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ЕЗИКОВИТЕ НАГЛАСИ НА ДНЕШНИТЕ БЪЛГАРИ  
(ТОМ 1. И ТОМ 2.) 

 
ПРЕДГОВОР 

 
Двете колективни монографии „Езикови нагласи, езиково поведение и 

кодификацията на книжовните норми днес“ и „Езикови нагласи – мотива-
ция и оценки за спазването на книжовните норми“ представят резултатите 
от проучванията на езиковите нагласи на днешните българи. Изследването 
е извършено в рамките на двегодишния научен проект „Изследване на об-
ществените нагласи и ценностните ориентации към съвременния българ-
ски книжовен език като фактор при кодификацията на нормите му“, фи-
нансиран от Фонд „Научни изследвания“ при МОН с договор ДН10/5 от 
15.12.2016 г.  

Това е първото в България широкомащабно представително изследване 
на отношението на съвременната българска езикова общност към въпроси-
те на книжовния български език. То е осъществено от научен екип от девет 
учени (езиковеди и социолози) от три научни институции. Базова орга-
низация за извършването на дейностите по проекта е Институтът за бъл-
гарски език на БАН – институцията, която разработва кодификационните 
документи. Тези документи имат задължителен характер за официалната 
писмена практика със средствата на книжовния български език, притежа-
ващ статута на официален според чл. 3 от Конституцията на Република 
България. 

Изследванията са подчинени на единна теоретична рамка и са разрабо-
тени по методика, релевантна за емпирични социологически изследвания. 
Разработките се основават върху резултатите от национално представител-
но социологическо изследване на езиковите нагласи, проведено с анкета на 
1000 пълнолетни българи. Анкетата е разработена от научния екип на про-
екта, провеждането ѝ е осъществено от социологическа агенция „Екзак-
та Рисърч Груп“. 

Събраната богата емпирична информация, представяща мнението на 
днешните български граждани за българския книжовен език, е анализира-
на във връзка с установяването на редица зависимости между отговорите 
на респондентите и различни демографски фактори. Научните резултати 
от проекта са организирани в две колективни монографии. 

Първата монография е посветена на взаимодействието между езико-
вите нагласи и кодификацията на книжовните норми, разбирана като науч-
ноприложна дейност с изключително високо обществено значение. Анали-
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зират се различни аспекти на това взаимодействие. Разглежда се ролята на 
кодификацията за поддържане и разгръщане на символните функции на 
българския книжовен език днес. Анализира се състоянието на кодификаци-
ята през погледа на езиковата общност. Усилията на авторите са съсредото-
чени в най-голяма степен върху проучването на мнението и езиковото по-
ведение на респондентите във връзка със спазването на девет кодифици-
рани граматични норми, при които се отчита динамика във висока степен.  

Въз основа на съпоставката между езиковите нагласи и езиковото пове-
дение на анкетираните спрямо нормите в динамика се правят ценни наб-
людения и обобщения, свързани с необходимостта от предприемане на ре-
шения за поддържането на сега действащата кодификация или за прераз-
глеждането ѝ в определени пунктове на граматичния нормативен комплекс.  

Втората монография е съсредоточена върху проучването на персонал-
ната и обществената мотивация за спазване на писмените книжовни нор-
ми. Анализират се представите на съвременните българи за състоянието на 
писмената практика в различни сфери, реализирана чрез различни канали 
и типове текст. Изследва се чувствителността на езиковата общност спря-
мо отклоненията от кодифицираната норма като цяло. Проучва се мнение-
то на българските граждани за причините за неправилното писане, както и 
за социално-демографската детерминираност на допусканите грешки.  

Предлаганите две колективни монографии могат да бъдат отправна 
точка за редица по-нататъшни изследвания в областта на съвременния бъл-
гарски книжовен език и на книжовната норма и нейната кодификацията. 

  
 

РУСКА СТАНЧЕВА 
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА 

ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
„ПРОФ. Л. АНДРЕЙЧИН“ ПРИ БАН 

rustancheva@gmail.com 
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ЕЗИКОВИ НАГЛАСИ ЗА СПАЗАВАНЕТО  

НА КНИЖОВНИТЕ ПРАВИЛА 
 

УВОД 
 
Изследването на общественото мнение по въпроси, свързани с проце-

сите в съвременната езикова ситуация, е поле, където се пресичат научни-
те търсения на учени, които работят в областта на езикознанието, теорията 
на книжовните езици, социалната психология на езика, социологията и др. 
В този контекст сред постиженията на българската социолингвистика 
трябва да се отбележат проучванията на езиковите нагласи (езиковите ати-
тюди) на българите към вариантността в устната реч (вж. напр. Алексо-
ва/Aleksova 2012а, 2012б, 2012в, 2012г, 2012д, 2012е, 2013; 2014, 2016;, 
2018, Тишева, Алексова/Tisheva, Aleksova 2017), към диалектни социолин-
гвистични маркери (Каневска-Николова 2009), към периферни или марки-
рани елементи от лексикалната система (вж. Алексова, Славчева/Aleksova, 
Slavcheva 2008; Фетваджиева/Fetvadzhieva 2014, 2015; Каневска-Николова/ 
Kanevska-Nikolova 2017), към устните неструктурни форми на езика (вж. 
Каневска-Николова/Kanevska-Nikolova 2016), към родния език в съпостав-
ка с други езици (вж. Алексова, Фетваджиева/Aleksova, Fetvadzhieva 2003а, 
2003б, 2006; Кънчева/Kancheva 2008). Настоящата монография се включва 
в тази поредица от изследвания, като я допълва и разширява, тъй като за 
пръв път обект на разглеждане са оценките на носителите на българския 
език към кодифицираните писмени езикови правила, към допусканите от-
клонения от нормите в различни типове писмени текстове, както и към при-
чините, водещи до такъв тип грешки. Приложението на методите на соци-
алната психология в лингвистичните изследвания води до получаване на 
данни, които са не само теоретично необходими, но и с важно практическо 
приложение. Нагласите на съвременните българи към определени езикови 
прояви в писмената или в устната комуникация посочват на лингвистите 
важни страни от спецификата на езиковите обекти. По-важното при такъв 
тип изследвания обаче са данните за оценките на носителите на езика за 
проучваните обекти, както и за поведенческата предразположеност на бъл-
гарите към тези езиковите феномени.  

В социалната психология има множество дефиниции за същността на 
нагласите (атитюдите) (напр. вж. Allport 1954, Ajzen, Fishbein 2005, Dep-
rez, Persson 1987, Fasold 1984, McKenzie 2010, Schwarz, Bohner 2001, Про-
данов/Prodanov 2011 и др.) но това, което ги обединява, е схващането за 
„оценъчно отношение на харесване/нехаресване на определен обект – чо-
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век, явление, идея и т.н“ (Фетваджиева/Fetvadzhieva 2015). Настоящото из-
следване се основава на установилото се българската социолингвистика 
по-общо определение, че нагласа са „относително устойчива привична 
вътрешна насоченост или предразположение на човека към определен тип 
реагиране, която определя действията и преживяванията и най-общо може 
да се тълкува като звено посредник между стимула и реакцията“ (Речник/ 
Rechnik 1989: 300). Тъй като обект на анализ са оценките на съвременните 
българи за езикови явления, следваме наложилото се определение на ези-
ковите атитюди като „поведенчески и оценъчни нагласи и предразположе-
ния на носителите на различни езици (или различни форми на съществува-
не на езика) както към чуждите, така и към техните собствени езици или 
езикови варианти“ (Пачев/Pachev 1993: 81). Наред с това отчитаме и фак-
та, че нагласите са ментално явление с трикомпонентна структура, включ-
ваща „познавателен елемент (знания за обекта), афективен елемент (оцен-
ка на обекта) и поведенчески елемент (предразположение към действие 
спрямо обекта, но не и самото действие)“ (Джонев/Dzhonev 1996: 213, вж. 
също и Agheyisi, Fishman 1970).  

Обект на наблюдения и анализи в тази работа са нагласите на съвре-
менните българи към прилагането на граматичната и правописната норма, 
както и мнението им за факторите, които влияят върху динамиката на нор-
мата. Данните, които се анализират, са получени чрез национално предста-
вителна анкета, проведена в рамките на проекта „Изследване на общест-
вените нагласи и ценностните ориентации към съвременния българския 
книжовен език като фактор при кодификацията на нормите му“, финан-
сиран от Фонд „Научни изследвания“, МОН, договор ДН10/5 от 15.12. 
2016 г. Анктирането е реализирано в периода 1 юли – 20 юли 2017 година 
от Екзакта Рисърч Груп. Предмет на настоящата монография са отгово-
рите на анкетираните лица, свързани с три групи от въпроси: за мотиваци-
ята за спазване на правописната и граматичната норма, за оценка на сте-
пента на прилагане на нормите и за причините за допускане на правописни 
и граматични грешки. Основната цел на анализите е да се систематизират 
данните за езиковите нагласи на респондентите към отклоненията от пис-
мената книжовна норма, като се посочат факторите, влияещи върху оцен-
ката на съответната езикова проява.  

В първата част от монографията са представени теоретичният модел на 
проучването на езиковите нагласи към динамиката в нормата и методоло-
гията на проведеното емпирично социологическо проучване. Обект на ана-
лиз във втората част са персоналната и обществената мотивация за спаз-
ване на писмените книжовни норми. Представите на съвременните бълга-
ри за състоянието на писмената практика в различни сфери, реализирана 
чрез различни канали и типове текст, и мнението ми за причините за не-
правилното писане и за социално-демографската детерминираност на до-
пусканите грешки, са разгледани в третата част от изследването.  
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Проучването на общественото мнение за това доколко се спазват пра-
вописните и граматичните правила на българския език в области, значими 
за съвременната писмена комуникация, защо се допускат отклонения от 
тези правила и какво мотивира съвременния българин да пише правилно, 
цели не само да бъдат проверени изследователските хипотези. Резултатите 
от анализите показват реалното (към момента на изследването) отношение 
на езиковите носители към състоянието на книжовната норма, дават на-
деждна информация на езиковедите, които се занимават с кодификацията, 
и насоки на всички, които са ангажирани в провеждането на национална 
езикова политика.  

 
Йовка Тишева, Красимира Алексова 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ И МЕТОДИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ  
НА ЕМПИРИЧНОТО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ 

 
1. Цели на изследването 

Основната цел на емпиричното социологическо изследване на езико-
вите нагласи на българските граждани е да се изведат, систематизират и 
анализират основните групи фактори, влиеящи върху нагласите на анкети-
раните към писмения книжовен български език.  

Специфичните подцели, произтичащи от основната цел и свързани с 
нея, са няколко. Първата подцел е рангирането на различните факторни 
влияния, формиращи корпуса на езиковите нагласи по сила на въздейст-
вие. Подцел 2. е анализ на мнението на респондентите за функциите и със-
тоянието на днешния книжовен български език по отношение на писме-
ните му норми като цяло. Подцел 3. е съотнасяне на мнението на анкети-
раните с езиковото им поведение по отношение на избрани граматични 
норми с динамика в устната книжовна реч.  

 
2. Теоретичен модел на изследвания обект 

В теоретичната рамка за изследването на езиковите нагласи на бъл-
гарите към книжовния език като цяло, към различни негови характеристи-
ки от социалния му обхват и към девет граматични норми в динамика е из-
бран менталисткият подход към нагласите (вж. Allport 1954: 24; Appel 
and Muysken 1987; Baker 1992; Baker 2000; Garrett 2010; Labov 1966; Hoare 
and Coveney 2000 и др.). Негово основно достойнство е, че дава възмож-
ност да се извличат резултати, които могат да се използват за прогнозира-
не на поведението, а тъкмо това е от ключово значение за кодификатор-
ската практика (вж. по-подробно у Станчева/Stancheva 2017). Отчита се, че 
езиковите нагласи влияят и върху ежедневния живот на хората – във връз-
ка със самооценката им, при вземане на решения за образованието им, как-
то и за възможностите за кариерно развитие. В този смисъл езиковите наг-
ласи могат да оказват влияние върху функциите на езика или на даден ва-
риант на езика в обществото (Nolan 2013: 153).  

Избран е обобщен списък от езикови нагласи (лоялност, гордост, осъз-
наване на книжовната норма, желание за участие), които се възприемат 
като индикатор за развитостта на символните функции на книжовния език 
(обединяваща, разграничаваща, престижна, еталонна, на участие – вж. 
Garvin 1993). Смятаме, че в процесите на кодификация на книжовните 
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норми отчитането тъкмо на символните функции на стандартния език е от 
ключово значение за рецепцията на кодификацията от езиковата общност 
и за изграждане на положителна нагласа към кодификационните решения. 

Предвид динамичния характер на книжовните норми, както и предвид 
факта, че съвременната езикова комуникация протича основно в интернет 
среда, изследването се фокусира най-вече върху измерването на нагласата 
осъзнаване на нормата. Тази нагласа е индикатор за еталонната (рефе-
рентната) символна функция на книжовния език. Нагласата осъзнаване на 
нормата е свързана най-отчетливо с проблема за запазване или промяна 
на някое/някои от сега действащите кодифицирани граматични правила, 
при които от десетилетия в устната книжовна реч се наблюдава най-силно 
разколебаване в посока на отхвърляне на кодифицираните норми в резул-
тат на реорганизиране и преструктурирания в областта на граматичната 
система на съвременния български книжовен език (Станчева/Stancheva 
2017: 25). 

За измерване на езиковите нагласи на българските граждани бе избран 
директният метод (интервю с въпросник). Предпочитането му пред оста-
налите подходи за изследване на нагласите, каквито са техниката на кон-
тент анализа и индиректният метод (наричан още „парадигма за оценка 
на говорещия“ – вж. Ryan and Giles 1988), се основава на предимството на 
директния метод да измерва нагласи по отношение на важни за кодифи-
кацията конкретни явления в обхвата на книжовната норма, както и на 
явления, засягащи книжовния език като цяло.  

Прилагането на тази изследователска техника се осъществява с пред-
ставително социологическо изследване. То отчита множество социални 
променливи, редица от които могат да се окажат фактори при формира-
нето на една или друга нагласа. Разработването на въпросника за изслед-
ването от членовете на научния екип беше предшествано от работа с фо-
кус групи, за да се извлече предварителна информация, въз основа на коя-
то е прецизиран въпросникът.  

С цел да се проследи връзката между нагласите и езиковото поведение 
на респондентите, един от сегментите на анкетата, засягащ важния за ко-
дификацията проблем за отношението на анкетираните към девет от гра-
матичните норми в динамика, е „засечен“ с кратък тест. Тестът се попълва 
писмено от респондентите по желание – т.е. директният метод се съче-
тава с метода на дискурсния анализ. Тази съпоставка дава възможност да 
се отчете степента на представеност на изведената в теорията на кодифи-
кацията антиномия заявено мнение за книжовния език – реално езиково 
поведение (Данеш/Danesh 1988: 282). 

Във връзка с количественото измерване на дефинираните по-горе наг-
ласи беше съставен въпросник от общо 38 въпроса. 26 от тях измерват ези-
ковите нагласи, като всеки от тези въпроси се съотнася с някоя от посо-
чените нагласи. Останалите въпроси извличат информация за демо-
графската характеристика на респондентите, участници в изследването.  
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Тъй като във виждането на екипа, осъществил изследването, езиковите 
нагласи се възприемат не толкова като личностни, колкото като групови 
убеждения (вярвания), предпочитания и желания относно езика (Baker 
1992; Wolfram et al. 1999), в разработената анкета анкетираните се обосо-
бяват в различни демографски групи според такива качествени променли-
ви като: пол, възраст, местоживеене, образование, трудов и професиона-
лен статус, материално положение и др.  

Демографските качествени променливи са предложени от социологи-
ческа агенция „Екзакта Рисърч Груп“ и са съгласувани със социолозите, 
членове на екипа. Тези характеристики са стандартни при провеждането 
на социологически анкети, което позволява съпоставимост с други изслед-
вания.  
 
3. Задачи на емпиричното социологическо изследване  

Задача 1. – да се опишат наблюдаваните факторни променливи, фор-
миращи корпуса на нагласите към книжовния български език; 

Задача 2. – да се изведат статистически значимите факторни промен-
ливи при всеки въпрос от анкетата; 

Задача 3. – да се анализират факторните влияния от гледна точка на 
тяхната сила, измерена чрез коефициента на Крамер; 

Задача 4. – да се изведе посоката на влияние на значимите факторни 
променливи, като се започне с най-високите получени стойности, т.е. да се 
йерархизират значимите факторни променливи; 

Задача 5. – да се опишат наблюдаваните факторни променливи във 
връзка със степента на прилагане на определени граматически правила 
при изпълнението на кратък писмен тест от респондентите; 

Задача 6. – да се съотнесат реалното езиково поведение на респонден-
тите, демонстрирано на тестовата част, и декларираните им оценки спрямо 
всяка една от изследваните граматични норми в динамика, както и спрямо 
останалите изследвани норми. 

 
4. Критерии за избора на емпиричните индикатори 

Критериите за избор на емпиричните индикатори са два – субективни 
оценки на респондентите и обективни резултати от теста. 

Първо, събраната информация се основава на субективните оценки на 
респондентите за българския книжовен писмен език. Тези оценки засягат: 
а) различни аспекти на употребата на писмения книжовен език в личния и 
професионалния живот на анкетираните; б) писмените правила като цяло 
и във връзка със сферите на прилагането им; в) отделни граматични пра-
вила, при които е налице системно пренебрегване в устната книжовна реч.  

Второ, обективният елемент се основава на информацията, получена 
от отговорите на теста като част от въпросника.  
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Съпоставянето на субективните оценки и обективните наблюдения 
върху езиковото поведение дава възможност за задълбочени сравнения 
между декларираните позиции (мнения) спрямо конкретни граматични 
правила и обективните оценки за владеенето им в писмен текст. Този под-
ход се основава на разбирането в теорията на кодификацията, че позиции-
те спрямо езика представляват „сложен и вътрешно нееднороден комплекс 
от взаимно обуславящи се елементи“ (Данеш/Danesh 1988: 282). Конфрон-
тацията между убеждения и възгледи за книжовния език и действително 
езиково поведение е основа за множество ценни и задълбочени анализи, 
които имат пряко отношение към процесите на кодификация на днешния 
български книжовен език. Антиномията позволява извеждането на реалис-
тични оценъчни нива на нагласите към българския книжовен език, тя е 
основа за формиране на различни профили, за извеждане на стереотипи и 
заблуди относно езиковите нагласи и езиковото поведение както на 
конкретни демографски групи, така и на езиковата общност като цяло. 

Дефинициите на основните понятия в анкетата са смислово и логиче-
ски обвързани. Те очертават общите рамки на изследователския предмет и 
на обекта на изследване и насочват към последващо декомпозиране и кон-
кретизация.  

