям за какво са тези учители, скучните де, когато едно 10 
минутно филмче може да ги замени. Замислям се дали и аз не си губя само времето, защо 
половин ден стоя там… 
18 години, ученик 
 
Завършилите средно образование са много по-склонни да търсят проблемите в учебният 
материал и самата система. Признават, че интересите им са формирани главно благодарение на 
добрите учители, но разглеждат професията по-скоро като функция на системата, а не като 
индивидуални качества.  
 
„Това, че учителят е добър е по-скоро изключение. […] Добрите не оцеляват дълго – или 
напускат или се променят. Имах страхотна учителка по биология, тя ме запали да уча 
медицина. […] Сега казват, че е станала като зомби, не се интересува от учениците, само се 
оплаква и вика. На една приятелка сестра и е при нея, от там го знам. 
21 години, студентка 
 
„Абсолютна реконструкция на системата на образование, в момента няма резон да седи 
така, нивото е под всякаква критика... Учителите не са професионалисти, психологически са 
неграмотни, не знаят как въобще да общуват с деца. Вероятно не им е правилна системата 
на образование, на педагогика.“ 

http://www.ucha.se/


21 години, незавършено средно образование 
 

  

Резултатите от проучването на този етап показват, че възгледите за средното 

образование, които представителите на поколението Z споделят в интервютата, не са 

резултат от техни търсения и анализи, а са по-скоро привнесени в следствие на системен 

външен натиск от средата и основно от родителите. Първосигналната реакция на 

респондентите е да заявят, че „образованието е ценност“ и „образованието е важно“, но 

не могат да обяснят защо е така. От друга страна мнозинството декларира вътрешна 

убеденост, че не припознава този модел на средно образование като близък.  

Противоречието между наложено мнение и вътрешно усещане създава усещания за 

дискомфорт, обърканост и несигурност. 

Респондентите имат проблеми с разбирането на държавните образователни стандарти и 

учебните програми, както и с компонентите на обучителния процес, не са наясно какво 

представляват. Най-общо ги разделят на „какво трябва да се учи“ и „как трябва да се учи“, 

като основните им коментари и забележки са насочени към втората група. Какво трябва 

да се учи приемат за даденост, нещо което се е случвало така от много отдавна и ще 

продължи да се случва и за в бъдеще. 

На въпросът как трябва да се учи, най-често срещаният отговор е „не по този начин“, но 

решение за себе си отново нямат. Тези, които са все още в средния курс единодушно 

споделят, че в интернет има много по-лесни и по-приятни начини да се получат същите 

знания. Склонни са да отдават проблемите на човешкия фактор (учителите), но в 

контекста на учебните сайтове и онлайн платформи все повече се чувстват неуверени в 

необходимостта да следват процес, който не разбират, който ги напряга и кара да се 

чувстват дискомфортно.  

Отношението към темата за висшето образование рязко контрастира с това към средното. 

Въпреки, че се бакалавърските и магистърските степени се разглеждат като част от 

образователната система като цяло, фокусът рязко се измества от съдържание, 

преподаватели и качество към право на избор и взимане на решения, а дискусията - към 

ценностите и развитието. Тук се намесват и темите за страхът от бъдещето и щастието и за 

начините по които информацията се превръща в знание, а знанието – в познание. 



ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО ПОЛЕ ЗА ИЗБОР 

„Ние сме неблагодарни копеленца... Ти знаеш ли, че висшето е лукс.. особено ние учим за 
безработни... „ 

Фокус група със студенти в НАТФИЗ 
 
Темата за висшето образование предизвиква силна емоционална реакция и интерес не само сред 
респондентите, на които то предстои или са в този етап, но и сред тези, които са го завършили. 
Дискусиите обикновено започват от въпроси, свързани с за избор на университет или учебна 
програма, както и възможно бъдещо кариерно развитие. Много бързо обаче разсъжденията 
сменят посоката и от „какво да се учи“ и „как ще се реализирам“, преминават в „защо трябва да се 
учи“, „какво ще ми донесе това“ . 
 
На първо място трябва да отбележим, че периодът през който ще учат не е фиксиран. Учениците и 
студентите говорят за „следващите години“ или „годините на университета“, но отказват да 
прогнозират колко време ще продължи това. Определят като минимум три години, но 
максимумът е твърде неопределен и варира от пет до осем. Много малка част от завършилите 
бакалавърска степен разглеждат този етап като последен. Заявяват, че се готвят да запишат 
магистратура, но отново не я разглеждат като край, а като по-свободен и академичен етап, когато 
реално ще могат да определят истинските си интереси и поле за развитие.  
 
Още по-интересна е темата „какво да се учи“. Отговорът на учениците, включително на тези, в 
последна година на гимназиалния курс е твърде колеблив и уклончив. Става ясно, че само малка 
част от тях имат ясен план за избор на програма, но дори и когато имат такъв, говорят за него като 
за „на първо време“, „в началото“, „ще пробвам първо…“ и „мисля да започна с…“ 
 
Студентите в бакалавърски програми говорят за бъдещата магистратура по сходен начин. В 
повечето случаи изборът на магистърски програми, с които да продължат вече е сведен до две 
или три, но отново е неокончателен и подлежи на ревизия. Прави впечатление, че магистратурата 
в най-честите случаи е в доста различно поле от бакалавърската програма, която са записали и 
чрез нея се опитват по-скоро да разширят полето на знанията си, отколкото да ги задълбочат. 
 

А. е на 21 години и е студентка по медицина в трети курс на Медицинска академия в София. 