Най-важните фактори, обуславящи езиковите нагласи към книжовния 
български език, се систематизират в следните групи: 

 Степен на познаване на нормите и спазването им във формална и 
неформална среда. С оглед на целите на емпиричното социологическо из-
следване в анкетата са включени показатели главно за познаването и спаз-
ването на определени граматични норми. Това е група фактори, включва-
ща индикатори, чрез които се изследват и оценяват: а) мнението на анке-
тираните за владеенето на всяка една от набелязаните за изследване нор-
ми; б) одобрението/неодобрението към евентуално предприемане на про-
мени в кодифицираните норми, задължителни за официалната писмена 
сфера; в) стереотипите към книжовната норма; г) разликите между писме-
на и устна реч и посоката на нивелирането им според мнението на рес-
пондентите. 

 Функции на писмения език. Изследват се перцепциите за социална-
та значимост на книжовния език от различни гледни точки, за които се 
смята, че обуславят отношението на респондентите към него. Изследват се 
личната и обществената мотивация за спазване на книжовните норми, наг-
ласите към хората, които спазват/не спазват писмените книжовни норми, 
както и мненията за демографската обусловеност на неспазването на за-
дължителните книжовни норми (възраст, образованост, материален 
статус). Писменият език се тества и като механизъм за заемане на социал-
на позиция. Търсят се причините (осъзнати и неосъзнати) за неспазване на 
писмените норми. Изследва се степента на усилие за придържане към пра-
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вилата на писмения език, както и степента на механично спазване на кни-
жовната норма. 

 Състояние на действащата в момента кодификация. Търсят се 
причините с най-голяма тежест според мнението на респондентите, залег-
нали в основата на неспазването на писмените правилата – чести промени 
в кодифицираните правила, консервативност на кодификацията, сложен 
метаезик на правилата, противоречия в самите кодифицирани правила и 
др. Целта е да се получи обратна връзка кои според респондентите са най-
ясно изразените негативни страни на кодификацията. 

 Оценка за усвояването на базови знания като предпоставка за 
промяна в кодификацията на нормата. Извеждат се силните и слабите 
страни на образованието по български език; търсят се причините за това 
състояние, както и кои са добрите практики според респондентите. 

  Национална идентичност. С оглед на целите на емпиричното со-
циологическо изследване в анкетата са включени показатели за мястото на 
книжовния български език в структурата на символите на националната 
идентичност. Целта е да се изследва книжовният език в съпоставка с други 
символи на националната идентичност.  

 
5. Хипотези на емпиричното социологическо изследване  

Хипотеза 1. Свързана е със силата на влияние на различните демо-
графски характеристики на респондентите върху съвкупните нагласи и от-
делните елементи от корпуса на нагласите към писмения книжовен бъл-
гарски език. Очакванията са те да имат съвкупно умерено силно влияние. 

Хипотеза 2. Очаква се най-значимо въздействие върху езиковите наг-
ласи да оказва демографската характеристика образование (на респонден-
тите и на родителите им). 

Хипотеза 3. Налице са очаквания за съществуването на конфликт меж-
ду заявеното мнение във връзка с владеенето на граматичните правила, 
които са обект на изследването, и действителното езиково поведение на 
респондентите. Степента на този конфликт зависи от системните езикови 
характеристики на даденото отклонение. 

Хипотеза 4. Писмената и устната форма на книжовния език се възпри-
емат от носителите на езика като повече или по-малко автономни кодове с 
различен материален носител и различна йерархия на функциите. При 
писмения език превес имат обособените в теорията на книжовните езици 
символни функции (обединяваща и разграничаваща, престижна, на обра-
зец за правилност, както и функцията на участие). В устния език доминира 
инструменталната функция на езика – да се поддържа непосредственото 
общуване. Символните функции в устната форма на книжовния език са из- 
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разени в доста по-слаба степен. Това е и причината респондентите да виж-
дат нивелацията между устна и писмена книжовна норма да се осъщест-
вява чрез съобразяване на устната реч с писмената, а не обратно. 

Хипотеза 5. Нагласата езикова лоялност повече в емоционалния ѝ ас-
пект е доминиращата езикова нагласа на българската езиковата общност 
спрямо писмената форма на книжовния език. Преобладаващо е виждането, 
че в писмената си версия книжовният език е преди всичко „съкровищни-
ца“, способна да съхранява и акумулира традициите, културното наследст-
во и съзнанието за национална принадлежност и идентичност, като важно 
значение в случая има и графичният код (кирилицата) (Станчева/Stancheva 
2017: 36). 

Хипотеза 6. Общата нагласа, представяща спецификата на българската 
езикова общност по отношение на граматичната норма на писмения език, е 
по-скоро умерено консервативна. Предприемането на промени в редица 
кодифицирани граматични норми в посока на осъвременяването им по-
скоро ще срещне отпор, отколкото одобрение у носителите на езика. 

 
6. Методика на регистрацията 

Избраният изследователски подход включва комбинирането на качест-
вени и количиствени методи за регистрация на данни. 

6.1. Качествените методи включват провеждането на четири групови 
дискусии (фокус групи). Членовете на научния екип решиха да се прове-
дат групови дискусии в четири вместо в планираните три фокус групи. 
Участниците в дискусиите са подбрани според различни критерии, за да се 
обхванат повече групи от обществото. Реши се четвъртата фокус група да 
включва, най-общо казано, „неспециалисти“ с цел да се събере по-пълна 
предварителна информация във връзка с разработването на социологиче-
ска анкета за представително проучване на езиковите нагласи. 

Първата фокус група включва преподаватели от средния курс на обра-
зователната система. Обособяването на тази фокус група е обусловено от 
факта, че преподавателите имат голямо въздействие върху формирането 
на позитивно отношение към книжовните норми у подрастващите и актив-
но следят за спазването им.  

Втората фокус група е съставена от ученици в последната година на 
образованието в горен курс предвид на това, че в изследването участват 
само пълнолетни български граждани. Изборът на тази фокус група е про-
диктуван от две причини: а) разбирането, че динамиката на книжовната 
норма е най-ярко изразена сред представителите на най-младото поколе-
ние; б) необходимостта зрелостниците да познават и владеят книжовните 
норми във връзка с явяването им на задължителен държавен зрелостен из-
пит по български език и литература. 
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Третата фокус група включва служители от държавната администра-
ция. Тази група е обособена предвид факта, че това са хората, чиято рабо-
та изисква ежедневно стриктно придържане към писмените книжовни нор-
ми при създаването на документи с официален характер.  

Четвъртата фокус група включва респонденти без професионално от-
ношение към езика, работещи в различни професионални сфери, на въз-
раст над 18 години. Тази фокус група се третира като контролна, за да се 
прецени дали отношението ѝ е различно от това на останалите фокус гру-
пи, които се характеризират с активно отношение към писмения книжовен 
език. 

Дискусиите с четирите фокус групи, провеждани от модератор – член 
на научния екип, в присъствието и на социолог от екипа бяха важен пред-
варителен етап на социологическото проучване. Те бяха проведени с въп-
роси, разделени на четири модула. Първият модул въпроси цели да изясни 
мястото и ролята на книжовния език сред символите на националната 
идентичност. Въпросите от втория модул изясняват нагласите към писме-
ната форма на книжовния език – кои правила се познават и се спазват, от-
чита ли се разликата между книжовен език, разговорна реч и комуникация 
чрез интернет (напр. чатове и под.); какво е отношението към явленията, 
които се наблюдават при различните форми на общуване. Третият модул 
въпроси изяснява нагласите към евентуални промени в кодификацията. 
Четвъртият модул е насочен към сферата на обучението по български език 
– подпомага ли то успешно усвояването на книжовноезиковите норми.  

В зависимост от конкретната фокус група модулите от въпроси бяха 
частично променяни: разширявани или съкращавани. 

6.2. Количествени методи. Въпросник и тестова част 
На базата на получените резултати от проведените групови дискусии 

се конструира въпросник за провеждането на количественото измерване.  

Методика на регистрацията. За регистрация на информацията се из-
ползва методът на полустандартизирано face-to-face интервю по домовете 
на респондентите. Полустандартизираното интервю e метод на регистра-
ция, който се използва традиционно при национално представителни из-
следвания. Това е количествен метод за набиране на информация, при кой-
то въпросите, съдържащи се във въпросника, се задават на всички участ-
ници в изследването по един и същ начин в строго определена последо-
вателност. Полустандартизираното интервю е формализирано – въпросите 
в голямата си част са от формата въпроси с избираем отговор, а ограниче-
на част – от формата въпроси със свободен отговор. Въпросите със свобо-
ден отговор, при които на респондентите не се предлагат предварително 
формулирани варианти за отговор, позволяват да се регистрират спонтан-
ните им нагласи. Подредбата на въпросите от двата формата във въпрос-
ника е строго фиксирана.  
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В инструкциите към въпросника, както и в самия въпросник същест-
вуват множество указания, дефиниращи поведението на интервюера (за 
подбор на респондентите, за работа с въпросника и др.). Въпросите се за-
дават от интервюера, който записва отговорите на респондента. Едно от 
основните предимства на полустандартизираното интервю е, че то може да 
бъде повторено отново след известен период от време и по този начин 
може да се проследи и измери промяната в нагласите на целевата група по 
заложените индикатори.  

Тестова част. За установяване на действителното езиково поведение 
на респондентите езиковедите в екипа разработиха кратък езиков тест. Той 
представлява свързан текст от предметна област, дефинирана най-общо 
като общокултурна. Необходимо бе респондентите, изразили желание да 
изпълнят теста, да попълнят писмено седем позиции с подходящата спо-
ред тях форма на изрази, посочени в скоби. Осмата позиция изисква да се 
запише в разгърнат вид често употребявана абревиатура, а деветата пози-
ция е изречение с деепричастие, чиято употреба респондентите трябва да 
окачествят като правилна/неправилна. Разработеният тест се намира след 
Въпрос 26. в анкетната карта.  

С попълването на теста се цели да се установи степента, в която анке-
тираните автоматично спазват/не спазват граматични книжовни норми в 
динамика, при които в устната книжовна практика от десетилетия се наб-
людава отстъпление от кодифицираните норми.  

Важно е да се посочи, че от общо хиляда анкетирани 959 са изявили 
спонтанно желание да попълнят тестовата част, което е индиректно свиде-
телство за интереса им към проблемите на езика. 

При остойностяването на всяка от набелязаните девет позиции в теста 
се възприе подходът за правилно попълнена позиция да се дава една точка, 
а при сгрешена – нула точки. При остойностяването на някои позиции се 
възприе подходът да се дават 0,5 т. за частично правилен отговор – когато 
е спазена кодифицираната граматична норма, но е допусната правописна 
грешка при попълването на съответната позиция.  

Това дава възможност за по-нататъшни наблюдения и анализи въз ос-
нова на представителни данни във връзка с правописни отклонения, чието 
изследване и анализ излиза извън обхвата на настоящия проект. 

При превръщането на получените точки в оценка се възприе традици-
онната за българската общност 6-бална скала, прилагана в системата на 
българското образование, като праговата стойност за оценка „Среден 3“ са 
5 т. от максимално възможни 9 точки.  

При 9 верни от 9  оценка 6 (100% верни отговори). 
При 8 верни от 9 (1 грешка)  оценка 6 (88% верни отговори). 
При 7 верни от 9 (2 грешки)  оценка 5 (77% верни отговори). 
При 6 верни от 9 (3 грешки)  оценка 4 (66% верни отговори). 
При 5 верни от 9 (4 грешки)  оценка 3 (55% верни отговори).  
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При 4 или по-малко верни от 9 (5 или повече грешки)  оценка 2 (44% 
или по-малко верни отговори). 

Въз основа на оценките бяха обособени три групи респонденти: силна, 
средна и слаба. В силната група попадат респондентите, дали съответно 9 
и 8 верни отговора; в средната – респондентите със 7 и 6 верни отговора, а 
в слабата – респондентите с 5 и по-малко верни отговори. 

 
7. Извадка за количественото изследване 

7.1. Обем на извадката: 1000 души. 
7.2. Целева група: пълнолетното население на страната. 
7.3. Методика на извадката: представителна, случайна извадка, страти-

фицирана по местоживеене. Максималната очаквана грешка в най-небла-
гоприятната ситуация (при 50% относителни дялове) е около 3%, което е 
достатъчно за надеждни изводи. 

7.4. Модел на извадката: тристепенна гнездова, с вероятности, пропор-
ционални на размера на общината. За извадкова рамка е използван 
модифициран картографски метод (по Лесли Киш). 

На първата стъпка се избира общината (сред 265 общини) с вероят-
ности, пропорционални на броя на живеещите там. На втората стъпка се 
избират гнездата в съответното населено място. На третата стъпка случай-
но се избират стартовите адреси на домакинствата, от които ще се под-
берат респондентите. Подборът на респондентите вътре в попадналото в 
извадката домакинство (след възрастов скрининг) се извършва по модифи-
циран метод на Лесли Киш (метод на най-близката рождена дата). 

 
8. Регистрация на нагласите 

Беше планирано регистрацията на нагласите към книжовния писмен 
български език да се извърши в периода 1 юли – 20 юли 2017 година. При 
набирането на информацията на терен да се използва анкетьорската мрежа 
на „Екзакта Рисърч Груп“ (избраният външен изпълнител на изследването 
на терен). 

 
9. Дейности по подготовка на инструментариум за провеждането на 

национално представително социологическо изследване. 

– Разработване на извадката за теренно изследване – дейностите бя-
ха извършени от „Екзакта Рисърч Груп“ според Техническото задание.  

– Разработване на въпросник за набиране на емпирична инфор-
мация. В тази дейност взеха участие всички членове на научния екип по 
проекта. Въпросникът беше разработен въз основа на: 

–  теоретичната рамка на изследването (вж. Станчева/Stancheva 2017); 
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– с отчитане на резултатите от проучването на историята на кодифи-
кацията на набелязаните девет граматични норми, обект на езикови наг-
ласи в националното социологическо изследване; 

–  в съответствие с методологическите и методическите решения на ем-
пиричното социологическо изследване. 

След обсъждане и приемане от екипа на проекта въпросите за анкет-
ната карта бяха обсъдени със социологическа агенция „Екзакта Рисърч 
Груп“ и окончателно редактирани. 

Следните дейности, описани по-долу, бяха осъществени от външен из-
пълнител – социологическа агенция „Екзакта Рисърч Груп“, в съответст-
вие с Техническото задание за изпълнение на емпирично социологическо 
национално представително изследване:  

– Разработване на инструкция за анкетьорите за работата на терен. 
– Разработване на класификатори (за отстраняване на логически несъ-

ответствия и кодиране). 
– Разработване на инструкции за логически оглед, кодиране и въвеж-

дане на първична информация. 
– Разработване на проект за обработка на информацията. 
– Разработване на макети за въвеждане на информацията. 
 

10. Провеждане на национално емпирично социологическо изследване 

Дейностите по организиране и провеждане на изследването бяха из-
вършени от външен изпълнител – социологическа агенция „Екзакта Ри-
сърч Груп“ в съответствие с Методологическите и методическите реше-
ния на емпиричното социологическо изследване, разработени от членовете 
на научния екип на проекта. 

– Формиране на извадката за изследването. 
– Избор на методика на регистрацията. 

Следните дейности, описани по-долу, бяха осъществени от външен 
изпълнител – социологическа агенция „Екзакта Рисърч Груп“, в съответст-
вие с Техническото задание за изпълнение на емпирично социологическо 
национално представително изследване: 

– Набиране на първичната информация на терен. 
– Оглед за отстраняване на логически несъответствия. 
– Кодиране на първичната информация. 
– Въвеждане на първичната информация. 
– Изработване на таблици с процентни разпределения и показатели за 

зависимости. 
 

11. Видове признаци в социолингвистичното проучване 

В настоящото проучване, за да бъдат получени данни за социално-де-
мографската обусловеност на мненията, оценките, нагласите и граматиче- 
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ската компетентност (от теста) на респондентите, се прави анализ на връз-
ките между социално-демографските характеристики на респондентите ка-
то признаци фактори и отговорите на въпросите в анкетата или на отго-
ворите на теста, възприети като признаци резултати. В статистическите 
изследвания успоредно с термина статистически признак се използва и 
терминът променлива.  

Признаците фактори се дефинират като независими променливи, а приз-
наците резултати като зависими променливи. В този случай се търси съ-
ществува ли статистически значима връзка между зависимите и независи-
мите променливи. В настоящите анализи се предпочитат термините приз-
наци фактори и признаци резултати, които могат да бъдат открити в ня-
кои ръководства за работа със SPSS (вж. Харалампиев/Haralampiev 2007).  

Както стана ясно, въпросникът включва 3 части: първа част с 24 въп-
роса с избираем отговор и 2 въпроса със свободен отговор, втора част – 
тестова част с 8 позиции за попълване и един дихотомен въпрос, и трета 
част – 11 въпроса за социално-демографски характеристики на респонден-
тите. 

25 въпроса от първата част на въпросника (с избираем отговор) от 
гледна точка на статистиката представляват качествени (неметрирани, ка-
тегорийни) признаци резултати, които се характеризират описателно.  

Качествените (неметрираните) признаци се поделят на подредими 
(квантифицируеми) и неподредими (класификационни). Подредим признак 
е този, на чиито разновидности „могат да се припишат числа, съответни на 
количественото различие, което изразяват“ (Венедиктов/Venediktov 1993: 
106). Неподредим признак е този, чиито разновидности „не отразяват ни-
какви количествени различия, поради което не могат да се подреждат „от 
малко към голямо“, от „слабо към силно“ и пр. (например пол, семейно 
положение)“ (Венедиктов/Venediktov 1993: 106).  

В третата част на въпросника се съдържат 11 въпроса, свързани със со-
циално-демографски характеристики на респондентите. Подборът на тези 
характеристики, както вече бе посочено, бе предложен от социологическа-
та агенция, провела анкетиранeто, и съгласуван със социолозите от науч-
ния екип по проекта. 

 
12. Видове въпроси в анкетното проучване и проверявани хипотези 

Въпросите от анкетното проучване изследват езиковите нагласи на 
днешните български граждани, езиковото им поведение във връзка с при-
лагането в писмен текст на девет граматични норми според различни де-
мографски характеристики на респондентите. 
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Тук въпросите са групирани според техния тип според класификацията 
на В. Гоев (Гоев/Goev 1996), тъй като тя отговаря на начина, по който са 
обработвани данните. 

В първата част от анкетата се съдържат общо 26 въпроса, които са 
признаци резултати. 25 въпроса са качествени признаци резултати, един 
въпрос е количествен признак резултат. 

Втората част на анкетата съдържа 9 въпроса качествени неподредими 
признаци резултати, зададени под формата на кратък писмен тест.  

В третата част от анкетата се съдържат общо 11 въпроса, които са 
признаци фактори. 

Първото деление на въпросите от анкетата е според формàта им. Така 
всички въпроси могат да се разделят в две групи: въпроси с избираем и 
въпроси със свободен отговор. Въпроси с избираем отговор са тези, при 
които са дадени възможни варианти на отговор и анкетираният избира 
един или повече от тях. Въпроси със свободен отговор са тези, при които 
анкетираният е оставен свободно да даде какъвто си иска отговор и да го 
запише. 

Второто много важно деление на въпросите от гледна точка на статис-
тическата обработка е на:  

– въпроси, при които се допуска само един отговор. Повечето въпроси 
с избираем отговор са такива. Всеки подобен въпрос се приема като от-
делна променлива при статистическата обработка и анализ;  

– въпроси, при които може да се посочи повече от един отговор. Та-
кива са повечето въпроси със свободен отговор и малка част от въпросите 
с избираем отговор. Всеки отговор на такъв въпрос се представя като от-
делна променлива. 

От своя страна въпросите с избираем отговор се делят на: 
– дихотомни въпроси, при които се предлагат два възможни отговора; 
– многовариантни въпроси – с възможност за избиране между повече 
отговори; 
– въпроси по ликертова скала – формулирани са като оценка, с която 
анкетираният може да се съгласи (или да не се съгласи) в различна 
степен; 
– семантично диференциални въпроси – между две противоположни 
оценки е разграфена скала, от която анкетираният избира своята 
числова оценка; 
– въпроси за оценка на важността – отговорите показват важността 
на даден показател за анкетирания; 
– въпроси от типа бална оценка (оценъчна скала) – използва се навикът 
от училище да се дава оценка в цифри (такива въпроси не са включени 
в анкетата). 
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12.1. Видове въпроси в първата част на анкетното проучване и 
проверявани хипотези 

12.1.1. Въпроси качествени признаци резултати от първата част 
на анкетата 

А) ВЪПРОСИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР  
Такива са преобладаващата част от въпросите в първата част на анке-

тата. Тук се отнасят въпроси 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10, 12., 13., 14., 15. , 16., 
17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 26. 

Въпроси за оценка на важността  
Такива са първите три въпроса от анкетата. Отговорите са по ликерто-

ва скала – 1., 2., 3. въпрос. Всички въпроси от анкетата са представени в 
края на монографията като ПРИЛОЖЕНИЕ. АНКЕТНА КАРТА.  

Всеки от тези въпроси представлява качествен подредим признак ре-
зултат. 

Отговорите се избират по ликертова скала.  

С Въпрос 1. се проверява следната хипотеза: езикът е на едно от пър-
вите места по степен на важност сред елементите на националната ни 
идентичност. Предполагаме, че формираното обществено мнение оценява 
българския език като един от най-важните елементи на националната ни 
идентичност, което е наследство още от времето на Възраждането. Несъм-
нено това е проява на езиковата нагласа лоялност (вж. Garvin 1993), а тя е 
показателна за степента на представеност на две символни функции на 
книжовния език – обединяващата и разграничаващата. 

С Въпрос 2. се проверява хипотезата, че най-важната функция на кни-
жовния език е запазването на националната идентичност, т.е. разгранича-
ващата му символна функция, което кореспондира с хипотезата за високи 
оценки за важността на езика като елемент от националната идентичност 
във Въпрос 1. Тази хипотеза е свързана с виждането за превеса на символ-
ните функции на писмения книжовен език над инструменталната му функ-
ция (вж. Станчева/Stancheva 2019а). Отговорите на въпроса са така конст-
руирани, че да се даде възможност да се провери коя от двете символни 
функции на книжовния език, съответстващи на нагласата лоялност (обеди-
няваща и разграничаваща), доминира понастоящем в българското общест-
во. Според хипотезата функцията на писмения стандарт да задава задъл-
жителни писмени правила, т.е. еталонната му символна функция, ще бъде 
поставена от общественото мнение след разграничаващата и обединяваща-
та му символна функция. Очакванията ни са, че функцията на книжовния 
език да служи като средство за комуникация, т.е. инструменталната му 
функция, ще се окаже чак на трето място.  

Въпрос 3. проверява хипотезата, че познаването на правилата на пис-
мения книжовен език се оценява като много важно от езиковата общност 
като цяло. А това означава, че очакваме преобладаването на отговори 1. и  
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2., които говорят за положителна езикова нагласа към познаването на 
правилата на писмения език. Важността на познаването на правилата на 
писмения книжовен език е свързана с нагласата осъзнаване на нормата 
според класификацията на П. Гарвин, индикатор за степента на предста-
веност на еталонната символна функция на книжовния език.  
Въпроси с избираем отговор по ликертова скала са и Въпрос 4. и Въп-

рос 20. от анкетата.  
 

 

Въпрос 4. от гледна точка на статистиката е качествен подредим приз-
нак резултат. С него се проверява хипотезата, че в рамките на общест-
веното мнение съществува известна критичност към степента, в която се 
спазват книжовните норми в писменото общуване на български език. За-
това оценките ще се поделят най-вече между отговорите „По-скоро се 
спазват“ и „По-скоро не се спазват“. Най-значими социални фактори за 
разпределението на отговорите очакваме да бъдат образованието и въз-
растта на респондентите. С този въпрос се измерва представеността на 
нагласата осъзнаване на нормата като индикатор за еталонната символна 
функция на книжовния език.  

Въпрос 20. от анкетата представлява качествен подредим признак ре-
зултат. Той проверява хипотезата, че българското графично пространство 
(официално и неофициално) принадлежи на кирилицата като официална 
азбука, която е с висока символна стойност, докато на използването на ла-
тиницата и на елементи от други графични кодове за писане на български 
език се гледа негативно.  

Многовариантни въпроси в анкетата са въпроси 7., 8., 10., 12, 13., 14., 15. 
17., 18., 19., 21., 23., 24., 26. 
В зависимост от това колко от предложените отговори може да избере 

респондентът, многовариантните въпроси се обособяват в две групи: 
– Многовариантни въпроси с избор на един отговор  
– Многовариантни въпроси с избор на повече от един отговор.  
 

Многовариантни въпроси с избор на един отговор са следните въпроси 
от анкетата: 7., 10., 12, 13., 14., 15. 18., 19., 21., 23., 24.  
От гледна точка на статистическото изследване Въпрос 7. е качествен 

неподредим признак резултат. Изследователската хипотеза за Въпрос 7. е, 
че в обществото съществува умерена степен на мотивираност за прилагане 
на писмените книжовни правила в наши дни. Въпросът дава данни, по ко-
ито може да се съди за представеността на нагласата осъзнаване на нормата. 

Въпрос 10. от статистическа гледна точка е качествен неподредим приз-
нак резултат. С него проверяваме хипотезата, че в рамките на обществе-
ното мнение превес има нагласата, че писменият книжовен език е обра-
зецът, който устната комуникация трябва да следва. За формирането на та-
зи нагласа водещо значение има обучението в писмените книжовни норми 
в средното образование, както и прилагането им в останалите сфери на  
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официалното общуване. Допускането е, че немалка група респонденти ще 
изберат отговора, че спазването на правилата на книжовния език зависи от 
ситуацията на общуване.  

Отговорите на Въпрос 10. дават възможност да се съпоставят общест-
веното мнение по въпроса и позицията на езиковедите за ситуационната и 
социално-демографската обусловеност на спазването на книжовните нор-
ми в устната комуникация. 

Въпрос 12. е качествен подредим признак резултат. Проверяваме хи-
потезата, че според общественото мнение е налице умерена степен на за-
трудненията при прилагането на писмените правила на българския кни-
жовен език в официална кореспонденция. Очакваме отговорите да бъдат 
зависими главно от образованието, трудовата активност и възрастта на 
респондентите. 

Въпрос 13. представлява качествен признак резултат. Той заедно с 
още два въпроса (Въпрос 14. и Въпрос 15.) в анкетата проверява хипотези, 
свързани с мнението на респондентите за социално-демографската обусло-
веност на допускането на граматични грешки.  

Въпрос 13. проверява хипотезата, че според мнението на респонденти-
те високата образователна степен определя и по-доброто познаване и при-
лагане на граматическите правила на книжовния език. Очакването е за ни-
сък дял на отговорите за липса на връзка между образованието и допус-
кането на граматични грешки. Предположението е, че със статистическа 
значимост са демографските фактори образование на респондента и трудо-
ва активност. 

Въпрос 14. представлява качествен признак резултат. Той е вторият 
от трите въпроса, изследващи оценките на респондентите за социално-де-
мографската обусловеност на допускането на граматични грешки.  

С този въпрос проверяваме хипотезата, че според оценките на респон-
дентите възрастта ще бъде по-слаб детерминатор за допускането на грама-
тични грешки в сравнение с образованието. Освен това проверяваме дали 
резултатите ще потвърдят очакването, че младите ще смятат, че възраст-
ните допускат повече граматични грешки, а възрастните ще преценяват 
младите като най-често допускащи граматични грешки.  

Въпрос 15. представлява качествен признак резултат. Той проверява 
мнението на респондентите за влиянието на жизнения стандарт върху до-
пускането на граматични грешки. Според хипотезата ни жизненият статус 
ще е оценен от респондентите като най-слабо детерминиращ допускането 
на граматични грешки в сравнение с фактора образование (изследван с 
Въпрос 13.) и фактора възраст (изследван с Въпрос 14.). Очакването е при 
този въпрос да доминират отговорите, че няма връзка между жизнения 
стандарт и допускането на граматични грешки.  

Въпрос 18. представлява качествен неподредим признак резултат. Хи-
потезата е свързана с очакването за сравнително висок дял на отговорите, 
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че справки по езикови въпроси все по-често се правят в интернет, като 
обаче очакваме най-много справки да се правят в речниците (допълните-
лен е въпросът, че има и онлайн речници). 

Въпрос 19. представлява качествен подредим признак резултат. Чрез 
него проверяваме реакцията на респондентите при установени от тях слу-
чаи на допускане на правописни грешки. Хипотезата ни е, че активната 
реакция при установяване на правописни грешки от другите ще бъде с от-
носително ниска честота (поделена между отговорите „Рядко“ и „Не правя 
забележки“). Допускаме също така, че по-високо образованите по-често 
ще избират между положителните отговори („Да, често“ и „Рядко“).  

Въпрос 21. съдържа 7 твърдения, всяко от които е отделен качествен 
признак резултат (т.е. отделна променлива). Те се отнасят до различни ха-
рактеристики на днешния български книжовен език. Анкетираните трябва 
да оценят всяко от твърденията.  

Хипотезата, която проверява първото твърдение, е, че ще доминират 
отговорите, според които разликата между устния и писмения език трябва 
да бъде намалена. Смятаме, че за формирането на това мнение от значение 
е обучението в писмените книжовни норми в училищното образование.  

Второто твърдение проверява хипотезата за висока степен на съгласие, 
че езикът е основно средство за съхраняване и предаване на културното 
наследство. 

Третото твърдение от Въпрос 21. проверява хипотезата за преобладава-
не на мнението, че книжовният език трябва да се регулира чрез държавна 
намеса.  

Допускането, което проверяваме чрез четвъртото твърдение във Въп-
рос 21., е, че сред респондентите ще преобладава несъгласие с твърдение-
то, че правилата на писмения книжовен език са остарели. За членовете на 
научния екип резултатите имат съществена значимост, тъй като дават 
ценна обратна връзка, особено необходима за процесите на кодификация 
на книжовните норми.  

Хипотезата, която издигаме във връзка с петото твърдение във Въпрос 
21., е, че според отговорите на респондентите употребата на книжовния 
език в съответствие с писмените правила ще се оценява като значима за 
социалния успех във висока степен. Данните за това твърдение могат да 
бъдат съпоставяни с мотивите за спазване на книжовните норми, посочва-
ни от респондентите в отговорите на Въпрос 6. от формата със свободен 
отговор.  

Шестото твърдение във Въпрос 21. изследва ролята на българското 
училище за усвояването на правилата на книжовния език. Хипотезата е за 
приписване на висока значимост на училището като фактор в процеса на 
овладяване на писмените правила.  

Седмото твърдение във Въпрос 21. изследва мнението на респонденти-
те за консервативността на книжовноезиковите правила. Хипотезата ни е, 
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че в обществото преобладава мнението за адекватност на действащата в 
момента кодификация.  

Въпрос 23. от анкетата е качествен признак резултат. Това е много-
вариантен въпрос с избор на един от три зададени отговора. Въпросът има 
една особеност. След като бъдат извадени отговорите „Не работя“, се по-
лучава извадка на работещите респонденти, за които въпросът е дихо-
томен (работата/професията изисква/не изисква правилно писане на бъл-
гарски език). Хипотезата ни е, че няма да има голямо различие между рес-
пондентите, чиято работа изисква и съответно не изисква спазване на пис-
мените книжовни норми. За научния екип по проекта резултатите ще са от 
съществено значение, защото ще бъде определено каква част от общест-
вото според типа професия е задължена да спазва книжовните норми в 
професионалното общуване. В извествен смисъл тези хора ще бъдат и част 
от естествените носители на книжовните норми. Други изследвания показ-
ват, че хората с професии, в които езикът е основно средство за реализа-
ция, допускат по-малко отклонения от книжовните норми в устната кому-
никация (вж. Алексова/Aleksova 2000). 

Въпрос 24. е качествен признак резултат. Чрез него се събира инфор-
мация за степента на владеене на някой/някои от 14 изброени чужди езика. 
Тъй като анкетата е представителна, данните показват: а) кои чужди езици 
са най-предпочитани за изучаване; б) какъв процент от респондентите 
владеят един, два или повече от посочените чужди езици, но също така и в 
каква степен ги владеят.  

Хипотезите, които проверяваме, са, че съществува между средна и сла-
ба степен на владеене на чужди езици, като значими тук ще бъдат факто-
рите възраст и образование. Другата хипотеза е, че английският език ще 
бъде предпочитан сред по-младите поколения, а сред по-възрастните това 
ще бъде руският, като това е свързано и с промяната на езиковата поли-
тика на държавата по отношение на изучаването на чужди езици в сред-
ното училище през периода от 1944 г. до днес. 

Многовариантни въпроси с избор на повече от един отговор  
Три от въпросите в анкетата (Въпрос 8., Въпрос 17. и Въпрос 26.) дават 

възможност на респондентите да изберат повече от един измежду посоче-
ните отговори.  

Въпрос 8. предлага осем твърдения за ползата от правилното писане. 
Всяко от тях представлява отделна качествена променлива. На анкетира-
ните се дава възможност да изберат до две от тях. 

Нашата хипотеза е, че при двата избора ще преобладават онези отго-
вори, които показват обвързаност с нагласата лояност, следвани от въпро-
сите, отвеждащи към нагласата гордост и/или към желание за участие. 

Въпрос 17. предлага на респондентите 10 твърдения и им дава възмож-
ност да изберат до 3 отговора. Всяко от тях представлява качествен приз- 
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нак резултат и дефинира различни причини за неспазване на писмените 
норми. Хипотезата, която проверяваме чрез 10-те твърдения на Въпрос 
17., е следната: според трите избора на причини за неспазване на писмени-
те правила на българския книжовен език персоналните причини (недобро 
усвояване и забравяне на нормите) ще бъдат повече (или поне равни) на 
причините за недоброто преподаване на книжовните норми в училище.  

Също така бихме искали да проверим хипотезата, че измежду причи-
ните, свързани с недостатъци на кодификацията, най-голям ще е делът на 
избор на отговори, свързани с метаезика на кодификацията.  

Въпрос 26. предлага на респондентите девет твърдения, от които те 
могат да посочат до три като отговор. Всяко от твърденията представлява 
качествен неподредим признак резултат.  

Отговорите според хипотезата ни ще бъдат обвързани най-вече с приз-
наците фактори образование, образователен статус, трудова активност. 
Проверяваме също така хипотезата, че най-четените източници ще бъдат 
вестниците и списанията, а интернет сайтовете и художествената литера-
тура ще делят второ и трето място. Очакванията ни са за неголям процент 
отговори „Не чета“, тъй като са предложени немалко източници за четене.  

Семантично диференциални въпроси  
Такъв въпрос в анкетата е Въпрос 5., който всъщност обхваща три ав-

тономни въпроса (Въпрос 5.А., Въпрос 5.Б. и Въпрос 5.В.). Анкетираният 
избира отговор по скала, двата края на която са две противоположни оцен-
ки. Скалата е десетстепеннна.  

И трите представляват въпроса подредими качествени признаци резул-
тати. Чрез Въпрос 5.А. се проверява следната хипотеза: в обществото 
преобладава мнението, че българският е богат книжовен език, което е по-
казателно за нагласите лоялност и гордост. 

Въпрос 5.Б. проверява хипотезата, че според респондентите български-
ят език се окачествява като умерено до средно силно податлив на влияния 
от други езици.  

Въпрос 5.В. проверява очакването на екипа, че според мнението на 
българите правилата на книжовния език се променят умерено често.  

Проверката на тази хипотеза е от съществено значение за кодификато-
рите, вземащи решения за промени в книжовни норми, които се намират в 
динамично състояние.  

Дихотомни въпроси  
Дихотомни в анкетата са въпроси 9., 16., 22.1, 22.2, 22.3. 
Въпрос 9. съдържа общо седем твърдения, с които анкетираните тряб-

ва да се съгласят или да отхвърлят. Всяко от тези твърдения е отделен приз-
нак резултат. 

Четири от твърденията представят ползите от правилното писане, а 
останалите три – факторите, оказали най-голямо влияние за овладяване на 
правилното писане.  



Красимира Алексова, Руска Станчева, Ивайло Янков, Борис Гюров 
 

 30 

Две са основните хипотези, които се проверяват чрез този въпроси. 
Първата е, че при ползите от правилното писане ще се открои като най-
значима гордостта от това умение, което е свързано с нагласата гордост, 
показателна за престижната символна функция на книжовния език. Вто-
рата хипотеза е, че най-избиран сред факторите, оказали най-голямо вли-
яние върху овладяване на правилното писане, ще е ролята на учителите. 

Въпрос 16. от анкетата представя девет граматични правила, за които 
респондентите трябва да преценят дали ги затрудняват при писане. Затова 
всъщност този въпрос включва 9 дихотомни въпроса. Всеки от тях пред-
ставлява отделна качествена променлива. 

Правилата са подбирани според два признака: а) да са от обхвата на 
граматичната норма и б) да е налице висока степен на разколебаването им 
в устната книжовна реч. Осем от правилата са придружени от илюстрация 
чрез кратък пример, за да насочат нееднозначно анкетираните към съот-
ветното правило. Само едно от тях – правилото за писане на пълен/непъ-
лен член не е придружено от пример поради високата му разпознаваемост 
от езиковата общност. 

Въпрос 22. включва три подвъпроса, всеки от които е автономен дихо-
томен въпрос с избор. Въпросите са качествени признаци резултати. 

Въпрос 22.1. проверява хипотезата, че в българското общество пурис-
тичните настроения са умерено доминиращи и вземат превес над мнение-
то, че навлизането на чужда лексика е естествен езиков процес.  

Въпрос 22.2. извлича информация за мнението на анкетираните във 
връзка с взаимодействието между писмена и устна реч и посоката на ниве-
лация между двете форми на книжовния език. Хипотезата на екипа на про-
екта е, че големият дял анкетирани ще застъпват мнението, че устната реч 
трябва да се съобразява с писмения език. Причината за това е представата, 
формирана в процеса на училищното образование, че преструктурирания-
та и реорганизацията на езиковата система, чиито резултати се наблюдават 
в устната книжовна реч, се окачествяват като грешка. 