Говори за перспективите си и развитието си с нежелание, трудно си се представя като лекар. 

Видимо е неудовлетворена от избора си на образование, а в едно от интервютата се 

определи като „нещастна“. 

А. не мисли, че причината за неудовлетвореността е сложността и обема на изучаваната 

материя и  смята, че към момента се справя добре. Оценките и са високи, а отделните 

дисциплини – интересни. В първото интервю заявява, че се чувства подтисната от 

перспективата да учи още минимум 8 години, но в хода на разговора стана ясно, че 

основният и проблем е, че ще учи същото още толкова време.  

 



 
 
 

 
 

„Съучениците ми тази година ще завършат бакалавърска степен и непрекъснато си говорят 

кой с каква магистратура ще продължи, какво ще пробва и какво ще търси. Аз нищо не мога 

да пробвам и нямам право нищо да търся… избрала съм си го и ще си го бутам докато 

остарея. […] А дори не съм сигурна, че аз съм си го избрала.“ 

Разказва, че и двамата и родители са лекари и изборът и е дошъл „някак естествено“ и по 

подразбиране, но на няколко пъти изказва тезата, че е била насочвана непрекъснато, а в 

края на второто интервю категорично заяви, че е била манипулирана от родителите си и се 

чувства „прецакана“ и „ограбена“, защото няма право на избор и защото категорично не е 

сигурна, че медицината е „нейната наука“. 

„Всеки трябва да може да избира сам, това, което ще учи, не може друг да му го избере. […] 

Аз съм прецакана, вече не мога да се откажа, това ще е драма… не искам да влизам в нея. 

[…] Животът на родителите ми и без това не е лесен, не искам да им причинявам това. […] 

Но не искам и на себе си да го причинявам. Чувствам се ограбена и не знам какво да правя.“ 

Обича да рисува, да ходи на изложби и да говори за изкуство, но покрай натовареността на 

програмата и огромния обем на материала няма възможност да го прави. Заявява, че иска 

да се занимава с рисуване и че това е нейното призвание, но не вижда как може да се 

случи. 

„Мисля, че никога няма да ми се случи и ще си остана с усещането, че съм прецакана… Ще 

оперирам хернии… или Господ знае какво, но ще си мисля за Моне и Дега. Мисля, че съм 

един провален човек.“ 

 

 

 

Анализът на получените данни показва, че мнозинството от респондентите разглеждат 
висшето образование като време и поле в което да направят своя избор. Особено внимание 
заслужава начинът, по който те дават определение за този избор. Той се описва като 
„независим“, „самостоятелен“ и „личен“ и най-често определението е подчертано като 
водещо.  
 
Извеждането тези определения като водещи и смислоопределящи означава, че 
представителите на поколението Z не са разглеждали досегашния си избор като такъв, т.е. 
до този момент не са имали право на избор. Веднъж получили го, те не смятат да го 
пропиляват, а искат да подходят към него внимателно, като се възползват максимално от 
възможностите и свободата, които дава. Искат да изследват внимателно развитието на 
интересите си в контекста на перспективите за развитие и възможността за реализация.  
 



ЧАСТ 4: 

ПОКОЛЕНИЕТО Х ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ПОКОЛЕНИЕТО Z 

„Какво мисля за вас като родители… Ами не го правите нарочно!“ 
18 години, ученичка 

 
А. е една от малкото, които директно обвиняват родителите си за отнемането на правото на 
избор, но темата се оказва твърде актуална и болезнена за повечето респонденти. Тук е важно да 
отбележим няколко особено интересни факта. Мнозинството от респонденти, с много малки 
изключения, се отнасят към родителите си с уважение и разбиране. Заявяват, че срещат подкрепа 
и получават свобода от тях. В най-честите случаи, когато стане въпрос за конфликт, те посочват 
като причина ежедневни и битови неща, като подреждане, чистене и пазаруване.  
 
М: Имате ли усещането, че вашите родители не са добри родители или че са се провалили към 
вас? 
У1: Аз нямам такива наблюдения за моите родители . Те доста разбрани. Не съм го осъзнавал 
преди да премина през бурните си тийнейджърски години, Не осъзнавах , че моите родители са 
много разбрани. Но след  като минах през този период в живота си аз осъзнах , че доста са 
разбрани и доста са ми помогнали. Имало е момент, в който е трябвало да се инатя и да 
стигна сама до някои истини. Има моменти, които ме карат да изпитвам уважение.  
У2: При мен е различно, но не много. Аз чувствам тези минуси, които нашите имат и се старя 
да не ги копирам и в бъдеще да нямам , но и виждам и плюсовете, които мисля че притежавам. 
Опитвам с е да копирам това, което е добро и да избягам от това, което е лошо. Виждам и 
двете страни. 
Фокус група 18-19 години 
 
Кои са основните конфликти с родителите ви? 
У1: Основните конфликти ли? Ами … Основният конфликт е че винаги , мен поне, ме обвиняват 
в това, че не съм поддържал вкъщи, което може и да е вярно, но може и да не е така. 
У2: О да. Непрекъснато :“не си измила чиниите“ … 
У1: … не си поддържаш стаята! Как да я поддържам, като по цял ден съм на училище и тук . По 
13 часа на ден. Такива неща. Не са някакво сериозни проблеми.  
У2: Според мен няма някакви сериозни неща. Има моменти , когато майка ми и баща ми 
работят по много часове на ден и вечерта , когато се приберат, направо са изморени и се 
ядосват на всичко.  
От същата фокус група 
 
Определянето на родителите като разбрани, загрижени, добри, но най-често уморени хора се 
среща много често в интервютата. Аналогично е и определянето на конфликтите като „липса на 
сериозни проблеми“. Тази мирна и донякъде идилична картина рязко се променя, когато в хода 
на разговорите темата се пренасочи към представителите на поколението Х като цяло. Към него се 
причисляват почти всички родители на представителите на групата (само един респондент заяви, 
че родителите му са млади и по-скоро са към групата на милениалите). Мнозинството от 



респондентите не харесва поколението Х, като това чувство може да варира от съжаление до 
откровено презрение, но винаги е в негативния емоционален спектър. 
 