С Въпрос 22.3. се извлича информация за степента, в която е изявена 
нагласата лоялност, показателна за обединяващата и разграничаващата 
символна функция на книжовния език. Чрез този въпрос се цели да се види 
дали според мнението на респондентите обединяващата функция на 
книжовния български език е доминираща спрямо разграничаващата 
символна функция, или обратното. Издигнатата хипотеза е именно за 
доминация на обединяващата символна функция. 

Б) ВЪПРОСИ ОТ ФОРМАТА СВОБОДЕН ОТГОВОР  
Със свободен отговор в първата част на анкетата са Въпрос 6. и Въпрос 11.  
Чрез отговорите на Въпрос 6. се търсят мотивите за правилно писане. 

Хипотезата ни е, че ще преобладават отговори, свързани с обществения 
престиж, който има пишещият правилно. 
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Чрез Въпрос 11. научният екип се стреми да провери не само кои гра-
матически правила са най-активни в съзнанието на респондентите, но и 
дали въобще се прави разлика между правописни правила и граматически 
правила.  

Хипотезата ни е, че ще преобладава посочването на правописни пра-
вила, при които или самите респонденти се колебаят, или виждат грешки 
при прилагането им в писмената реч. Предполагаме също така, че относи-
телно често ще се посочва правилото за писане на пълен и кратък член. 

12.1.2. Въпрос количествен признак резултат от първата част на 
анкетата 

Само един от въпросите от първата част на анкетата – Въпрос 25., е ко-
личествен признак резултат. Той цели да извлече информация за броя 
книги, които респондентът е прочел през изминалата година, като е пред-
видено да се кодират и отговори като „Не мога да си спомня“ и „Не съм 
чел книги през изминалата година“.  

Хипотезата, която проверяваме, е, че отговорите за броя на прочетени-
те книги ще са обвързани предимно с влиянието на признаците фактори 
образование, образователна активност, трудова активност. 

12.2. Видове въпроси във втората част на анкетното проучване и 
проверявани хипотези 
Както вече беше посочено неведнъж, втората част на анкетата е конст-

руирана под формата на кратък писмен тест с девет позиции за попълване.  
Всички въпроси в тази част са качествени неподредими признаци ре-

зултати.  
Форматът на осем от въпросите е фиксиран свободен отговор, а един 

от въпросите е с избирам отговор измежду две възможности, т.е. дихото-
мен въпрос.  

Въпросите с фиксиран свободен отговор изискват от анкетираните да 
попълнят подходяща според тях форма на дума в скоби, дадена в основ-
ната ѝ форма. Свободният отговор е фиксиран, доколкото анкетираните 
могат да дадат един от краен брой предвидими отговори. В коментирания 
случай това е един от следните четири отговора: да попълнят правилна/ 
грешна според кодификацията форма, да дадат частично правилен отго-
вор (т.е. попълнената форма да е правилна от гледна точка на морфологи-
ята и неправилна от гледна точка на синтактичната норма), да не попълнят 
дадената позиция.  

Основната цел на теста е да се съотнесе езиковото поведение на рес-
пондентите с мнението им за трудността на всяка от изследваните норми, 
представено чрез формулировката при отговорите на Въпрос 16.: „Най-
често ме затруднява/„Не ме затруднява особено“. 

Изследователските хипотези във връзка с отговорите на теста са 
следните: 
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– Устната книжовна реч отразява реорганизацията и преструктурира-
нията в редица пунктове от граматичната система на днешния книжо-
вен български език, които оказват съществено влияние върху наруша-
ването на кодифицираните граматични норми (при позиции 1., 2., 3., 4., 
5., 6., 7. и 9. в теста).  

– Съществува корелация между отговорите на теста, свързани с опози-
цията подлог – не-подлог (позиции 1., 4., 6. и 9. от теста). 
– Налице е корелация между отговорите на теста, свързани с опозици-
ята избор на кодифицирани – некодифицирани форми.  
– В случаите, в които нормите са само от графичен порядък, може да 
се очаква, че нарушаването им е породено от действието на: а) чужда 
графична норма или на б) усложнената им кодификация (позиция 8 от 
теста) (по-подробно вж. у Станчева/Stancheva 2019б: 189). 

12.3. Видове въпроси в третата част на анкетата 
В третата част от анкетата се съдържат общо дванайсет въпроса, които 

са признаци фактори (независими променливи). Това са социално-демо-
графските характеристики на респондентите. 

12.3.1. Въпроси качествени признаци фактори  

Единайсет от въпросите в третата част на анкетата са качествени приз-
наци фактори.  

Два от въпросите са дихотомни и представляват качествени неподре-
дими признаци фактори. Това са Въпрос 27. за пола и Въпрос 31. за обра-
зователната активност.  

Четири от въпросите са многовариантни и представляват качествени 
подредими признаци фактори. Това са Въпрос 29. за образователната 
степен на респондента; Въпрос 30. за образователната степен на майката и 
на бащата на респондента; Въпрос 36. за жизнения стандарт на респон-
дента по самоопределение; Въпрос 38. за местоживеенето според големи-
ната на населеното място.  

Пет от въпросите са многовариантни и от гледна точка на статистиката 
са качествени неподредими признаци фактори Това са: Въпрос 32. за тру-
дова активност на респондентите; Въпрос 33. за сектор на фирмата/пред-
приятието, в което работи респондентът; Въпрос 34. за професионалния 
статус на респондента; Въпрос 35. за административната област на место-
рождението му; Въпрос 37. за етническата принадлежност на респондента 
по самоопределение.  

12.3.2. Въпроси количествени признаци фактори  

Един от въпросите е количествен със свободен фиксиран отговор. Това 
е Въпрос 28. за точната година на раждане на респондента.  
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13. Обработка на резултатите от анкетата  
Електронната обработка на първичната информация е извършена въз 

основа на данните от анкетното проучване, проведено от „Екзакта Рисърч 
Груп“, като са използвани стандартни програми (SPSS и EXCEL). 

Приложени са непараметрични корелационни коефициенти за из-
мерване теснотата на зависимост между явления, представени на слаби 
статистически скали. Има голямо разнообразие от непараметрични корела-
ционни коефициенти съобразно разновидностите на скалите, на които са 
представени изследваните явления. При измерване теснотата на връзката 
между явления, представени на номинални или смесени номинални и ор-
динални скали, се прилагат предимно корелационни коефициенти, чиято 
формула използва χ2 характеристиката. Универсален от тази група коефи-
циенти се счита коефициентът на Крамер, тъй като той е стандартизиран 
в граници [0; 1] и се интерпретира като обикновен корелационен коефици-
ент. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

Алексова 2000: Алексова, Кр. Езикът и семейството. София, Интервю Прес. 

Гоев 1996: Гоев, В. Статистическа обработка и анализ на информацията от со-
циологически, маркетингови и политически изследвания със SPSS. София, 
Университетско издателство „Стопанство“.  

Данеш 1988: Данеш, Фр. Позиции и оценочные критерии при кодификации. – 
В: Теория литературного языка в работах ученых ЧССР. Новое в зару-
бежной лингвистике, вып. ХХ, 1988, Москва, Прогресс, с. 280–293.  

Станчева 2017: Станчева, Р. Теоретична рамка на изследването на обществе-
ните нагласи към съвременния български книжовен език като фактор при 
кодификацията на нормите му. – Български език, Приложение 2017, с. 11–
40.  

Станчева 2019а: Станчева, Р. Езикови нагласи и кодификация. – Papers of 
BAS (под печат).  

Станчева 2019б: Станчева, Р. Типология на граматичните норми с отклоне-
ния в писмената книжовна практика. – В: Доклади от конференция с меж-
дународно участие „Езикови нагласи и книжовен език“, 17–18 септември 
2019 г. София, с. 183–198. <http://ibl.bas.bg/confnaglasi/> .  

Харалампиев 2007: Харалампиев, К. SPSS за напреднали. София, УИ „Св. 
Климент Охридски“.  

 

Allport 1954: Allport, G. W. The nature of prejudice. New York, NY: Addison-
Wesley.  

Appel and Muysken 1987: Appel, R. and P. Muysken. Language Contact and Bilin-
gualism. Amsterdam: Amsterdam University Press.  

 

 



Красимира Алексова, Руска Станчева, Ивайло Янков, Борис Гюров 
 

 34 

Baker 1992: Baker, C. Attitudes and language. Clevedon: Multilingual Matters.  

Baker 2000: Baker, C. Foundations of bilingual education and bilingualism. Cle-
vedon: Multilingual Matters.  

Fasold 1984: Fasold, R. The sociolinguistics of society. Oxford: Blackwell.  

Gal 1979: Gal, S. Language shift: Social determinants of linguistic change in bilin-
gual Austria. New York: Academic Press. 

Garvin 1993: Garvin, P. A conceptual framework for the study of language stan-
dardization. – In: J. Soc. Lang. 100/101 (1993), pp. 37−54.  

Garrett et al. 2003: Garrett, P., N. Coupland and A. Williams. Investigating Langua-
ge Attitudes: Social meanings of dialect, ethnicity, and performance.  

Garrett 2010: Garrett, P. Attitudes to Language. Cambridge University Press, 2010. 

Hoare and Coveney 2000: Hoare, R. and Coveney, A. The linguistic marking of 
identity among young people in Brittany. RevueParole, 14, pp. 93–125.  

Hoare 2001: Hoare, R. An integrative approach to language attitudes and identity in 
Brittany. Journal of Sociolinguistics, 5 (1), pp. 73–84. 

Labov 1966: Labov, W. The social stratification of English in New York City. 
Washington DC: Centre for Applied Linguistics.  

Nolan 2013: Nolan, J. S. The Results of a Nascent Language Emancipation in 
France: Perceptions of the Status and Future of Gallo in the Context of Its 
Inclusion in Brittany’s Language Education Policy. Sociolinguistic Studies, 7, 
pp. 151−166. https://doi.org/10.1558/sols.v7i1-2.151.  

Ryan et al. 1982: Ryan, E. B., H. Giles and R. J. Sebastian. An integrative 
perspective for the study of attitudes towards language variation. – In: E. B. 
Ryan and H. Giles (eds), Attitudes towards Language Variation: Social and 
Applied Contexts. London.  

Wolfram et al. 1999: Wolfram, W., C. T. Adger and D. Christian. Dialects in 
Schools and Communities. Mahwah, NJ: Lawrence Werlbaum Associates.  

 

REFERENCES 

Aleksova 2000: Aleksova Kr. Ezikat i semeystvoto. Sofia, Intervyu Press. 

Allport 1954: Allport, G. W. The nature of prejudice. New York, NY: Addison-
Wesley.  

Appel and Muysken 1987: Appel, R. and P. Muysken. Language Contact and 
Bilingualism. Amsterdam: Amsterdam University Press.  

Baker 1992: Baker, C. Attitudes and language. Clevedon: Multilingual Matters.  

Baker 2000: Baker, C. Foundations of bilingual education and bilingualism. Cle-
vedon: Multilingual Matters.  

Fasold 1984: Fasold, R. The sociolinguistics of society. Oxford: Blackwell. 

Gal 1979: Gal, S. Language shift: Social determinants of linguistic change in 
bilingual Austria. New York: Academic Press. 



Методологически и методически решения на емпиричното социологическо изследване 
 

 35 

Garvin 1993: Garvin, P. A conceptual framework for the study of language 
standardization. – In: J. Soc. Lang. 100/101 (1993), pp. 37−54.  

Garrett et al. 2003: Garrett, P., N. Coupland and A. Williams. Investigating Lan-
guage Attitudes: Social meanings of dialect, ethnicity, and performance.  

Garrett 2010: Garrett, P. Attitudes to Language. Cambridge University Press, 2010. 

Goev 1996: Goev, V. Statisticheska obrabotka i analiz na informatsiyata ot sotsio-
logicheski, marketingovi i politicheski izsledvaniya sas SPSS. Sofia, Univer-
sitetsko izdatelstvo „Stopanstvo“. 

Danesh 1988: Danesh, Fr. Pozitsii i otsenochnye kriterii pri kodifikatsii. – In: Teo-
riya literaturnogo iazyka v rabotah uchenyh ChSSR. Novoe v zarubezhnoi 
lingvistike, vyp. XX. Moskva, Progress, pp. 280–293. 

Haralampiev 2007: Haralampiev, K. SPSS za naprednali. Sofia, UI “Sv. Kliment 
Ohridski”. 

Hoare 2001: Hoare, R. An integrative approach to language attitudes and identity in 
Brittany. Journal of Sociolinguistics, 5 (1), pp. 73–84. 

Nolan 2013: Nolan, J. S. The Results of a Nascent Language Emancipation in Fran-
ce: Perceptions of the Status and Future of Gallo in the Context of Its Inclusion 
in Brittany’s Language Education Policy. Sociolinguistic Studies, 7, pp. 151− 
166. https://doi.org/10.1558/sols.v7i1-2.151. 

 Ryan et al. 1982: Ryan, E. B., H. Giles and R. J. Sebastian. An integrative pers-
pective for the study of attitudes towards language variation. – In: E. B. Ryan 
and H. Giles (eds), Attitudes towards Language Variation: Social and Applied 
Contexts. London.  

Stancheva 2017: Stancheva, R. Teoretichna ramka na izsledvaneto na obshtestvenite 
naglasi kam savremenniya balgarski knizhoven ezik kato factor pri kodifi-
katsiyata na normite mu. – Balgarski ezik. Prilozhenie, 2017, s. 11–40.  

Stancheva 2019a: Stancheva, R. Ezikovi naglasi i kodifikaciya – Papers of BAS (in 
press). 

Stancheva 2019b: Stancheva, R. Tipologiya na gramatichnite normi s otkloneniya v 
pismenata knizhovna praktika. – In: Dokladi ot konferentsiya s mezhdunarodno 
uchastie “Ezikovi naglasi i knizhoven ezik”, 17–18 septemvri 2019 g. Sofia, pp. 
183–198. < http://ibl.bas.bg/confnaglasi/>.  

Wolfram et al. 1999: Wolfram, W., C. T. Adger and D. Christian. Dialects in 
Schools and Communities. Mahwah, NJ: Lawrence Werlbaum Associates.  

 

Красимира Алексова, Руска Станчева,  
Ивайло Янков, Борис Гюров 



Български език, Приложение № 2 / Bulgarian Language, Supplement N 2, 66 (2019), 36–99 

36 

 
 
 
 
 
 
ПЕРСОНАЛНАТА И ОБЩЕСТВЕНАТА МОТИВАЦИЯ ЗА СПАЗВАНЕ  
НА ПИСМЕНИТЕ КНИЖОВНИ НОРМИ 

 
Персоналната мотивация за спазване на писмените книжовни норми и 

представите на българските граждани за обществената мотивация за пра-
вилно писане не са проучвани у нас досега. А и двата вида мотивация биха 
дали на лингвистите, независимо дали са социолингвисти, изследователи 
на книжовния език или част от екипа кодификатори, важна информация за 
конкретни измерения на езиковата нагласа към книжовния език, която П. 
Гарвин нарича гордост, обвързвайки я със степента на представеност на 
престижната функция на езиковия стандарт (Garvin 1993). При провеж-
дане на подобни проучвания несъмнено могат да бъдат издигнати хипоте-
зи от типа на „Стремя се да пиша правилно, защото не искам да изглеждам 
неграмотен/необразован, защото допускането на грешки е непрестижно/ 
недопустимо, защото работата ми го изисква“ и под. Чрез едно национал-
но изследване обаче не само ще се проверят подобни хипотези, но и ще 
може да се разшири кръгът от персонални и обществени мотиви, важни за 
обратната връзка на езиковеда кодификатор с езиковите носители, а и за 
провежданата национална езикова политика.  
 
І. Персоналната мотивация за правилно писане 

1. Представяне и анализ на свободните отговори на въпроса „Какво 
Ви мотивира Вас лично да се стремите да пишете правилно?“ 

На въпроса „Какво Ви мотивира Вас лично да се стремите да пишете 
правилно?“ (въпрос № 6) в националното анкетно проучване от юли 2017 
г. респондентите дават свободен отговор. От всички 1000 анкетирани 772 
души (77.2%) са представили свой мотив, 10 души (1%) са отговорили „Не 
мога да преценя“, а 218 души (21.8%) са предпочели отговора „Нищо не 
ме мотивира. Не обръщам внимание на правилното писане“.  

Веднага трябва да посочим, че тези 21.8% от анкетираните лица не са 
пренебрежима група, а социално-демографският облик на тези незаинтере-
совани от правилното писане насочва към причините да дадат именно та-
къв отговор. В групата на незаинтересованите процентът на мъжете е по-
голям (26.6% от всички анкетирани мъже ли срещу 18% от всички ан-
кетирани жени). Според възрастта най-много напълно немотивираните 
има сред анкетираните над 59 г. – 27.2% от лицата от тази възрастова 
група. В групата на анкетираните с по-ниско от основното образование  
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71.4% са предпочели именно този отговор. Сред живеещите в големи ли-
шения 48.1% не обръщат внимание на правилното писане, а сред живее-
щите в мизерия процентът е още по-висок – 85.7%. Ако се съпоставят 
процентите на живеещите в София, в областните градове, в другите градо-
ве и в селата, става ясно, че процентът на неинтересуващите се от пра-
вилното писане е най-висок сред живеещите в селата – 34.6%. Тези данни 
показват, че увеличаването на възрастта (особено след приключване на 
активната трудова дейност), липсата на образование (или много ниската 
му степен), мизерното съществуване са сред причините да не се обръща 
внимание на правилното писане.  

Тъй като отговорът на поставения въпрос е свободен, се оказва, че сред 
779-мата анкетирани дали реален отговор има 249 респонденти, посочили 
и втори мотив, а 47 души са дали и трети мотив за придържане към пис-
мените книжовни норми. Това означава, че общо са получени 1068 от-
говора, представящи мотиви за спазването на писмените книжовни норми, 
10 отговора „Не мога да преценя“ и 218 отговора „Нищо не ме мотивира. 
Не обръщам внимание на правилното писане“. В този случай общият брой 
отговори е 1296, които са дадени от 1000 души.  

При първичната обработка на свободните отговори, направена от 
„Екзакта Рисърч Груп“, са оформени 31 групи отговори. Те са представени 
в Таблица 1., като процентите са изчислени върху 1296 отговора.  
 