 
„Вие сте алчни… Искате не само всичко, но и по много. Ние не искаме по много, искаме да имаме 
това, което ни е необходимо.“ 
18 години, ученичка 
 
У1: Искате винаги да става вашето, да сте на върха. 
У2: Да, и няма значение за вас как ще го направите. Газите всичко и всички… 
У3: … И обичате да манипулирате хората, удоволствие ви прави. 
У2: Мисля, че после се хвалите с това кой и как сте изманипулирали… Аз съм чувала нашите как 
се хвалят, а това е отвратително. 
Фокус група 16-17 години 
 
Има едно презрение към всички други, защото сте минали през много… вие казвате, че през 
всичко […] И не разбирате колко вие сте прецакани и ограбени. […] А може и да разбирате и да 
искате да го направите и на нас… Не, не вярвам… по-скоро не мисля наистина така 
21 години, студентка 
 
„Вие не сърфирате в живота… не се плъзгате по вълните нито на живота,  нито на 
информацията нито на нищо. Вас вълните ви блъскат, аха да ви удавят и ставате и пак ви 
блъскат […] Нищо не сте научили, но сте горди, че не сте се удавили […] Това е жалко. 
24 години, икономист 
 
„Говорите така, сякаш знаете всичко за всички и винаги искате да сте прави. […] Прекъсвате, 
поучавате… […] Използвате думи, които не знаем, цели изрази… и си мислите, че това ви прави 
велики. Ти, например непрекъснато го правиш […] Това, дето го каза, че владеете 
окончателната истина – хубаво го каза, но на мен не ми носи нищо, няма да го запомня. 
17 години, ученик 
 
По-горните цитати не са всички, които описват поколението Х в тази светлина. В почти всички 
интервюта, където става въпрос за отношенията между респондентите и другите поколения, това 
на родителите се определя като най-нетолерантното, най-репресивното и най-агресивното.  
 
„Поколението с което ми е трудно да намеря общ език е това на родителите ни. Има една 
много ясна граница между етика…“ 
18 години, ученичка 
 
Другата характеристика на поколението Х, която излиза много ясно от интервютата, е че те са 
нещастни. Темата за щастието е силно застъпена не само в този контекст, но нещастието като 
перманентно състояние се описва единствено при това поколение, като тук вече родителите 
присъстват и като част от него. 
 
Как бихте ги определили (родителите – бел.)?  
У1: Не са щастливи. Това е факт. В това съм 100% сигурен.  



У2:  Според мен е на моменти. Майка ми има моменти на щастие , когато е с книга на плажа, 
но има моменти , когато е много притеснена, ако не е успяла да направи нещо на време. Зависи  
от момента дали си щастлив или нещастен. 
У1: Нашите са хора, които са хванати в онзи капан на ежедневната рутина, когато правиш 
едно и също нещо всеки ден. 
 
„После го има и проблема с нашите - те са нещастни хора. Непрекъснато се оплакват от 
всичко. […] Не искам да ставам така. […] Много са горди, че съм си намерил път в живота, че 
има професия, но още не съм им казал, че мисля да напусна, дори не съм им казал, че сега уча (в 
момента учи „Управление и развитие на човешки ресурси“)… Искам да се занимавам с хора“ 
24 години, икономист 

 
  

М: Родителите ви ограничавали ли са ви в избра на желания, в избора на професия, която да 
изберете в бъдеще?  
У: Моите много. Аз исках да стана режисьор, но моите родители казаха, че това е професия , 
с която няма да мога да изкарвам пари. Реших, че искам да се занимавам с кино на доста 
късен етап от живота си , в 12 клас, а пък преди това исках с коне да се занимавам , защото 
много дълго време съм се занимавал с конен спорт, още като 12-13 годишна им казах това,  
и двамата са финансисти, работили са в банки , но в момента не работят, и тати имаше 
много велики панове за мен , понеже той е бил на доста високо ниво в  банка и искаше  аз 
да продължа семейното дело, и аз като казах че искам да се занимавам с друго и каза: „ Как 
ти! О не!  Как, това е много скъп спорт. Трябва първо да работиш, за да си поддържаш кон. 
Работи в банка и си купи кон“,  и някакви такива работи . Ама от малка все са ми ги 
говорили. И дори аз съм ходила сама да се занимавам . Да си търся треньор, работила съм в 
бази , за да мога да тренирам на места, защото те в един момент не можеха да ми плащат, 
после пък можеха , но не искаха . В смисъл, че го имало това , че те не искаха да се 
занимавам толкова съсредоточено с това. Когато съм тренирала или сама  отивам или са ме 
закарвали. Много рядко са  оставяли да ме гледат на уроците . Имало е някаква 
заинтересованост от конете. Всички харесват конете. Но подкрепата не я е имало. След това 
дойде това с режисурата, и като го чуха това, баща ми каза: „Режисьор! Ми то май с конете 
по-добре“. И аз просто бях в шок. И там също нулева подкрепа, и там от майка ми имах 
повече подкрепа и така отидох в „(фирма – бел.)“ и се запознах със С. и по-скоро мен ми 
беше болно, че нашите не ме подкрепяха за това. Сашо доста ме подкрепяше и вместо 
моите родители той играеше тази роля. 
Фокус група, 18-19 години 

 



МАНИПУЛАЦИЯТА 

Относно избора на университет: 
У1: Моите родители ми се подиграват.“ 
У2: Има го и тоя момент: „Къде учиш“,  „В НАТФИЗ“, „Оо, горкичкото то, няма нищо, нещата 
ще се наредят.“ 
Фокус група със студенти в НАТФИЗ 
 
Случаят, който описахме при А. е пример за индиректна намеса в избора на висше учебно 
заведение и специалност, но това не се оказва изолиран случай. Мнозинството от респондентите 
заявяват намеса във вземането на решение от страна на родителите и тя се описва не като 
инцидентна, а като системна.  
Като „манипулация“ се определя именно системното въздействие от страна на родителите в 
определена посока, най-често насочена към избор на учебно заведение или профил за следващия 
етап от образованието. В този контекст е интерес представлява моментът, в който 
представителите на поколението заявяват, че са осъзнали прилагането на психологически натиск 
от страна на родителите. Голяма част от тях идентифицираха матурите след 7-ми клас и по-точно 
годината след тях като ключов момент в осъзнаването на натиска. 
 
Повод за насочване на проучването в тази посока беше директната връзка, която направи 
участник във фокус група на 16 -17 годишни между стреса от подготовката за матурите и 
употребата на канабис. Той заяви, че е прибегнал до този наркотик в опитите да се справи с 
усещанията за „безсмисленост и непоносимост“, които са се появили почти веднага след 7-ми 
клас. Голяма част от интервюираните в последствие описаха подобно емоционално състояние в 
посочения период, както и широко застъпената и напълно осъзната връзка между него и натиска, 
упражнен върху тях в периода 5-ти – 7-ми клас. 
 
Усещането за безсмисленост на преживения стрес е най-често застъпената характеристика на 
емоционалното състоянието в което се определят младежите. То се появило в началото на 8-ми 
клас и е достигнало пика си в към края на 9-ти. Като основна причина те изтъкват факта, че нищо 
не се е променило в следствие на преживяното свръхнатоварване. Тук трябва да отбележим, че 
почти всички респонденти са имали нагласата, че „нещата ще се променят“ (17 години, ученик) 
след 7-ми клас. Какъв тип промяна са очаквали, представителите на групата не могат да определят 
точно, но очакванията им за матурите по това време са били свързани с приключване на 
определен етап от живота им в следствие на достигане на крайната цел - класиране за елитно 
училище, което в представите им е нещо по-различно и интересно. 
 
Реалността, обаче е съвсем различна. С изключение на новите съученици, на практика елитното 
училище (по-голямата част от участниците в проучването учат в елитни софийски училища) не 
само не им дава нищо по-интересно, но и е свързано с „повече учене на същите глупости, даже 
и на по-големи“ (17 години, ученик). Само двама респонденти, приети в профилирани училища по 
изкуствата, определиха новото състояние като приятно преживяване.  
 
Изправени пред необозримата перспектива за безкрайно учене, представителите на групата 
заявяват, че рязко са загубили желание  и мотивация. Почувствали са се излъгани от възрастните, 
които са ги подложили на огромно натоварване и стрес в името на безсмислена от тяхна гледна 



точка кауза. По-голямата част от респондентите заявяват, че са реагирали с агресия на тази 
измама. В случая особено интересен е фактът, че в търсенето на „виновници“, младите хора се 
оказват далеч по-осъзнати, рефлексивни и толерантни. По общо мнение, родителите са 
добронамерени и не желаят да навредят, даже напротив, с всички сили се стремят да помогнат, 
но просто „живеят в каменната ера“.  По този начин децата изпадат в безизходна ситуация – 
единственият пряк виновник са родителите, които обичат и са склонни да оправдаят. 
 

 

 

 

  

Преки следствия от манипулацията (агресията): 

1. Загуба на лично пространство, чрез постоянен „психологически натиск“  - 21 години, 

студентка („манипулират ни“ – 17 години, ученик) върху други, с цел промяна в 

емоционално състояние, ценностна система или междуличностни отношения. (виж  

глава „Лично пространство“) 

2. Усещане за „загуба на време“ – етапът на средното образование, когато 

представителите на поколението не разбират смисъла на този модел на 

образование, а им е наложен от родители и системата. 

3. Усещане за отнемане на правото на избор – моделът на родителите за успех през 

образование е твърде дълъг, сложен, ангажиращ и не носи положителни емоции, а 

освен това той не работи – създава се чувство за обреченост и безсмисленост. 



НЕВАЛИДНИЯТ МОДЕЛ 

 
„Първата работа на шефа ми тук, беше да ми обясни, че съм учил глупости. „ 
24 години, икономист 
 
„Кой определя дали съм успяла или съм се провалила – аз или родителите ми?“ 
23 години, студентка „Човешки ресурси“ 
 
Описаният конфликт между поколенията на деца и родители не е нов. Той е белязал цялата епоха 
на модерността и е устойчив в рамките на повече от един век. За разлика от предишните 
сблъсъци, обаче тук има нова и много различна ситуация – към този момент образованието, дори 
много качественото не дава гаранция за успех в бъдеще.  
 