желанието да покажа, че съм образован \ искам да покажа, че 
съм получил добро обучение в училище 

 
15,89% 

страхът да не се изложа, особено, когато попълвам официални 
документи \ страхът, че може да ме помислят за неграмотен; за 
да не ми се присмиват 

 
8,64% 

любовта към родината, любовта към България \ родолюбието; 
самосъзнанието, че съм българин 

 
8.02% 

длъжността, която заемам \ служебното ми положение; 
работата ми го изисква 

 
5.4% 

стремя се да пиша правилно за собствено самочувствие \ за да 
имам самочувствие 

 
5.32% 

искам да бъда разбран от хората, които четат написаното \ за 
да може да се разчете и разбере правилно написаното; за да 
общувам\комуникирам пълноценно 

 
5.01% 

правилното писане е признак на култура \ културата на човек 
се изразява чрез писмената реч; искам да покажа, че съм 
интелигентен и притежавам обща култура 

 
 

4.39% 
възпитанието ми – в нашето семейство се държеше много на 
правилното писане 

 
3.16% 

за да мога да помагам на децата\внуците с домашните 2.54% 

 
6. 
Как-
во 
Ви 
мо-
ти-
вира 
Вас 
лич-
но  
да се 
стре-
мите 
да 
пи-
ше-
те 
пра-
вил-
но? 

това е задължително, за да постигнеш успех в живота 2.46% 
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от уважение към себе си \самоуважението; всеки уважаващ 
себе си човек трябва да пише правилно; от себеуважение 

 
2.31% 

старая се да пиша правилно, за да дам пример на хората около 
мен 

 
2.23% 

така показвам уважението си към българския книжовен език \ 
държа на българския език; от уважение към хубавия ни език 

 
2.00% 

чувството за отговорност 1.92% 
желанието да спечеля уважението на хората около мен – 
колеги, приятели 

1.92% 

спазвам правилата във всичко, което правя \ обичам всичко да 
бъде правилно 

 
1.62% 

правя го за собствено удовлетворение 1.54% 
желанието да изградя кариера \ личните ми амбиции – да се 
развивам в кариерата; така се увеличава шансът за растеж в 
службата; да постигна успех в работата 

 
1.38% 

биографията ми – дълго време съм работил\а в сферата на 
образованието \ бях учител\ка\ 

 
1.38% 

искам да си намеря работа \ помага ми в търсенето на работа 1.15% 
искам да се разгранича от масата неграмотни хора 1.15% 
важно е да се запази чистотата на българския език \ 
„възмущава ме вмешателството на чуждиците“ 

 
0.77% 

уважението към учителите ми \ от уважение към хората, които 
са ми преподавали; имах много добри учители по български 
език 

 
0.69% 

искам да покажа стил 0.54% 
стремежът да съм полезен на обществото 0.3% 
от любов към святото дело на Св.св. Кирил и Методий 0.23% 
желанието да се интегрирам \ ром съм 0.15% 
за да имам по-добър успех в училище, желанието за по-високи 
оценки \ в момента уча 

0.07% 

искам да изкарам шофьорска книжка 0.07% 
нищо не ме мотивира, не обръщам внимание на правилното 
писане 

 
16.82% 

не мога да преценя 0.77% 
 

Таблица 1. Отговори на въпроса „Какво Ви мотивира Вас лично  
да се стремите да пишете правилно?“  

 
От данните в Таблица 1. се вижда, че най-честотният свободен отговор 

(15.84% общо като първи, втори или трети мотив от 1296 отговора) е 
свързан с мотива чрез правилното писане да се покаже образованост/добро 
образование. Този отговор отвежда към представата на индивида за него-
вия обществен образ на базата на придобитото образование. Вторият по 
честотност отговор – 8.64%, включва мотив, който също се свързва с прес-
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тижа чрез правилното писане, който търси индивидът в обществото, стра-
хувайки се да не се изложи, да не му се присмиват, да не бъде помислен за 
неграмотен. Първият и вторият мотив са свързани с нагласата към книжов-
ния език, която П. Гарвин дефинира като гордост. Тази нагласа е показа-
телна за представеността на престижната функция на книжовния език. 

 Третият по честота мотив отвежда към родолюбието – 8.02%. от даде-
ните 1296 отговора Този мотив показва връзка с нагласата, дефинирана от 
Гарвин като езикова лоялност. Водещ е емоционалният компонент на наг-
ласата, който оценява книжовния език като част от националната и кул-
турната идентичност. 

Над 5% събират свободни отговори, свързани с изисквания, свързани 
със служебното положение (5.4%), което отвежда към нагласата, наречена 
участие, със собственото самочувствие (5.32%), което е свързано с нагла-
сата гордост, и с желанието за пълноценна комуникация (5.01%), показа-
телно за нагласата езикова лоялност, но и свързано с нагласата участие в 
обществения и културния живот.  

Следващият по честота мотив отвежда към правилното писане като 
признак на добра култура и интелигентност (4.39%), което е показателно 
за нагласата гордост от владеенето на книжовните норми. Следват мно-
жество отговори с по-ниска честотност. 

Прегледът на това първоначално систематизиране на свободни отгово-
ри, предложено от „Екзакта Рисърч Груп“ при първичната обработка на 
анкетата, показа, че отговорите биха могли да бъдат прегрупирани, като се 
оформят по-обобщени групи, организирани около по-общи смислови ядра. 
Вторичната обработка на данните от Таблица 1. доведе до окрупняване на 
първоначалните 31 типа отговори в 5 по-обобщени групи, наречени тук 
„тематични кръгове“. В първата обобщена група бяха включени отговори-
те, които са свързани с личностно/субективно ориентирани мотиви: само-
уважение, самочувствие, възпитание в семейството, чувство за отговор-
ност. Тази група определихме като тематичен кръг „Самооценка“. Този 
тематичен кръг се основава на гордостта от владеенето на книжовния език, 
което дава самочувствие на индивида. Затова можем да свържем този кръг 
с нагласата гордост от владеенето на книжовния език, проявяваща се и 
при самооценката на индивида. 

Втората обобщена група обхвана отговори, свързани с образа (общест-
вения образ, имиджа), който би искал да има индивидът в обществото, съз-
даден на базата на правилното писане, напр. желание да покаже, че е обра-
зован, че е с добро образование, с висока култура; стремеж да не се изло-
жи пред другите, да се разграничи от неграмотните; поради служебното 
положение; поради желанието да получи одобрението на околните; да се 
даде пример на другите; поради желанието да се изгради кариера, да се 
постигне успех в работата, поради стремеж да бъде полезен за обществото 
и др. (вж. и Таблица 1.). Тази обобщена група отговори беше наречена те-
матичен кръг „Желан обществен образ“ на базата на правилното писане. 
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Той също е свързан с нагласата гордост от владеенето на писмените кни-
жовни норми, но е ориентиран към проекцията на индивида в обществото, 
а не с неговата собствена самооценка. 

Третата обобщена група обхваща мотиви, свързани с родолюбието, 
уважението към езика и делото на св.св. Кирил и Методий, затова е дефи-
нирана като тематичен кръг „Родолюбие“. В него се включват отговори, 
които говорят за връзка с нагласата езикова лоялност.  

Четвъртата група включва отговора „Не мога да преценя“, а петата – 
„Нищо не ме мотивира. Не обръщам внимание на правилното писане“. От-
говорите от петата група говорят за негативна нагласа, която предполага 
неосъзнаване на престижната функция на книжовния език.  

Семантичното обобщение на 1296-те отговора в пет групи е предста-
вено на Графика 1. Тя показва, че преобладават мотивите, свързани с об-
ществения образ, който гради индивидът чрез правилното писане – 54.27% 
от всички 1296 отговора. На второ място е отговорът „Нищо не ме моти-
вира. Не обръщам внимание на правилното писане“ (16.82%), следван с 
малка разлика от мотивите, попадащи в тематичния кръг „Самооценка“ 
(14.8%) и в тематичния кръг „Родолюбие“ (13.34%).  

Тъй като анализираните данни са от национално представително анкет-
но проучване, може да се каже с риск от грешка 0.05, че за съвременния 
пълнолетен жител на Република България мотивацията за правилно писане 
се свързва над 3 пъти по-често с обществения престиж, който би имал или 
има пишещият правилно, отколкото със субективно ориентирания мотив 
самочувствие/самоуважение или с родолюбивите мотиви.  

 
Търсенето на връзките между дадените отговори и социално-демо-

графските признаци на респондентите отведе към решението да бъдат из-
следвани връзките между посочения първи мотив (първи отговор на въп-
роса) и параметри от социалната константа на анкетираните. Това решение 
е мотивирано от факта, че не е възможно да бъдат търсени статистически 
връзки по сбора от всички отговори, които са разпределени в три отделни 
признака резултати. Разпределението на отговорите по първия даден мо-
тив е сходно с това при всички възможни отговори (сбор от първи, втори и 
трети мотив) – срв. Графика 1. и Графика 2. При първия посочен мотив за 
спазване на писмените норми е по-висок процентът на абсолютно немо-
тивираните – 21.8% на Графика 2. (при 16.82% на Графика 1.), което води 
до намаляване на процентите на другите обобщени групи. Отговорите в 
тематичния кръг „Самооценка“ (10.5%) са по-малко от отговорите от кръ-
га „Родолюбие“ (15.5%). Най-многобройната обобщена група от отговори 
(50.2%) е в тематичния кръг „Желан обществен образ“ чрез правилното 
писане. 



Персоналната и обществената мотивация за спазване на писмените книжовни норми 
 

 41 

 
 

Графика 1. Процентно разпределение на петте обобщени групи (тематични 
кръгове) на базата на дадените 1296 отговора 

 
 
 

 
 

Графика 2. Процентно разпределение на петте обобщени групи (тематични 
кръгове) на базата на първия отговор на всички 1000 респонденти 

 
Следващата стъпка от анализа на данните беше да се потърси социал-

но-демографската детерминираност на отговорите в обобщените групи,  
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оформени по първия посочен мотив. Това се реализира чрез хи-квадрат 
анализ, който показва дали съществува връзка между мотивите за правил-
но писане в обобщените групи – като признаци резултати (зависими про-
менливи), и 9 социално-демографските характеристики на респондентите 
– като признаци фактори (независими променливи). Коефициентът р (рав-
нище на значимост) дава възможност да се отговори съществува ли такава 
статистически значима връзка. Ако той е по-малък от риска за грешка α = 
0.05, се взема решение, че е налице връзка. На Таблица 2. са представени 
социално-демографските признаци на респондентите, при които според 
коефициента р е налице връзка с мотивацията в обобщените групи. Пока-
зател за силата на връзката е коефициентът на Крамер1 (К на Таблица 2.). 

Въз основа на статистическия анализ между отговорите в петте обоб-
щени групи при първия отговор като признаци резултати и 10 социално-
демографски характеристики на респондентите като признаци фактори се 
оказа, че и в 10-те случая съществува връзка (вж. показателя Р в Таблица 
2.). За три признака фактори (последна заетост на неработещите, настояща 
заетост и образование на респондента) връзката е умерена, за три е средна 
(образование на бащата, образование на майката, жизнен статус), а за дру-
ги четири (трудова активност, местоживеене, етническа принадлежност и 
пол) връзката е слаба. 

 

Социално-демографски признак фактор Р К 

Последна заетост на неработещите 0.00 0.238 

Настояща заетост 0.00 0.232 

Образование на респондента 0.00 0.216 

Образование на бащата 0.00 0.200 

Образование на майката 0.00 0.198 

Жизнен статус 0.00 0.196 

Трудова активност 0.00 0.142 

Местоживеене 0.00 0.136 

Етническа принадлежност 0.00 0.128 

Пол 0.00 0.117 
 

Таблица 2. Социално-демографски характеристики и измерители на връзката им  
с обобщените групи мотиви за правилно писане (по първи посочен мотив) 
 

                                                 
1 Тук се прилага следната скала за сила на връзките: K≤0,150 – слаба (незна-

чителна), 0,151≤K≤ 0,200 – средна, 0,201≤K≤ 0,250 – умерена, 0,251≤K≤ 0,300 – 
умерено силна, 0,301≤K≤ 0,350 – силна, 0,351≤K≤ 0,400 – много силна, K≤ 0,400 – 

изключително силна.  
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В какво се изразява конкретно връзката между признаците резултати 
(тематичните групи отговори) и признаците фактори (социално-демограф-
ски характеристики на респондентите), може да се види от разпределени-
ето на отговорите вътре в (а и сред) различните групи респонденти в рам-
ките на даден социално-демографски фактор. Например при проследяване 
на отговорите по признака фактор последна заетост на неработещите и 
настояща заетост на работещите респонденти отговорът „Нищо не ме 
мотивира. Не обръщам внимание на правилното писане“ е избиран пре-
димно от неквалифицирани работници (44% и 42.4%), от квалифицирани 
работници (24.4% и 24.7%) и от селскостопански работници (10.4%, 7.6%), 
но не и в такава степен от анкетирани от групите на директорите/мени-
джърите, на служещите с висше образование, собствениците на малки и 
големи фирми, от респондентите с висше образование или със свободни 
професии. Това означава, че с увеличаването на компетенциите и квали-
фикацията, които изисква дадена професия, намалява и процентът на не-
мотивираните да спазват писмените книжовни норми. Тези компетенции, 
от своя страна, несъмнено са свързани с придобитата образователна сте-
пен. В Графика 3. представяме разпределението на отговорите във всяка 
група според образователната степен (висше, средно, основно, под основ-
но образование). Тя илюстрира наблюдението, че с нарастване на образо-
вателната степен на респондентите значително намаляват отговорите „Ни-
що не ме мотивира. Не обръщам внимание на правилното писане“ и се 
увеличават (макар и не с по-малка стъпка) отговорите с мотиви за правил-
но писане от тематичен кръг „Желан обществен образ“ и от тематичен 
кръг „Самооценка“.  

 

 

Графика 3. Разпределение на отговорите от петте тематични кръга във всяка 
от групите според образованието на респондентите 
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Наблюденията и изводите за връзката между избрания отговор и 
образователната степен на респондентите се потвърждават и от данните в 
Графика 4., на която е представено разпределението на петте обобщени 
групи отговори на въпроса за мотивацията за правилно писане вътре във 
всяка група според образованието на бащата. Намаляването на образова-
телната степен на бащата е свързано с увеличаване на напълно немотиви-
раните да спазват правописните книжовни норми и намаляване на броя 
отговори от тематичен кръг „Желан обществен образ“ и донякъде на тези 
от кръга „Самооценка“. 

 

 
 

Графика 4. Разпределение на отговорите от петте тематични кръга във всяка  
от групите по образование на бащата 

 
Образованието на майката влияе върху разпределението на отговорите 

във всяка група по този фактор по същия начин като образованието на 
респондента и образованието на бащата, сравни Графика 3., Графика 4. и 
Графика 5.  
 

Данните на Графика 6. показват връзката между оформените пет обоб-
щени групи мотиви за правилно писане и фактора жизнен стандарт. В рам-
ките на този фактор са определени пет равнища: „живея богато“, „без ли-
шения“, „с известни лишения“, „с големи лишения“, „в мизерия“. При 
преглед на отговорите в посока от групата на живеещите в мизерия до 
групата на живеещите без лишения установяваме, че намаляват отгово-
рите "Нищо не ме мотивира. Не обръщам внимание на правилното писане“ 
и се увеличава процентът отговори от тематичните кръгове „Желан об-
ществен образ“ и „Родолюбие“. Тези тенденции обаче не включват група-
та на респондентите, самоопределилите се като живеещи богато. Сред тях 
процентът на абсолютно немотивираните да спазват правописните норми, 
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е 23.5%, което ги нарежда веднага след респондентите, живеещите с голе-
ми лишения, при които също доминиращ е отговорът, че липсва мотива-
ция за правилно писане. Това говори по-скоро за известни проблеми при 
формирането на нагласата осъзнаване на нормата, показателна за еталон-
ната символна функция на книжовния език.  
 

 

 

Графика 5. Разпределение на отговорите от петте тематични кръга във всяка  
от групите по образование на майката 

 

 
 

Графика 6. Разпределение на отговорите от петте тематични кръга във 
всяка от групите по жизнен стандарт 

 
Данните от Графика 7. допълват представата за връзката между отгово-

рите от петте обобщени групи мотиви за спазване на писмените норми и 
фактора трудова активност. При неработещите и неучещите, т.е. в групата, 
включваща домакините, безработните и пенсионерите, най-многобройни  
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са тези респонденти, които не са мотивирани да пишат правилно. Тези 
резултати са обясними от гледна точка на социалните роли, които имат 
лицата от посочената група. Те не участват в трудови дейности, свързани с 
писмена комуникация, а това води като цяло и до спадане на мотивацията 
за спазване на писмените норми. Най-много отговори в тематичен кръг 
„Желан обществен образ“ има сред работещите на пълна заетост (60.6%), 
следвани от учещите (54.8%), домакините (46.7%) работещите на частична 
заетост (43.4%), пенсионерите (39.1%) и накрая безработните (38.2%). За 
сметка на това относително най-много мотиви от кръга „Родолюбие“ има в 
групите на домакините (20%) и пенсионерите (19.4%), следвани от 
учещите (16.1%) и безработните (15.8%), после при работещите на пълна 
заетост (14.1%) и най-малко при работещите на частична заетост (5.7%). 
Тук не вземаме предвид отговорите на респондентите в майчинство, 
защото става въпрос само за 1 анкетиран. 

 

 
 

Графика 7. Разпределение на отговорите от петте тематични кръга във всяка от 
групите по трудова активност 

 
Разпределението на отговорите в петте обобщени групи, свързани с 

мотивацията за правилно писане, според признака фактор местоживеене (с 
нива: София, град областен център, град, село) е представено в Графика 8. 

Сред респондентите от София е най-висок процентът на отговори от 
тематичния кръг „Самооценка“. Процентът на немотивираните да пишат 
правилно намалява в посока от град областен център към село, като броят 
на немотивираните респонденти от София също като този на респонден-
тите в градовете необластни центрове. Отговорите от тематичен кръг „Ро-
долюбие“ намаляват от групата на живеещите в областните градове към 
групата на живеещи в селата. Сред живеещите в столицата този процент е 
около 10%, т.е. малко по-голям от процента на респондентите, живеещите 
в селата, а тези данни говорят, че сравнително най-родолюбиви мотиви за 
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Графика 8. Разпределение на отговорите от петте тематични кръга във всяка от 
групите по трудова активност 

 

правилно писане съществуват сред жителите на областните градове; отго-
ворите от тематичен кръг „Родолюбие“ като процент са много близки про-
центи в следните групи: на респондентите, живеещи в София, на респон-
дентите от областните градове и на респондентите от необластните гра-
дове, като само в селата процентът е по-нисък. 

Полът има слаба по сила връзка с обобщените групи според мотиваци-
ята за правилно писане. Въпреки това могат да се направят изводи за отно-
шенията между групите на жените и на мъжете – вж. Графика 9. Отно-
сително най-големите различия са в отговора „Нищо не ме мотивира. Не 
обръщам внимание на правилното писане“, тъй като той е избран от по-
вече мъже (26.6% от всички мъже), отколкото от жени (18.8% от всички 
анкетирани жени). Другите тематични кръгове имат стойности при жените 
с 3-4% повече от мъжете. 