„М: Образованието ти гарантира ли ти работата? 
У: Не! Аз, може да се каже, имах късмет, защото тук имаше такъв глад за кадри, че взимаха 
всички и всичко. Но те взимаха и такива, които просто бяха завършили нещо, а някои сега са на 
по-висока позиция от мен.“ […] Най-гадното е, когато разбереш, че това дето си го учил не 
става за нищо в работата ти. […] Първата работа на шефа ми тук, беше да ми обясни, че съм 
учил глупости. Е, не го каза точно така, но ми каза „Забрави всичко, което си учил в 
университета. “… Никога не съм се чувствал по-прецакан.“  
24 години, икономист 
 
„Всичко се развива толкова бързо, променя се за минути. […] Аз сега уча медицината на ранния 
XX век. Медицината на късния ще я уча по време на специализацията. Не знам кога ще уча тази 
на XXI. […] На 40 се виждам лекар… Когато се замисля ми става ужасно тъжно. “ 
21 години, студентка 
 
Основна причина, поради които представителите на поколението Z не вярват, че висшето 
образование ще им гарантира реализация е, че те са наясно с неадекватността му по отношение 
на изискванията на работата и като знания и като организация на работния процес. Интересно в 
случая е, че те не говорят за конкретна работа, а за „работата по принцип“ и тази убеденост не е 
характерна само за студентите и започналите работа, но и за учениците в горните класове на 
гимназиалния курс.  
 
„През лятото се хванах като стажант-продавач в … (верига магазини за хранителни стоки – 
бел.). Супервайзърът непрекъснато ми задаваше някакви въпроси и независимо дали отговарях 
или не, той мрънкаше „Това не са ли ви учили в училище?“, „Това защо не са ви учили в 
училище?“ […] И накрая разбрах, че това което са ни учили в училище не е достатъчно за да 
стана продавач в магазин. 
18 години, ученик 12-ти клас 
 
М: А като завършите университета по-лесно ли ще намерите работа? 
У1: По-трудно май. Брат ми завърши миналата година, сега е безработен. Непрекъснато се 
карат с нашите… 
М: Това не е ли по-скоро изключение? 



У2: По-скоро е правило.  
(Останалата част от групата подкрепя напълно това мнение – бел.) 
[…] 
М: А защо се получава така, какви са ви наблюденията? 
У1: Ами учели ги на глупости… били неподготвени… Не знам аз кога ще съм подготвен. Сигурно 
като остарея. 
Фокус група 16-17 години 
 
Темата за реализацията не излиза спонтанно в хода на проучването. При повдигането ѝ от 
модератор във фокус групите или в индивидуалните интервютата предизвикват вяли, 
предпазливи и не особено задълбочени дискусии. Много често респондентите бързо сменят 
посоката на разговора или директно заявяват, че не искат да говорят по този въпрос. В някои 
случаи обаче, темата предизвиква бурна емоционална реакция, чиято основна цел е да заяви 
липсата на визия за бъдещето от гледна точка на реализация и кариерно развитие.  
Особено интересен случаят с Г, защото задава основни насоки във визията на представителите на 
поколението. Тези възгледи се споделят почти консенсусно от респондентите и ясно очертават 
както полето на конфликта с родителите (поколението Х), така и конкретните причини, поради 
които смятат модела им за невалиден. 

Г. е в 12-ти клас и в момента кандидатства за университети в Италия и Холандия. Тя самата 
иска да учи екология, но по настояване на баща си кандидатства също така за икономика и 
бизнес мениджмънт. Родителите и са инженери по образования, но си изкарват прехраната 
с частен бизнес – имат фирма за уроци по шофиране. Работи във фирмата – води курсовете 
за листовки. Не демонстрира страх от неизвестното и няма ясна представа за бъдещето си. 
Вижда себе си като „неориентирана“, но се чувства комфортно с това. Житейската и 
философия е ориентирана към личностно развитие и учене на нови неща. 
 
„Аз още не искам да разбирам какво се случва, още искам да съм си невежа...Искам да си 
живея без да имам толкова притеснения това което се случва... Като започнах повече да 
се интересувам, започнах да се съмнявам – то защо живеем, ако всичко в 
предначертано.“ 
 […] за кариера – може би да съм някъде в образованието, но и да работя. Да надграждам 
някакви неща, или да записвам някакви други, да обогатявам... защото ако не уча, какво 
ще правя, ще работя, а в работата надграждам, но само в една сфера, не в други.“ 
„Хората ме питат ако учиш еди-какво си, какво ще правиш след това. Ми не знам, аз 
първо ще уча нещо и после ще видя какви са ми опциите.“ 
„Аз и за ученето се опитвам да отложа нещата, уж се търся, но не се търся особено 
усилено. И сега като гледам програмите в университетите, за които кандидатствам, 
гледам че има курс по антропология, но не знам какво е антропология.“  
„Не ми се иска да изчаквам, ще запиша нещо и после ще се оправям ако не ми харесва. В 
началото ме беше страх, какво ще запиша, какво ще уча, ако не е правилното, но сега – 
какво пък, тъкмо ще науча нещо различно, после ще запиша друго.“ 
12-ти клас, ученичка 
 
„Аз знам, че не съм ориентирана, вече съм го приела.“ 

 



КОНЦЕПЦИЯТА „LIFE-LONG LEARNING“ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ПОКОЛЕНИЕТО Z – 

УЧЕНЕТО КАТО ЦЕННОСТ 

„Така или иначе ме чака цял живот учене… Трябва ли задължително да бъде гадно?“ 
17 години, ученик 

 

Тук е необходимо отново да се върнем на образованието като ценност за представителите на 
поколението Z. Въпреки, че единодушно го поставят в тази категория, младите хора трудно могат 
да определят защо е така. По внимателен анализ на данните от интервютата показва, че 
действителната ценност е ученето. Ученето е нещо, което се приема едновременно и за 
необходимост и за даденост – развитието е неразривно свързано с учене и то през целия живот.  
 