 

 

Графика 9. Разпределение на отговорите от петте тематични кръга  
във всяка от групите по пол 
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Представянето на свободните отговори на въпроса „Какво Ви мотиви-
ра лично Вас да се стремите да пишете правилно?“ дава възможност да се 
каже, че най-често посочваният мотив за правилно писане е свързан със 
стремежа да се покаже добро ниво на образованост, следван от мотива пи-
шещият да не се изложи или да не стане обект на присмех. И двата мотива 
са обществено ориентирани, защото те говорят, че чрез правилното писане 
индивидът се стреми да изгради положителен обществен образ. Третият 
по честота посочван мотив е родолюбието. Тези данни дават основание да 
се изведе основният извод, че правилното писане и повдига самочувствие-
то на пишещия, и изгражда положителни черти в неговия обществен имидж. 
Затова смятаме, че мотивите, представени от анкетираните, са свързани с 
нагласата „гордост“ според класификацията на Гарвин. Тя от своя страна 
говори за представеността в общественото мнение на престижната функ-
ция на книжовния език. 

Първоначално оформените 29 групи реални мотиви (плюс групите „Не 
мога да преценя“ и „Нищо не ме мотивира. Не обръщам внимание на 
правилното писане“) бяха обобщени в 3 тематични кръга: „Самооценка“, 
„Желан обществен образ“ и „Родолюбие“, към които бяха добавени групи-
те на неможещите да преценят и на немотивираните. Тъй като отговорите 
са свободни, в получените пет групи анкетирани са дадени 772 реални 
отговора с първи мотив, 249 отговора с втори мотив и 47 отговора с трети 
мотив за правилно писане. Преобладават категорично отговорите, които са 
свързани с положителния обществен образ, които иска да има индивидът 
чрез правилното писане. Следват отговорите, които разкриват мотиви, об-
вързани с положителна самооценка (самоуважение, самочувствие и под.), 
а с малка разлика следват отговори с родолюбива мотивация.  

Анализът на връзките между дадените отговори с първия посочен мо-
тив за правилно писане и 9 социално-демографски характеристики на рес-
пондентите показва наличието на 3 умерени по сила връзки (последна зае-
тост на неработещите, настояща заетост, образование на респондента), 3 
средни по сила връзки (образование на бащата, образование на майката, 
жизнен статус) и 3 слаби връзки (трудова активност, етническо самоопре-
деление и пол). Могат да се направят следните обобщения. При групите с 
професия, неизискваща висока квалификация, а и образователна степен, е 
по-висок процентът на немотивираните да пишат правилно. Увеличава-
нето на образователната степен на респондента, на неговия баща и на не-
говата майка води до намаляване на немотивираните да спазват писмените 
книжовни норми и до увеличаване на отговорите, свързани с мотиви, 
принадлежащи към тематичните кръгове „Желан обществен образ“ и 
„Самооценка“. Разпределените на отговорите в групите по признака „жиз-
нен стандарт“ показва, че сред богато живеещите не е най-нисък процен-
тът на немотивираните да пишат правилно, което показва, че съществува 
неглижиране на книжовните норми. Най-малък процент са немотивирани-
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те в групата на живеещите без лишения. Разпределението на отговорите от 
петте тематични кръга говори за наличието на два коренно противопо-
ложни модела на мотивация – този в групата на живеещите без лишение и 
този на живеещите в мизерия (именно при тях има над 70% абсолютно 
немотивирани). Сред работещите на пълна или на частична заетост, а и 
сред учещите немотивираните да спазват писмените норми са най-малък 
процент. Родолюбивата мотивация е относително по-честа при домакини-
те, пенсионерите и учещите. Сред жителите на областните центрове про-
центът на мотиви за правилно писане от тематичния кръг „Родолюбие“ са 
сравнително най-много. Немотивираните да пишат правилно намаляват по 
посока от областите центрове през градовете необластни центрове и сто-
лицата към селата. Процентите отговори в тематичен кръг „Желан общест-
вен образ“ са почти еднакви в София, областните центрове и в останалите 
градове. Немотивираните да пишат правилно жени са по-малко от немо-
тивираните мъже. 

2. Личното виждане за четири ползи от правилното писане и три фак-
тора,  които го стимулират 

В анкетното проучване е включен един въпрос, който се стреми да 
извлече информация за подтиците към правилно писане и ползите, които 
индивидът вижда в това да пише правилно. Чрез този въпрос се изследва 
не точно мотивацията, а факторите, повлияли върху оформянето на 
стремежа към правилно писане. Освен това се проучва до каква степен 
ползите, част от хипотезите на научния екип по проекта, са действително 
припознати от респондентите.  

Въпросът съдържа 7 твърдения (вж. Таблица 3.), които респондентите 
могат да приемат или да отхвърлят. Първите 4 твърдения са свързани с 
ползи от правилното писане. Първата е личностно ориентирана – „Това, че 
мога да пиша правилно на български ме изпълва с гордост“, и пряко 
кореспондира с нагласата към книжовния език, дефинирана от П. Гарвин 
като гордост. Освен това тази първа полза е обвързана и с мотивацията от 
тематичния кръг „Самооценка“, който бе разгледан в предходната част.  

Второто, третото и четвъртото твърдение, също представящи ползи от 
правилното писане, показват близост с тематичния кръг на мотиви за 
правилно писане, наречен по-горе „Търсен обществен образ“. Тези 
твърдения верифицират хипотезата, че владеенето на книжовните 
правописни норми се разпознава като носещо по-висок обществен 
престиж. Персоналното мнение на респондентите за ползите от 
правилното писане, които иска екипът да изследва, включва компонентите 
повдигане на престижа, разграничаване от околните (с представата, че те 
не владеят в такава степен правописните норми), принос в изграждането 
на успешна кариера. Тези ползи са посочени и като лични мотиви за 
правилно писане в Таблица 1. 
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Q 9. Това, че мога да пиша правилно на български: 
 

(Отговорите се четат, отговор на всеки ред) 

1. Да                      2. Не     

1. ме изпълва с гордост     

2. ми носи престиж в очите на околните     

3. ми помага да изграждам кариерата си     

4. ме отличава от повечето хора около мен     

5. е поощрявано/е било поощрявано от семейството 
ми (родители, роднини и т.н.) 

    

6. е поощрявано от приятелския ми кръг     

7. е поощрявано /е било поощрявано от учителите ми     
 

Таблица 3. Въпрос № 9 от анкетната карта, проучващ приемането  
или отхвърлянето на 4 ползи от правилното писане и 3 подтика към него 

 
Във въпроса (№ 9) се проучва и мнението на респондентите за валид-

ността на три фактора, които стимулират според хипотезата на научния 
екип стремежа към правилно писане: семейството (родители, роднини и 
под.), приятелския кръг и учителите. Интересуваме се не само доколко те-
зи фактори са избрани като значими от респондентите според техните со-
циално-демографски характеристики, но и как са йерархизирани тези фак-
тори подтици към правилно писане според отговорите на анкетираните. 

2.1. Мнението на респондентите за четири ползи от правилното 
писане 

Нека първо да разгледаме мнението на респондентите за валидността 
на четирите ползи от правилното писане, включени в анкетното проуч-
ване. Както се вижда от Графика 10., и четирите ползи събират приемане 
(т.е. валидност на твърдението според респондента) над 52%.  Две от тях – 
изпълването с гордост от правилното писане и усещането за престижност, 
което то носи, са с по-голяма значимост от другите две, тъй като са посо-
чени като валидни от над 68% от респондентите.  

Първото твърдение, свързано с изпитването на гордост, е по-скоро лич-
ностно ориентирано, докато вторият тип (свързана с престижа) кореспон-
дира с мотивите за правилно писане от тематичния кръг „Желан общест-
вен образ“. Ползата на правилното писане за кариерното развитие е раз-
позната от 56.1% от респондентите. Явно това са анкетирани, за които 
спазването на писмените книжовни норми е фактор в професионалната ре-
ализация. По-нататък ще бъде потърсено влиянието на социално-демо-
графските фактори върху този избор на респондентите. Ползата от правил-
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ното писане като разграничаваща пишещите правилно от невладеещите 
книжовните писмени норми има най-малък дял – 52.9% анкетираните я 
посочват като лично значима. 

 

 
 

Графика 10. Приемане или отхвърляне на четири ползи от правилното  
писане (в проценти) 

 
2.1.1. Гордост от правилното писане 

Потърсени бяха връзките между всяко едно от четирите твърдения за 
ползите от правилното писане и социално-демографските характеристики 
на респондентите. Анализът на връзките показва, че съществуват статис-
тически значими връзки между 8 социално-демографски признака фактори 
и признака резултат гордост от владеенето на писмените правила. На Таб-
лица 4. демографските фактори са подредени според величината на К, кой-
то измерва силата на връзката. Стойностите на К сочат наличието на две 
умерено силни връзки (образованието на респондента и образованието на 
майката), три умерени връзки (жизнения стандарт, образованието на баща-
та и етническата принадлежност), две средни по сила връзки (трудовата 
активност и местоживеенето) и 1 слаба по сила връзка (пола).  

 
 

Социално-демографски характеристики 
 

P 
 

K 
Образование 0,00 0,299 
Образование на майката 0,00 0,269 
Жизнен стандарт 0,00 0,242 
Образование на бащата 0,00 0,242 
Етническа принадлежност 0,00 0,213 
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Трудова активност 0,00 0,194 
Местоживеене 0,00 0,158 
Пол 0,00 0,117 

 
Таблица 4. Социално-демографски характеристики и измерители на връзката  

им с признака резултат гордост от владеенето на писмените правила 
 

Конкретните измерения на връзката между образованието на респон-
дентите и ползата, дефинирана като „гордост от владеенето на писмените 
правила“, могат да се наблюдават на Графика 11. От нея става ясно, че с 
повишаване на образователната степен на респондентите расте и процен-
тът анкетирани, изпитващи гордост от правилното писане.  
 

 
 

Графика 11. Приемане и отхвърляне на твърдението „Това, че мога да пиша 
правилно на български, ме изпълва с гордост“ в проценти  

според образованието на респондентите 
 

Същият тип влияние върху изпитваната гордост от правилното писане 
имат и признаците фактори образование на майката и образование на 
бащата – с увеличаването на образователната степен нараства процентът 
на приемащите твърдението, че правилното писане изпълва с гордост (вж. 
Графика 12). От графиката се вижда, че групите на респондентите, чиито 
майка или баща имат средно и основно образование, са с почти еднакви 
проценти.  Респондентите с родители висшисти представляват тип, който е 
най-ясно контрастиращ с типа на респондентите с образование, което е по-
ниско от основното.  

Фактът, че и образованието на респондента, и образованието на майка-
та, както и образованието на бащата оказват влияние върху изпитваната 
гордост от правилното писане, при това по един и същи начин – с нараст-
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ване на образователната степен расте и процентът изпитващи гордост от 
правилното писане, убедително говори, че образованието е ключов фактор 
за формирането на нагласата гордост от владеенето на книжовните норми. 
При това три от осемте демографски признака фактори са свързани с 
образованието, което е значителен дял.  
 

 
 

Графика 12. Приемане и отхвърляне на твърдението „Това, че мога да пиша 
правилно на български, ме изпълва с гордост“ в проценти според  

образованието на майката и на бащата 
 

Разпределението на отговорите на респондентите според жизнения 
стандарт (живея богато, без лишения, с известни лишения, с големи лише-
ния, в мизерия) – вж. Графика 13., потвърждава наблюдения, които бяха 
направени за връзката между жизнения стандарт и петте обобщени групи 
мотивация за правилното писане. Живеещите богато не са най-добрият 
модел за разпределение на отговорите ДА : НЕ относно твърдението, че 
правилното писане изпълва с гордост. Разпределението на отговорите ДА : 
НЕ в групата на живеещите богато е като разпределението на отговорите в 
групата на живеещите с големи лишения. Ако се изключи групата на 
живеещите богато, ще стане ясна една тенденция, която личи на Графика 
13. – с повишаването на жизнения стандарт расте и приемането на твър-
дението, че правилното писане изпълва с гордост езиковия носител у нас.  

Въпреки че между фактора трудова заетост (с нива: работя на пълна 
заетост, работя на частична заетост, уча, домакиня съм, безработен съм, 
пенсионер съм) и „гордост от правилното писане“ съществува слаба по 
сила връзка, имаме основания и тук да откроим няколко тенденции (вж. 
Графика 14.). При учещите и работещите на пълна заетост изпитващите 
гордост от правилното писане са най-голям процент – над 80%. На второ 
място са пенсионерите и работещите на частична заетост. Най-малък е 
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процентът при домакините и безработните, за които правилното писане е 
основание за гордост.  

 

 
 

Графика 13. Приемане или отхвърляне на твърдението „Това, че мога да пиша 
правилно на български, ме изпълва с гордост“ в проценти според жизнения 

стандарт на респондентите 
 
 

 
 

Графика 14. Приемане или отхвърляне на твърдението „Това, че мога да  
пиша правилно на български, ме изпълва с гордост“ в проценти  

според трудовата заетост 
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Графика 15. Приемане или отхвърляне на твърдението „Това, че мога да пиша 
 правилно на български, ме изпълва с гордост“ в проценти според местоживеенето 

 

Между признака фактор местоживеене (с равнища София, областен 
град, град, село) и гордостта като резултат от правилното писане също има 
слаба по сила връзка. От Графика 15. става ясно, че живеещите в София, в 
областните градове и в другите градове са дали почти еднакви отговори за 
приемане и отхвърляне на твърдението, че правилното писане е извор на 
гордост.  

Въпреки слабата по сила връзка между признака резултат гордост от 
правилното писане и пола като признак фактор, може да се открои някаква 
тенденция – жените са дали 10 процента повече положителни отговори в 
сравнение с мъжете (вж. Графика 16.). 

 

 

Графика 16. Приемане или отхвърляне на твърдението „Това, че мога да пиша 
правилно на български, ме изпълва с гордост“ в проценти според пола 
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Анализите на връзките между изпитването на гордост от правилното 
писане и осем социално-демографски характеристики на респондентите 
показва, че по-високата степен на  образование (независимо дали е на рес-
пондента, на майката или на бащата) води до по-голям брой респонденти, 
приемащи твърдението, че правилното писане ги изпълва с гордост. Също 
така повишаването на жизнения стандарт се свързва с нарастване на поло-
жителните отговори с изключение на определилите се като богати, при 
които не се реализира тенденцията за нарастване на отговорите, че правил-
ното писане предизвиква гордост. Учещите и работещите на пълна заетост 
изпитват в по-голяма степен чувството на гордост от правилното писане в 
сравнение с пенсионерите, работещите на частична заетост, домакините и 
накрая безработните. Между живеещите в София, в областните градове и в 
другите градове няма съществена разлика в приемането на твърдението, че 
правилното писане предизвиква гордост. Жените показват тенденция да 
избират по-често положителния отговор на твърдението, че гордостта е 
свързана с правилното писане. Тези обобщения дават представа за конк-
ретните измерения на стратификацията в обществото на нагласата „езико-
ва гордост“ в рамките на пълнолетното население у нас.  

2.1.2. Правилното писане носи престиж в очите на околните 

Второто твърдение, което научният екип по проекта подлага на про-
верка, е „Това, че мога да пиша правилно на български, ми носи престиж в 
очите на околните“. Това твърдение също отвежда към нагласата, дефини-
рана от П. Гарвин като „гордост“ от владеенето на книжовния език, пока-
зателна за неговата представителна функция. Ако го съотнесем със сво-
бодните отговори за мотивацията за правилно писане, можем да кажем, че 
то кореспондира с тематичния кръг „Желан обществен образ“. В йерархия-
та на четирите ползи от правилното писане твърдението, че правилното 
писане носи престиж в очите на околните, е на второ място според про-
цента на съгласните с него (68.1% ДА и 31.9% НЕ). Тъй като анкетното 
проучване е национално представително, може да се каже, че за близо 68% 
от пълнолетното население на България правилното писане издига прести-
жа на индивида в обществото. Това ясно говори, че в обществото ни съ-
ществува преобладаваща ценностна нагласа, според която владеенето на 
писмените книжовни норми е престижно. 

Анализът на връзките между осем социално-демографски характерис-
тики на респондентите като признаци фактори и признака резултат прес-
тиж от правилното писане показва, че според коефициента на Крамер (К 
на Таблица 5.) са налице три умерени по сила връзки (образование на рес-
пондента, образование на майката, образование на бащата), две средни по 
сила връзки (жизнения стандарт и трудовия статус) и три слаби по сила 
връзки (местоживеенето, етническата принадлежност и трудовата актив-
ност), вж. Таблица 5. 
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Социално-демографски характеристики 
 

P 
 

K 
Образование на респондента 0,00 0,229 
Образование на бащата 0,00 0,222 
Образованието на майка 0,00 0,216 
Жизнен стандарт 0,00 0,189 
Трудов статус 0,00 0,181 
Местоживеене 0,00 0,118 
Етническа принадлежност 0,00 0,117 
Образователна активност 0,00 0,083 

 

Таблица 5. Социално-демографски характеристики и измерители на връзката  
им с признака резултат престиж от правилното писане 

 
Образованието (на респондента, на майката и на бащата) е отново най-

значимият фактор, който обуславя различията в отговорите, дадени от 
респондентите от отделните групи. Съпоставката на трите части от Гра-
фика 17. показва, че с увеличаване на образователната степен на респон-
дента, на майката или на бащата се увеличава и процентът на анкетирани-
те, които смятат, че правилното писане носи престиж в очите на околните. 
Съпоставката на данните за разпределението на отговорите според образо-
ванието на майката и според образованието на бащата говори, че те са 
почти еднакви. 
 

 
 

Графика 17. Приемане или отхвърляне на твърдението „Това, че мога да пиша 
правилно на български, ми носи престиж в очите на околните“ в проценти според 

образованието на респондента, на майката и на бащата 
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Факторът жизнен стандарт (с равнища „живея богато“, „живея без ли-
шения“, „живея с известни лишения“, „живея с големи лишения“, „живея в 
мизерия“) има средна по сила връзка с признака „престиж от правилното 
писане“. От Графика 18. проличава тенденцията за увеличаване на отго-
ворите, че в очите на околните правилното писане носи престиж в посока 
от живеещите в мизерия към живеещите без лишения. Както и при връз-
ката между жизнения стандарт и изпитването на гордост от правилното 
писане, така и тук групата на самоопределилите се като живеещи богато 
не се включват в тенденцията за увеличаване на отговорите ДА с нараст-
ване на жизнения стандарт – разпределението на отговорите в групата на 
живеещите богато е като разпределението на отговорите в групата на жи-
веещите с известни лишения.  

 

 

Графика 18. Приемане или отхвърляне на твърдението „Това, че мога да пиша 
правилно на български, ми носи престиж в очите на околните“ в проценти  

според жизнения стандарт 
 

Средна е силата на връзката между признака фактор трудова активност 
и правилното писане като носещо престиж на пишещия в очите на дру-
гите. Съпоставката между Графика 19. и Графика 14. показва, че разпре-
делението на отговорите според фактора трудова активност при гордостта 
от правилното писане и при престижността му е почти еднакво – учещите 
и работещите на пълна заетост имат относително по-голям процент съгла-
сия с твърденията за престижността (Графика 19.) или за гордостта от пра-
вилното писане (Графика 14.) като ползи. Под 60% отговори ДА същест-
вуват сред пенсионерите, работещите на частична заетост, безработните и 
най-малко при домакините. Процентните съотношения на Графика 19. 
показват, че влиянието на обучението е съществен фактор за формирането 
на виждането за престижността, която носи правилното писане, тъй като, 
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ако изключим анкетираните по майчинство, учещите имат най-висок про-
цент отговори положително. 

 

 

Графика 19. Приемане или отхвърляне на твърдението „Това, че мога да пиша 
правилно на български, ми носи престиж в очите на околните“ в проценти  

според трудовата заетост 
 

Признаците фактори местоживеене (в София, областен град, друг град, 
село), „етническа принадлежност“ според самоопределянето (българин, 
турчин, ром, друг етнос) и „образователна активност“ (уча, не уча в мо-
мента) имат слаба по сила връзка с признака резултат престиж от правил-
ното писане. Въпреки това могат да бъдат очертани тенденции в разпре-
делението на отговорите.  

 

Местоживеене ДА НЕ 
София 76.9% 23.1%
Град – областен център 69.5% 30.5%
Град 69.2% 30.8%
Село 60.2% 39.8%

 
Таблица 6. Приемане или отхвърляне на твърдението „Това, че мога да пиша 

правилно на български, ми носи престиж в очите на околните“  
в проценти според местоживеенето 

 
От Таблица 6. става ясно, че съществуват три групи според намалява-

нето на процента отговори ДА: анкетираните, живеещи в София, в най-
голям процент приемат твърдението, че правилното писане влияе положи-
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телно върху престижа на пишещия сред околните, следва обобщената гру-
па на живеещите в областните центрове и в другите градове с почти ед-
накви проценти, а накрая, с най-нисък процент отговори ДА, са респон-
дентите, живеещи в селата. С нарастването на броя живеещи в едно 
населено място се увеличава и процентът съгласни с твърдението, че 
правилното писане поражда усещането за престижност. 

Таблица 7. доказва значимостта на образователната активност за прие-
мане на твърдението, че правилното писане на български език издига 
престижа на пишещия сред другите – при учещите отговорите ДА са с 
20% повече, отколкото при неучещите. Образователните институции (учи-
лища, университети, колежи и под.) са значим фактор за формирането на 
нагласата гордост от владеенето на книжовния език, която несъмнено е 
свързана с виждането, че правилното писане повдига престижа на индиви-
да в обществото.  

 

Да 85.4% 14.6% Учите ли в момента?  
Не 67.2% 32.8% 
 

Таблица 7. Приемане или отхвърляне на твърдението „Това, че мога да пиша 
правилно на български, ми носи престиж в очите на околните“  

в проценти според образователната активност 
 

В обобщение на анализите върху данните за приемането или отхвър-
лянето на твърдението, че правилното писане на български език носи 
престиж в очите на околните, в зависимост от 8 социално-демографски ха-
рактеристики на респондентите може да се каже, че образованието (неза-
висимо от това дали е на респондента, на майката или на бащата) има най-
голяма сила на връзката с фактора престиж от правилното писане. Колкото 
по-висока е придобитата образователна степен, толкова повече са процен-
тите респонденти, приемащи виждането, че правилно пишещият на бъл-
гарски придобива престиж в очите на околните. Повишаването на жиз-
нения стандарт също влияе в посока увеличаване на процента съгласни с 
предложеното твърдение, ако обаче се изключи групата на самоопредели-
лите се като богати. Анкетираните учещи и работещите на пълна заетост 
са по-склонни да приемат като вярно твърдението, че правилното писане 
поражда усещането за престиж в очите на другите. Колкото е по-голямо 
населеното място, толкова е по-висок процентът на положителните отго-
вори. Анкетираните, обхванати от образователни институции, по-често от 
неучещите смятат, че една от ползите от правилното писане е повдигането 
на престижа. Ако се вземат предвид разпределенията на отговорите според 
образованието (на респондента, майката и бащата) и според образовател-
ната активност, ще стане ясно, че образованието играе най-значима роля 
за оформянето на виждането за престижността, която правилното писане 
на български език носи на индивида. А това означава, че функцията „прес-
тижност“ на книжовния език (по виждането на П. Гарвин) е представена 
значимо в българското общество.  
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Правилното писане помага за кариерното развитие 
Третото твърдение, свързано с ползите от правилното писане за отдел-

ния индивид, е „Това, че мога да пиша правилно, ми помага да изграждам 
кариерата си“. Според съотношението между приелите (56.1%) и непри-
елите (43.9%) това виждане ползата от правилното писане за кариерното 
развитие се нарежда на трето място след гордостта, породена от правил-
ното писане, и престижността, която то носи. Отношението 56.1% : 43.9% 
дава основание да се каже, че според индивидуалното мнение на респон-
дентите правилното писане не се възприема като отразяващо се във висока 
степен върху кариерата, които градят хората у нас. Причините могат да се 
търсят на различни равнища, напр. работодателите не изискват високи 
компетентности в познаването на правописните книжовни норми, при кан-
дидатстване за работа не се залага като изискване високата правописна 
култура и под. Не трябва да се пропуска фактът, че има професии, които 
не са свързани с писмена активност на работещите, а това намалява моти-
вираността за добра писмена култура.  

При анализите на връзките се доказа, че съществува статистически зна-
чима връзка между 10 социално-демографски характеристики на респон-
дентите (като признаци фактори) и признака резултат ползата от правил-
ното писане за кариерното развитие. Тези социално-демографски характе-
ристики са представени в Таблица 8. според стойностите на коефициента 
на Крамер за силата на връзката (К на Таблица 8.). Установени са две сил-
ни по степен връзки (0,301 ≤ K ≤ 0,350) – с образованието на респондента 
и с образованието на майката, три умерено силни връзки (0,251 ≤ K ≤ 
0,300) – с жизнения стандарт, образованието на бащата и трудовата ак-
тивност, две средни по сила (0,151 ≤ K ≤ 0,200) – с възрастта и етническата 
принадлежност по самоопределение, а също така и три слаби по сила 
връзки (K≤0,150) – с местоживеенето, образователната активност и пола.  
 

Социално-демографски характеристики P K 
Образование 0,00 0,337 
Образованието на майка 0,00 0,318 
Жизнен стандарт 0,00 0,299 
Образование на баща 0,00 0,287 
Трудова активност 0,00 0,253 
Възраст 0,00 0,181 
Етническа принадлежност 0,00 0,180 
Местоживеене 0,00 0,150 
Образователна активност 0,00 0,133 
Пол 0,04 0,064 

 

Таблица 8. Демографски характеристики и изчислени измерители на връзката 
им с признака фактор ползата от правилното писане за кариерното развитие 

 

Отново образованието е факторът, който има най-голяма сила на връз-
ката. Образованието на респондента, на майката и на бащата, както и в 
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предходните случаи, влияе по един и същи начин върху разпределението 
на отговорите в групите според придобитата образователна степен – с на-
растване на придобитата образователна степен нараства и процентът на 
респондентите, които смятат, че правилното писане помага за изгражда-
нето на кариерата на отделния индивид (вж. Графика 20.). Процентните 
съотношения при фактора образование на майката и образованието на 
бащата са близки помежду си. 

 

 
 

Графика 20. Приемане или отхвърляне на твърдението „Това, че мога да пиша 
правилно на български, ми помага да изграждам кариерата си“ в проценти  

според образованието на респондента, на майката и на бащата 
 

Както при предишните две ползи от правилното писане („гордост“ и 
„престиж“), така и при положителната полза от правилното писане за ка-
риерното развитие според жизнения стандарт се наблюдава повишаване на 
процента отговори ДА по посока от живеещите в мизерия към живеещите 
без лишения (вж. Графика 21.). Живеещите богато отново не са тези, сред 
които е най-висок процентът респонденти, смятащи, че правилното писане 
се отразява благоприятно върху изграждането на собствената кариера.  

 
Според Графика 22. сред учещите и работещите на пълна заетост е 

най-висок процентът смятащи, че правилното писане има принос в кариер-
ното развитие. Втора група респонденти са тези, при които положителните 
отговори са между 32% и 46% – работещите на  частична заетост, пен-
сионерите и безработните. Няма домакини, съгласили се с предложеното 
твърдение за ролята на правилното писане за кариерното развитие.  
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Графика 21. Приемане или отхвърляне на твърдението „Това, че мога да пиша 
правилно на български, ми помага да изграждам кариерата си“ в проценти  

според жизнения стандарт 
 

 
 

Графика 22. Приемане или отхвърляне на твърдението „Това, че мога да пиша 
правилно на български, ми помага да изграждам кариерата си“ в проценти  

според жизнения стандарт 
 

За първи път сред изследваните ползи от правилното писане възрастта 
се оказва фактор, който е във връзка с предложението от екипа твърдения,  
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представящи ползи за индивида от правилното писане. Тенденцията, която 
може да се извлече от данните на Графика 23., е, че с увеличаването на 
възрастта на респондентите нараства и процентът анкетирани, които не са 
припознали като вярно за себе си твърдението, че правилното писане се 
отразява благоприятно на кариерното развитие. Изключение в тази тен-
денция прави групата на респондентите между 30 и 39 г., в която отгово-
рите ДА са по-малко от тези в групата между 50 и 59%. Възрастовата 
група между 30 и 39 г. е част от икономически активното поколение у нас, 
а фактът, че в нея отговорите ДА и НЕ са почти поравно, говори за проб-
лемно оценностяване на правилното писане в кариерното развитие.  

Местоживеенето като признак фактор с равнища София, град областен 
център, друг град, село е в слаба връзка с признака резултат ползата от 
правилното писане за кариерното развитие, но пък разпределението на 
респондентите в четирите равнища показва ясна тенденция – с увелича-
ване на големината на населеното място  намалява процентът неприемащи 
виждането, че една от ползите от правилното писане е положителното въз-
действие върху кариерното развитие (вж. Графика 24.).  

Слаба е връзката и с признака фактор образователна активност, но е 
налице ясна зависимост (вж. Таблица 9.) – в групата на учещите приемане- 

 

 
 

Графика 23. Приемане или отхвърляне на твърдението „Това, че мога да пиша 
правилно на български, ми помага да изграждам кариерата си“ 

 в проценти според възрастта 
 

то на твърдението, че правилното писане помага при изграждането на ка-
риерата, е с 30% повече от това в групата на неучещите. И в този случай, 
както отбелязахме и при ползата, дефинирана като „престиж“, обучението 
(в гимназията, в университета/колежа и пр.) има водеща роля за формира-
не на оценката, че правилното писане е фактор, подпомагащ кариерното 
развитие.   
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Графика 24. Приемане или отхвърляне на твърдението „Това, че мога да пиша 
правилно на български, ми помага да изграждам кариерата си“ в проценти според 

местоживеенето 
 
Да 85.4% 14.6% Учите ли в момента? 
Не 54.6% 45.4% 

 
Таблица 9. Приемане или отхвърляне на твърдението „Това, че мога да пиша 

правилно на български, ми помага да изграждам кариерата си“ в проценти според 
образователната активност 

 

Слаба е връзката между пола и признака резултат полза от правилното 
писане за кариерното развитие, което проличава във факта, че различията 
между отговорите на мъжете и жените са малки, вж. Таблица 10. 

 

ПОЛ ДА НЕ 
Мъж 52.6% 47.4%
Жена 58.9% 41.1%

 
Таблица 10. Приемане или отхвърляне на твърдението „Това, че мога да пиша 

правилно на български, ми помага да изграждам кариерата си“  
в проценти според пола 

 
Обобщението на резултатите от анализите на връзките показва, че де-

сет признака фактори (социално-демографски характеристики) имат ста-
тистически значима връзка с признака резултат ползата от правилното пи-
сане за кариерното развитие. Най-силна според коефициента на Крамер е 
връзката с фактора образование на респондента. Както и при другите твър-



Красимира Алексова, Йовка Тишева 
 

 66 

дения, които научният екип проверява във въпрос 9, така и тук по-
високата образователна степен е свързана с по-голям процент отговори 
ДА, т.е. приемане на твърдението, че правилното писане помага в изграж-
дането на кариерата. Образованието на майката и на бащата по същия на-
чин влияят върху разпределението на отговорите в отделните групи по об-
разователна степен. Друга важна тенденция е нарастването на отговорите, 
че правилното писане подпомага кариерното развитие, с увеличаване на 
жизнения стандарт с изключение на групата на самоопределилите се като 
богати. Сред учещите и работещите на пълна заетост е по-висок процен-
тът, приели твърдението за позитивната роля на правописа в кариерното 
развитие. Възрастта също е значим фактор, тъй като с увеличаването ѝ на-
раства процентът отговори, че правилното писане помага да се изгражда 
кариерата с изключение на групата между 30 и 39 г. Колкото е по-голямо 
населеното място (София, областен град, друг град, село), толкова повече 
са респондентите, смятащи, че правилното писане подпомага кариерното 
развитие. Учещите значително повече подкрепят това твърдение, отколко-
то неучещите, а между мъжете и жените разликите не са големи. 

2.1.3. Правилното писане ме отличава от повечето хора около мен 

Последното твърдение, свързано с ползите за индивида от правилното 
писане, гласи: „Това, че мога да пиша правилно на български, ме отличава 
от повечето хора около мен“. То е на четвърто място по одобрение, тъй ка-
то е прието от 52.9% от респондентите. Този факт може да се дължи на 
виждането, че някои от респондентите смятат, че хората около тях също 
владеят писмените книжовни норми. Дали това допускане е вярно, не 
може да се установи от данните от анкетното проучване.  

Анализът на връзките между този признак резултат (отличаваща роля 
на правилното писане) и социално-демографските характеристики на рес-
пондентите показва наличието на 5 статистически значими връзки (вж. 
Таблица 11.) – по-малко, отколкото при другите 3 твърдения. При първите 
три социално-демографски фактора (образованието на майката, образова-
нието на респондента и образованието на бащата) силата на връзката е 
средна, а при четвъртия (трудовата активност) и петия (образователната 
активност) силата на връзката е слаба. От петте фактора четири са свърза-
ни с образованието (образованието на майката, на респондента, на бащата, 
както и образователната активност (уча : не уча).  

От данните на Графика 25. може да се види, че разпределението на от-
говорите в четирите групи по образование на майката и на бащата е почти 
еднакво. Разпределението в групите при образованието на респондента се 
различава по по-високите стойности на отговорите НЕ в групите на рес 
пондентите с основно и по-ниско от основното образование. Но и при три-
те сектора на Графика 28. съществува една и съща зависимост – с увелича- 
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Таблица 11. Социално-демографски характеристики и изчислени измерители на 
връзката им с признака резултат отличаваща ролята на правилното писане 

 
ване на образователната степен намаляват отговорите НЕ, т.е. намаляват 
отговорите, че правилното писане не отличава пишещия от повечето хора 
около него. Същата зависимост се наблюдава и при останалите три приз-
нака резултати – гордостта от правилното писане, повишаването на прес-
тижа чрез него и ролята му в кариерното развитие.  

 

 
 

Графика 25. Приемане или отхвърляне на твърдението „Това, че мога да пиша 
правилно на български, ме отличава от повечето хора около мен“ в проценти 

според местоживеенето 
 

Разпределението на отговорите ДА и НЕ в седемте групи по трудова 
активност (вж. Графика 26.) сочи, че най-голям процент отговори ДА има 
в групите на учещите и на работещите на пълна заетост. Както и при приз-
наците резултати гордост от правилното писане, престиж от правилното 
писане и полза от правилното писане за кариерното развитие в групите на 
пенсионерите, безработните, работещите на частична заетост и на домаки-
ните е по-малък процентът на респондентите, които смятат, че правилното 
писане ги отличава от околните. 

Социално-демографски характеристики P K 
Образованието на майка 0,00 0,191 
Образованието на респондента 0,00 0,186 
Образованието на бащата 0,00 0,179 
Трудова активност 0,00 0,139 
Образователна активност 0,04 0,071 
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Графика 26. Приемане или отхвърляне на твърдението „Това, че мога да пиша 
правилно на български, ме отличава от повечето хора около мен“ в проценти 

според трудовата активност 
 

Факторът учебна активност е в слаба по сила връзка с отличаващата 
роля на правилното писане. От Графика 27. проличава, че сред учещите е 
по-висок процентът на тези, които смятат, че правилното писане ги отли-
чава от повечето хора около тях. Може да ес предположи, че това е резул-
тат от въздействието на образователните институции и в частност от целе-
насоченото обучение в книжовните норми в средното училище (а и във 
филологическите специалности в университетите). Сред учещите и рабо-
тещите на пълна заетост са винаги повече процентите на съгласните с 
твърдението за съответната полза от правилното писане в сравнение с про-
центите при работещите на частична заетост, безработните, пенсионерите 
и домакините. Учещите респонденти винаги имат по-висок процент съг-
ласие с всяко от четирите твърдения в съпоставка с респондентите, които 
в момента не учат.  

Прегледът на връзките между признака резултат отличаваща роля на 
правилното писане и петте социално-демографски признака фактора пот-
върди наблюденията, които бяха направени при анализа на връзките при 
предходните признаци резултати – гордост от правилното писане, престиж 
от правилното писане, полза от правилното писане за кариерното раз-
витие. Образованието е водещ признак фактор, който най-често е на първо 
място по сила на връзката. С нарастването на образователната степен на-
раства и процентът респонденти, припознаващи всяка една от четирите 
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Графика 27. Приемане или отхвърляне на твърдението „Това, че мога да пиша 
правилно на български, ме отличава от повечето хора около мен“ в проценти 

според учебната активност 
 

ползи от правилното писане за индивида. Учещите в по-голяма степен от 
неучещите приемат като верни за себе си ползите от правилното писане, 
вкл. отличаването от околните. Образователните институции, в които ак-
центът пада върху овладяването и спазването на книжовните норми, фор-
мира във висока степен нагласата „гордост“, която води до повишаването 
на процента учещи, приемащи като персонално валидни четирите изслед-
вани от екипа ползи от правилното писане. 

Мнението на респондентите за три фактора, стимулиращи правилното 
писане 

Във въпрос № 9 от националното анкетно проучване освен четирите 
ползи за индивида от правилното писане на български език се проучва 
мнението на респондентите и за три фактора, които стимулират стремежа 
към правилно писане – поощряването от страна на учителите, от семей-
ството и от приятелския кръг. Според процента на респондентите, приема-
щи всеки от тези три фактора, е съставена Графика 28., на която личи йе-
рархията според мнението на респондентите на трите фактора, стимули-
ращи правилното писане.  