В плановете на респондентите за бъдещето основно се говори за учене – бакалавърски и 
магистърски степени, професионална квалификация и кариерно развитие, но те не се разглеждат 
като отделни етапи, а са част от единен процес в който търсенето на поле на интерес, 
получаването на необходимите знания и умения и реализацията в бъдещата избрана професия са 
неделими.  
 
„Учене“ в случая не е синоним на образование. Представителите на поколението са интегрирали 
информационния поток в ежедневието си, той е неразделна част от живота им и те „сърфират“ по 
него. В този контекст те не говорят за „учене и неучене“, а по-скоро за „приятен и неприятен“ 
(забавен и скучен) начин за получаване на информацията, която от своя страна може да бъде 
„интересна и безинтересна“.  
 
Усещането за приятно и неприятно получаване на информацията е водещо. Голяма част от 
представителите на поколението, особено тийнейджърите заявяват, че много често са склонни да 
гледат с часове забавни и приятни клипове, свързани с теми, които те определят като не особено 
интересни за тях. Не са редки случаите в които респонденти заявяват, че са се насочили към 
определена специалност или професия именно в следствие на попадане на забавно поднесена 
информация, която до този момент е била в страни от интересите им. В случая източникът е без 
съществено значение – той може да бъде блогър, влогър, учител, родител или приятел.  
 
От друга стана, представителите на поколението са склонни много бързо да се откажат от всяка 
информация по интересна тема, когато тя е представена по неприятен (скучен) начин, например 
книга или учебник. Още по-силно въздействие имат преподаватели (по-често в средния курс, но 
има случаи и в университетите), които се определят като скучни и безинтересни, особено в 
комбинация с липса на подход или педагогически умения. Това е един от много редките случаи, в 
които респондентите говорят за отказ от получаване на информация в определена дисциплина 
или материя, което е твърде нетипично за поколението.  
 
Ако се върнем отново на темата за свободното и загубеното време, то първото може да бъде 
определено като моменти, в които младите хора получават интересна информация, поднесена по 
приятен начин. Формалното образование налага точно обратният модел – в голямата си част 
безинтересна информация, получена по неприятен начин. Това е и причината поради която 
мнозинството от респондентите определят етапа на средното образование като загубено време. 



 

КОНФЛИКТЪТ С ПОКОЛЕНИЕТО Х  

 
Концепцията за учене през целия живот възниква във втората половина на ХХ век, но реално 
навлиза в живота едва в през последните 30 години с бурното развитие на информационните 
технологии и към момента се явява водеща в контекста на дигитализацията и Индустрия 4.0.  
 
Групата на родителите не е таргетна за проучването, в следствие на което броят на респондентите 
е доста ограничен и трудно може да се претендира за представителност. Интервютата и фокус 
групите с представители на поколението Х се наложиха именно в следствие на необходимостта от 
информация по темата и показаха в голяма степен стабилни и еднозначни резултати. За целите на 
настоящото проучване бяха организирани две фокус групи на тема „Концепцията за учене през 
целия живот“ – едната с родители на респондентите от групата на поколението Z, а другата със 
специалисти по Управление и развитие на човешки ресурси, работещи в големи български и 
международни компании. 
 

 

Изключително интересни са резултатите от организираната фокус група със 

специалисти по управление и развитие на човешки ресурси, които дават основание за 

сериозно проучване в тази посока. Участниците единодушно изказаха тезата, че 

представителите на поколението Х подхождат резервирано и с нежелание към 

формите на продължаващо обучение, организирани от техните работодатели. 

Въпреки, че определят обученията като абсолютно необходими, те се възприемат като 

стресиращи или натоварващи, но при всяко положение внасящи „усещане за 

дискомфорт“ (32 години, мениджър УРЧР). 

В началото на дискусията участниците изказаха мнение, че основната причина за тази 

негативна нагласа според тях се корени в отделните компоненти на обучителния 

процес, прилагани от обучителните екипи, а не в преподаваната материя. По 

отношение на методите, като приемливи за поколението Х  бяха посочени 

традиционните (основно пасивните), докато нетрадиционните бяха определени по-

скоро като неприемливи и неработещи. Особен проблем се оказват игровите, 

театралните, ситуационните и рефлексивните методи. По отношение на подходите 

също се наблюдават комфортни и дискомфортни, като към първата група се 

причисляват основно лекционните и консултирането. Коучингът трудно се възприема, а 

менторството е напълно отхвърлен подход от представителите на поколението Х. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За поколението на родителите концепцията за учене през целия живот е привнесена. Те са се 
сблъскали с нея в твърде напреднал етап от живота си (обикновено след 30 годишна възраст) и 
голяма част от тях не са успели да я интегрират напълно в кариерното си развитие. Въпреки 
многобройните курсове и програми за повишаване на квалификацията и продължаващо 
обучение, те разглеждат успеха (или неуспеха) в кариерата си изцяло като продукт на доброто 
средно или висше образование и напълно игнорират последващото учене като фактор. 

В хода на дискусията обаче, се оформи една доста по-тревожна картина. Анализът на 

опита им с продължаващи обучения в организациите показва, че представителите на 

поколението Х трудно се адаптират към концепцията за “Life-long learning”. 

Проблемите не са единствено с компонентите на обучителния процес, по-скоро  се 

коренят в неприемане на самия процес. Като основен фактор за споделения 

дискомфорт те определят липсата на мотивация и готовността за учене.  

Според участниците представителите на поколението Х са натрупали много, но 

твърде противоречив опит, който подлагат на наблюдение и критично осмисляне, но 

фазата на абстрактно концептуализиране през която трябва да обобщят 

наблюденията си и да усвоят нова или модифицира текуща своя концепция, на практика 

не се случва. Една от тезите, които участниците в дискусията развиха и която 

заслужава внимание беше, че 45-55 годишните „изпитват ужас от необходимостта от 

поредната промяна в живота си, която наученото до сега налага“. 

Много сериозен проблем се явява присъствието на лектор или обучител от по-младите 

поколения, като обучения, провеждани от представители на поколението Z, на 

практика се игнорират и не водят до целените резултати. 

На базата на анализа на получените данни може да бъде формулирана една 

предварителна хипотеза, която следва да бъде проверена в бъдещ етап от 

проучването, а именно, че представителите на поколението Х не могат да приемат за 

себе си ролята на обучаем, а по-скоро се виждат единствено в тази на обучители и 

ментори.  

 



 
За разлика от родителите си, представителите на поколението Z напълно са приели идеята за life-
long learning и са я интегрирали изцяло в плановете за бъдещо си развитие. В тази ситуация 
основното поле на конфликт не е необходимостта от учене, а концепцията за образование, която 
едновременно противоречи на начина по който получават информация и приложимостта на тази 
информация в реалния живот. Наложеният от родителите и обществото модел разглежда 
формалното образование като етап от живота, с ясно дефинирани начало и край, докато опитът на 
младите хора показва една твърде различна реалност.  
 
Сблъсъкът с реални житейски ситуации, основно свързани с намиране на работа и приложението 
на получените през етапите на средно и висше образование знания, в голяма степен са ги убедили 
в безсмислеността и неприложимостта на този модел. Всеки път, когато системата и родителите са 
им заявявали, че завършват определен етап и започват нов, това не се е оказвало точно така. 
Преминаването от основен към среден курс, матурите, кандидат-студентските изпити, а накрая и 
намирането на работа единствено разделят различни етапи от един общ, непрекъснат процес на 
учене. 
 
 
Осъзнаване за сблъсък и противопоставяне между концепцията на родителите за образованието 
като етап и концепцията „life-long learning“, която е неизменна част от живота на младите хора се 
случва обикновено след матурите в 7-ми клас, най-често в етапа 8-ми – 9-ти клас. В 
действителност бунтът на поколението Z не е срещу ученето, а срещу образователния модел, 
който е създаден в миналото именно за да бъде етап. Налагането на системна структура, 
пригодена за епохи на труден достъп до информация, който ги принуждава да получават 
безинтересна информация по неприятен начин води до усещане за остро навлизане в личното 
пространство, което се възприема като агресия от голяма част от представителите на поколението, 
защото е в противоречие с основни ценности (виж Част 1 – бел.) 
 
От гледна точка на концепцията „life-long learning“, четенето на книги представлява загуба на 
време. Твърде малко информация в твърде обемен и недостъпен източник се разглежда като 
проблем за ученето, а не като предимство. Механизмите, които представителите на поколението 
са изградили за проверка на достоверността на информацията също влиза в противоречие с 
четенето на книги. Книгата за поколението на родителите е източник на общовалидна 
информация, докато за младите хора такъв не съществува, докато не бъде подложен на проверка.  
 
Етапът на висшето образование, доколкото може да се определи така, не се разглежда като част 
от образователната система – там съществува правото на избор, което е липсвало при средното 
образование. Това е и основната причина важните решения, свързани с него да бъдат отлагани и 
както в случая с Г. да се появи желанието да „бъдат невежи“ и „да не желаят да знаят какво се 
случва“. Толерантността на поколението в случая е негатив. За тях тя е ценност, докато за 
родените през 70-те и началото на 80-те години на ХХ е по-скоро проява на слабост и малодушие. 
Тази съществена разлика превръща конфликтът по-скоро в психологическа война, в която едната 
страна предприема нападателна стратегия, а другата заема позиция на изчакване, за да може да 
реализира собствените търсения и идеи за развитие в процеса на учене, а не след края на 
определен нереален етап, наречен образование. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Описаният конфликт между поколенията на пръв поглед не е нов и е подробно изследван и 
анализиран в модерната епоха от гледна точка на психология, социология и антропология.  
При взаимодействието между поколенията X и Z обаче, се появяват няколко нови фактора, 
които не са съществували при предишни конфликти. 

1. Моделът за успех на по-старото поколение, който е валиден за цялата епоха на 

модернизма и който най-общо можем да формулираме като „Образованието е 

гаранция за успех и колкото по-качествено е образованието, толкова по-сигурен е 

успехът“ към момента не е валиден и този факт се отчита и от представителите на 

двете страни в конфликта. 

2. Основна ценност за поколението Z не е образованието, а процесът на учене. Той е 

свързан с възприемане и обработка на огромен обем информация, получена през 

различни канали. 

3. Основните критерии за оценка са „интересна-безинтересна“ относно съдържанието и 

„приятна-неприятна“ за информационните канали. За представителите на 

поколението Z каналът е по-важен от съдържанието. 

4. Поколението Z е интегрирало напълно концепцията „life-long learning“ в живота и 

плановете за развитието си. Ученето е непрекъснат процес, а не етап от живота и 

като такъв трябва да бъде интересен и приятен. 

5. Налагане на образователен модел, който да регламентира в детайли както 

съдържанието, така и процесът представлява навлизане в личното пространство и се 

разглежда като агресия. 

6. Толерантността на поколението Z се явява проблем, защото пречи да бъдат заявени 

точките на конфликта, а нагласата на родителите е по-скоро да поучават и 

менторстват, отколкото да влязат в режим на учене. Те не разбират същността на 

концепцията за учене през целия живот и по тази причина не могат да развият 

рефлексия по отношение на потребностите на децата си.  



ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ: ИЗВОДИ И АНАЛИЗИ 

 

Данните от изследването водят до еднозначния извод, че смислената комуникацията 

между поколението Z и родителското поколение е силно затруднена.  

Това води до блокиране на здравословния процес на социализация – родителското 

поколение се опитва да накара децата да правят разни неща, които смятат за необходими 

(да учат съвестно, да развиват трудова дисциплина, да четат и пр.), но не е в състояние да 

им обясни защо трябва да ги правят. Тоест социализацията не се разгръща в полето на 

смисъла, а в полето на принудата. Тъй като поколението Х е отхвърлило директното 

насилие като възпитателен метод (не е престижно да се бият децата и да се заключват 

гладни в килера), натискът е по-софистициран и прикрит зад грижа, и това се преживява 

от поколението Z като манипулация.  

За да защити от манипулативната, но безсмислена (защото не е обяснена и мотивирана) 

принуда на родителите, децата развиват защитен рефлекс, като се затварят в личното си 

пространство или в малки групи от съмишленици. Охраняването на личното пространство 

се превръща във висша ценност за това поколение, дефинирана на езика на 

толерантността. Това обяснява защо те са отворени  и приемащи към разнообразието в 

своята референтна група (ЛГБТ и пр.), но не и към представители на други групи, с които 

нямат пряк досег (напр. етнически малцинства).  

Проблемът с провала на комуникацията не е на поколението Z, а в родителското 

поколение, което не е свършило своята работа е не постигнало съгласие как да бъде 

уреден по разумен и справедлив начин социалния (икономическия, политическия) свят, 

който ще завещае на своите деца. Докато родителското поколение продължава да отлага 

решаването на този ключов въпрос и да прехвърля отговорността на някой друг, 

поколението Z ще продължава да отлага важните житейски избори – тоест порастването и 

приемането на отговорностите и ограниченията на зрелостта. Това, на свой ред, 

предсказуемо ще води да нарастване на тревожността и усещането за провал на 

родителското поколение, отчаяни от инфантилното безгрижие на своите деца и 

собствената си невъзможност да ги мотивират и дисциплинират.  

В защита поколението Z ще кажем, че в така стеклата се ситуация протакането на 

безгрижното юношество и отлагането на важните житейски избори е разумна, макар и 

неосъзната стратегия.  

В тази ситуация възниква остра потребност от комуникационен посредник, или 

фасилитатор, който да направи възможен трудния разговор за бъдещето както между 

поколенията, така и вътре в тях. Тази фасилитираща роля може да бъде поета от 

просветени НПО, които владеят метода на изследване чрез действие. За да се осигури 

равнопоставеност в този процес, е необходимо да бъдат проучени в дълбочина 



ценностните нагласи, конфликтите, очакванията и тревогите на родителското поколение 

по отношение на техните деца и тяхното бъдеще, и след внимателна съпоставка с тези на 

поколението Z да бъде идентифицирано минимално поле на съвпадение и съгласие. 

Това поле може да стане отправна точка, на първо време, за ангажиран и рефлективен 

разговор за бъдещето между представители на различните поколения, а в последствие и за 

експериментиране с различни режими на комуникация и взаимодействие – например 

въвличане в младежки инициативи на либерални родители, любопитни към опита на 

своите деца и готови да се учат от него. Подобно усилие ще даде шанс на затормозената 

междупоколеческа комуникация ще бъде нормализирана, като бъде върната в полето на 

споделения смисъл.  

Докато тече този процес, на младите хора трябва да се помогне да потърсят собствен път 

за осмисляне на присъствието им в социалния свят, алтернативен на маршрутите за успех, 

предначертани от предишните поколения. Това може да стане, като им бъдат предложени 

възможности за смислено социално ангажиране през вдъхновяващи каузи, което ще им 

помогне да напуснат защитната позиция и да се почувстват съавтори ни социалния свят.  

Този процес на поколенческо овластяване трябва да се управлява стратегически, 

информирано и деликатно, за да се избегне потенциално разрушителен междупоколечески 

конфликт. В тази връзка препоръчваме да се стартира с младежки инициативи, 

предложени от активни представители на поколението Z и приветствани от техните 

връстници, но след като бъдат консултирани с представители на родителското поколение 

и бъде осигурено ако не подкрепящо, то поне добронамерено отношение.  

 

 

Проучването е подготвено от изследователски екип в състав: 

Харалан Александров, Владимир Джераси, Виолета Илиева, Тончо Краевски, Стефан 

Тенев, Надя Шабани, Анна Адамова, Айлин Юмерова.   

 

 

 

 

 