Според отговорите на анкетираните поощряването на правилното пи-
сане от учителите има най-голяма тежест – 88.2% са съгласни с твър-
дението, че учителите поощряват/са поощрявали спазването на писмените 
книжовни норми. На второ място по въздействие върху правилното писане 
е семейството, подтикващо към правилно писане – 79.8% отговори ДА. 
Най-малко анкетирани са съгласните с твърдението, че правилното писане 
е поощрявано от приятелския кръг – 56.5%. Данните говорят, че според 
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мнението на респондентите учителите в голяма степен изпълняват/са из-
пълнили ролята, която имат за формиране на грамотността. В едно от из-
следванията на научния екип по проекта, беше вече подчертано, че рес-
пондентите отреждат на учителите първостепенна роля като фактор „в про-
цеса на осъзнаване на книжовните норми и изграждането на умения за при-
лагането им в писмен текст“ (Станчева, Алексова/Stancheva, Aleksova 2018: 173).  

 

 
 

Графика 28. Процентно разпределение на отговорите за 3 фактора,  
стимулиращи правилното писане 

 

2.1.4. Ролята на учителите за овладяване на правилното писане  

За да стане ясно кои социално-демографски характеристики на респон-
дентите обуславят различията в отговорите на респондентите за ролята на 
учителите в усвояването на писмените норми, бяха реализирани статис-
тически анализи на връзките. Оказа се, че 8 социално-демографски харак-
теристики като признаци фактори имат връзка с признака резултат роля на 
учителите, вж. Таблица 12.  В нея социално-демографските характеристи-
ки са йерархизирани според силата на връзката – К (коефициент на Кра-
мер). Налична е една силна връзка (с жизнения стандарт), четири умерено 
силни връзки (с образованието на респондента, с етническата принадлеж-
ност, с образованието на майката и на бащата), една умерена (с трудовата 
активност), една средна (с местоживеенето) и една слаба по сила връзка (с 
пола). 

Графика 29. показва, че много голям процент от самоопределилите се 
като богати, като живеещи без лишения и с известни лишения имат почти 
едно и също мнение за значимата роля на учителите за усвояване на кни- 
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Таблица 12. Социално-демографски характеристики и изчислени измерители на 

връзката им с признака резултат роля на учителите 
 

жовните норми и овладяване на правописа - около и над 90%.  С близо 20% 
са по-малко отговорите ДА при живеещите с големи лишения. В групата 
на живеещите в мизерия няма нито едно приемане на твърдението, че учи-
телите поощряват правилното писане. Този факт поставя проблемите как 
(а и дали) тези респонденти са били (или са) обхванати от образователната 
система, доколко са посещавали училище редовно, каква е образователна-
та им степен. Тези въпроси обаче не могат да бъдат изяснени от данните в 
анкетата.  
 

 
  

Графика 29. Приемане и отхвърляне на твърдението „Това, че мога да пиша 
правилно на български,  е поощрявано/е било поощрявано от учителите ми“ 

според жизнения стандарт 
 
Графика 30. дава възможност да се види в какво по-конкретно се изра-

зява връзката между образованието и приемането на твърдението за въз-
действието на учителите в процеса на усвояване на правилното писане. И 
в трите сектора на графиката се наблюдава една и съща тенденция – с уве-
личаване на придобитата образователна степен нараства и процентът на 

Социално-демографски характеристики Р К 
Жизнен стандарт 0,00 0,338 
Образование на респондента 0,00 0,286 
Етническа принадлежност 0,00 0,283 
Образованието на майка 0,00 0,276 
Образование на баща 0,00 0,272 
Трудова активност 0,00 0,208 
Местоживеене 0,00 0,184 
Пол 0,03 0,067 
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онези респонденти, които смятат, че учителите поощряват овладяването 
на писмените норми на българския език. Освен това разпределението на 
отговорите в четирите групи по образование при факторите образование 
на майката и образование на бащата е почти еднакво. Подобни резултати 
се наблюдават и при изследването на връзките между ползите за индивида 
от правилното писане (гордост, престиж, полза за кариерното развитие, 
разграничаване от околните), което потвърждава извода, че според дан-
ните от анкетата образованието на членовете на семейството – на самия 
респондент, а и на неговите родители, има водеща роля за формиране на 
езиковите нагласи, за оформянето на мнението за ползите от правилното 
писане и за факторите, които го стимулират.   
 

 
 

Графика 30. Приемане и отхвърляне на твърдението „Това, че мога  
да пиша правилно на български,  е поощрявано/е било поощрявано  

от учителите ми“ според образованието на респондента,  
на майката и на бащата 

 
Умерена по сила е връзката между признака фактор трудова активност 

и признака резултат роля на учителите. Графика 31. дава представа за кон-
кретни измерения на тази връзка. Респондентите, работещите на пълна 
заетост, и учещите дават най-голям брой положителни отговори за поощ-
ряващата роля на учителите за правилното писане. Те са следвани от пен-
сионерите, а на трето място са отново както и при изследването на ползите 
от правилното писане работещите на частична заетост, домакините и без-
работните. 



Персоналната и обществената мотивация за спазване на писмените книжовни норми 
 

 73 

 
 

Графика 31. Приемане и отхвърляне на твърдението „Това, че мога да пиша 
правилно на български,  е поощрявано/е било поощрявано от учителите ми“ 

според трудовата активност 
 

Връзката между местоживеенето и признака резултат роля на учите-
лите за правилното писане е средна, а конкретните зависимости могат да 
се проследят на Графика 32. Според процента приемащи твърдението за 
ролята на учителите в овладяване на правилното писане четирите групи на 
графиката се подрежат в низходящ ред по следния начин: живеещите в Со-
фия, живеещите в необластните градове, живеещите в областните градове 
и накрая живеещите в селата. Между първите три групи процентите са 
близки, единството в четвъртата група (жителите на селата) процентът е с 
десетина пункта по-нисък. (Вж. Графика 32) 

 
Полът като признак фактор е в слаба по сила връзка с признака резул-

тат роля на учителите за правилното писане. Процентното разпределение 
на отговорите ДА и НЕ са близки, но все пак жените дават повече поло-
жителни отговори, вж. Таблица 13.  

 
ПОЛ ДА НЕ 

Мъж 85.8% 14.2%
Жена 90.1% 9.9%

 
Таблица 13. Приемане и отхвърляне на твърдението „Това, че мога да пиша 
правилно на български, е поощрявано/е било поощрявано от учителите  

ми“ според признака пол 
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Графика 32. Приемане и отхвърляне на твърдението „Това, че мога да пиша 
правилно на български,  е поощрявано/е било поощрявано от учителите ми“ 

според местоживеенето 
 

Като обобщение може да се каже, че анкетираните в много висок про-
цент (88.2%) смятат, че учителите имат водеща роля за усвояване на пис-
мените книжовни норми. Това е много важна задача, която обществото е 
възложила на учителите. Тяхното влияние е по-голямо от това на семей-
ството и на приятелския кръг, както става ясно от йерархията на трите 
фактора, стимулиращи правилното писане, които са включени в анкетата. 
Образованието на семейните членове (на респондента и на неговите роди-
тели) има съществената роля на детерминатор на оценките на респонден-
тите за ролята на учителите като поощряващи правилното писане: колкото 
по-висока е образователната степен на респондента, на майката и на баща-
та, толкова по-голям е процентът на тези, които смятат, че учителите имат 
или са имали съществен принос за овладяване на писмените книжовни 
норми. С увеличаване на жизнения стандарт нараства и броят на тези, кои-
то са съгласни с твърдението за значимата роля на учителите за правил-
ното писане. Както и при изследването на връзките на четирите ползи от 
правилното писане с признака фактор трудова активност, така и тук рес-
пондентите, работещите на пълна заетост, и учещите дават повече поло-
жителни отговори за стимулиращата роля на учителите за правилното пи-
сане. Живеещите в София, областните градове и другите градове имат дос-
та близки виждания за значимата роля на учителите, по-малко положител-
ни отговори има само в селата. Различията между мнението на жените и 
мъжете са малки.  

2.1.5. Ролята на семейството за овладяване на правилното писане 

Според мнението на респондентите семейството е на второ място (след 
учителите) като фактор, поощряващ правилното писане – 79.8% отговори  
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ДА и 20.2% отговори НЕ). Тези данни говорят, че за почти 80% от анкети-
раните (а това е вярно и за цялото пълнолетно население на България с риск 
от грешка 0.05) семейството като първична социална група е натоварено и 
с важната социална роля да поощрява усвояването на писмените книжовни 
норми. Това не е учудващо, защото има много важна роля в процеса на со-
циализация на индивида, вкл. за овладяването на езика (вж. напр. Алексо-
ва 2000), а правилното писане според посочените от респондентите моти-
ви има съществена функция за изграждане на желания обществен образ на 
всеки човек.  

Анализите на връзките между признака „роля на семейството“ за пра-
вилното писане и социално-демографските характеристики на анкетирани-
те показаха, че са налични според стойността на К (коефициент на Кра-
мер) една силна връзка (с образованието на респондента), две умерено 
силни връзки (с жизнения стандарт и образованието на бащата), две уме-
рени връзки (с образованието на майката и с етническата принадлежност), 
една средна по сила връзка (с трудовата активност) и три слаби връзки (с 
местоживеенето, с образователната активност и пола). Данните са показа-
ни в Таблица 14. Йерархията според силата на връзката (втората колона в 
таблицата; К) на социално-демографските характеристики като признаци 
фактори говори, че образованието на респондента е най-силно влияещият 
фактор върху разпределението на отговорите на анкетираните. В почти 
всички случаи при изследване на силата на връзката на ползите от правил-
ното писане със социално-демографските признаци на респондентите об-
разованието е най-силният детерминиращ фактор.   

 
Социално-демографски характеристики P K 
Образование на респондента 0,00 0,314 
Жизнен стандарт 0,00 0,285 
Образование на бащата 0,00 0,254 
Образованието на майката 0,00 0,244 
Етническа принадлежност 0,00 0,226 
Трудова активност 0,00 0,172 
Местоживеене 0,00 0,115 
Образователна активност 0,03 0,066 
Пол 0,03 0,064 

 
Таблица 14. Социално-демографски характеристики и изчислени измерители  

на връзката им с признака резултат ролята на семейството 
 (родители, роднини и т.н.) 

 
Образованието на респондента, на майката и на бащата имат като приз-

наци фактори различна по сила връзка с признака резултат роля на семей-
ството за правилното писане. 
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Графика 33. Приемане и отхвърляне на твърдението „Това, че мога да пиша 
правилно на български,  е поощрявано/е било поощрявано от семейството  
ми (родители, роднини и т.н.)“ според образованието на респондента,  

майката и бащата 
 

Съпоставката на трите сектора от Графика 33. показва, че факторът об-
разование (независимо дали е на респондента, на майката или на бащата) 
влияе по един и същи начин на разпределението на отговорите. С увелича-
ване на образователната степен намалява значимо неприемането на твърде-
нието, че семейството е поощрявало или поощрява правилното писане. Раз-
пределението на отговорите в четирите групи по образование е почти ед-
накво и при двата признака фактори образование на майката и образова-
ние на бащата. Процентните съотношения при тези два фактора се разли-
чават от разпределението по фактора образование на респондента по това, 
че в групата на респондентите с образование, по-ниско от основното, про-
центът на тези, които споделят, че семейството им не ги е подтиквало към 
правилно писане, е по-голям – над 71%. Същото важи и за групата на рес-
пондентите с основно образование – около 38%.  

Данните от нашата анкета за влиянието на образованието на родите-
лите върху поощряването на правилното писане е частен случай, но и кон-
кретен израз на един по-обхватен извод, който прави Мирчев, а това е, че 
„родителският образователен и културен капацитет е директен и фатално 
силен фактор за стимулиране или за демотивиране на децата да учат и 
участват активно в учебния процес, да уважават знанието и знаещите, за 
развиват своята интелектуална способност“ (Мирчев/Mirchev 2009: 437). 

Жизненият стандарт влияе по същия начин върху разпределението на 
отговорите за ролята на семейството за насърчаване на правилното писане, 
както при фактора роля на учителите за правилното писане. С увеличаване  
 



Персоналната и обществената мотивация за спазване на писмените книжовни норми 
 

 77 

на жизнения стандарт нарастват и процентите респонденти, приемащи ка-
то валидно за самите тях твърдението, че семейството ги е поощрявало/ 
поощрява да пишат правилно – вж. Графика 38. Отново в групата на рес-
пондентите, самоопределилите се като живеещи богато, процентът на от-
говорите ДА е с няколко пункта по-малък от този в групата на живеещите 
без лишения.  

 

 
 

Графика 34. Приемане и отхвърляне на твърдението „Това, че мога да пиша 
правилно на български,  е поощрявано/е било поощрявано от семейството ми 

(родители, роднини и т.н.)“ според жизнения стандарт 
 
При разглеждане на връзката между местоживеенето като признак 

фактор и ролята на семейството като признак резултат беше установено, 
че с нарастването на големината на населеното място не нарастват поло-
жителните отговори. Според процента респонденти, посочващи, че семей-
ството им е поощрявало/поощрява правилното писане, четирите групи се 
подреждат в низходящ ред по следния начин: град необщински център – 
87.2%, град общински център – 81.7%, София – 80.1%, село – 70.7% (вж. 
Графика 35.). Явно ценностната ориентация на семействата от по-малките 
градове, че семейството има важна роля за стимулиране на усвояването на 
правописните норми, е по-висока от тази на живеещите в другите три типа 
населени места. В малките градове натискът на общественото мнение вър-
ху индивида, вкл. по образователни въпроси, е по-чувствителен, да раз-
лика от положението в големите градове, в които анонимността на инди-
вида високо изразена. Наблюденията ни се подкрепят от анализите на ет-
нолози и културолози: „Чувството за локална общност е характерно за 
малкия град. Остатък от традиционната менталност, това чувство придава 
смисъл на съществуването. Анонимността не е желана, а в много случаи е 
и невъзможна… На преден план изпъква един значим фактор в живота на 
малкото населено място (независимо от неговия административен статут). 
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Става въпрос за общественото мнение. Според Иван Хаджийски нищо не е 
по-страшно от общественото опозоряване, то е равносилно на гражданска 
„смърт“. Човек, нарушил неписаните правила на общността, попада в аб-
солютна изолация“ (Маркова 2012: 48). 

Друг аспект на същия феномен се съдържа във виждането на Водени-
чарова, която говори за локалността, традиционността и общественото 
мнение: „… един локален „фрагмент“ от българската култура, носещ ос-
новните белези на „традиционността“ – неподвижност (в реален и идеален 
смисъл) на индивида и на човешката група и регламентираност на отноше-
нията в културното пространство. Общественото мнение и контролът над 
личността са силни, а социализационният модел поощрява „човекът като 
другите“ – със здрав корен и семейно-родова обвързаност (Воденичарова 
2012: 24–25). 

За малките градове според нас е валидно казаното от М. Сантова: 
„Общностното се означава и разпознава чрез родовото… това е своеоб-
разен механизъм и на социализация, и на идентификация“ (Сантова/San-
tova 2001: 157). 
 

 
 

Графика 35. Приемане и отхвърляне на твърдението „Това, че мога да пиша 
правилно на български,  е поощрявано/е било поощрявано от семейството  

ми (родители, роднини и т.н.)“ според местоживеенето 
 

Въпреки че връзката между признака фактор учебна активност и приз-
нака резултат роля на семейството за правилното писане е слаба по сила, 
процентното разпределение на отговорите, представено в Таблица 15., е 
значимо, тъй като учещите в 91.7% споделят, че семейството ги поощрява 
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в процеса на усвояване на писмените книжовни норми. Това е важен факт, 
който потвърждава твърдението, че и към момента семейството изпълнява 
успешно социално значимата си функции да стимулира ограмотяването на 
подрастващите. 

 
Това, че мога да пиша правилно на 

български,  е поощрявано/е било поощрявано 
от семейството ми (родители, роднини и т.н.) 

 
ДА 

 
НЕ 

Да 91.7% 8.3% Учите ли в момента?  
Не 79.2% 20.8% 

 
Таблица 15. Приемане и отхвърляне на твърдението „Това, че мога да пиша 
правилно на български, е поощрявано/е било поощрявано от семейството ми 

(родители, роднини и т.н.)“ според учебната активност 
 

Връзката между признака фактор пол и признака фактор роля на семей-
ството за правилното писане е слаба, но съществува определена зависи-
мост в разпределението на отговорите в групите на мъжете и на жените. 
Според получените отговори повече жени подкрепят твърдението, че се-
мейството ги подкрепя/е подкрепяло при усвояването на правилното писа-
не, вж. Таблица 16.  

 

ПОЛ ДА НЕ 

Мъж 76.7% 23.3% 

Жена 82.2% 17.8% 
 

Таблица 16. Приемане и отхвърляне на твърдението „Това, че мога да 
пиша правилно на български, е поощрявано/е било поощрявано от 

семейството ми (родители, роднини и т.н.)“ според пола 
 

В обобщение на коментираните данни от анкетата във връзка с приз-
нака „роля на семейството“ за правилното писане може да се каже, че око-
ло 80% от анкетираните, а това важи за цялото пълнолетно население на 
България, защото проучването е национално представително, семейството 
е играло или играе значимата роля на стимулатор на правилното писане. 
По-силен фактор от него са само учителите, на които общественото мне-
ние възлага първостепенна роля за ограмотяване на подрастващите. Спо-
ред анализа на връзките между признака резултат роля на семейството за 
правилното писане и социално-демографските характеристики на респон-
дентите като признаци фактори образованието на респондента е най-сил-
ният фактор, детерминиращ самооценките на анкетираните за ролята на 
собственото им семейство в усвояване на правилното писане. По-високата 
образователна степен на респондентите е пряко свързана с по-голям про-
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цент анкетирани, за които семейството е било или е стимул за овладяване 
на правилното писане на български език. Същите изводи важат и за приз-
наците фактори образование на майката и образование на бащата.  

Различията между семействата с родители с по-висока степен на обра-
зование и с по-ниска образователна степен са значими не само по отноше-
ние на овладяването на правилното писане на български език. Изследова-
телите посочват значимостта на образованието на родителите за подкрепа-
та, която получават децата в образователна възраст. Тук представяме един 
цитат, който подкрепя виждането ни – „Семействата, родителите с образо-
вание, все повече избират развитието на децата и свързаното с него про-
дължително и все по-често скъпо образование. Инвестициите в децата за 
много семейства стават все по-високи, за някои са дори непосилни – осо-
бено за обучение в други държави. Наред с това не са малко семействата 
на родители без образование, неграмотни, без професия и в по-голямата си 
част безработни, „обезкуражени“, които нямат икономическия  ресурс за 
отглеждане и особено за образование на децата. Ценностната им система е 
различна, доминирана от запазване на статута на бедни, нуждаещи се от 
социални помощи, вкл. чрез раждането на повече деца. Това е другата все 
по-ясно открояваща се част от населението за която раждаемостта и мал-
ките деца са източник на доходи на семейството. Образованието, професи-
оналната подготовка, официалната заетост не са в тяхната ценностна 
система и близки  планове. Тези процеси на разделение и задълбочаване 
на разделението в българската държава продължават.“ (Владимирова/Vla-
dimirova 2018: 294). 

Повишаването на жизнения стандарт е свързано наличието на повече 
респонденти, чиито семейства са ги поощрявали/поощряват за правилно 
писане, като обаче самоопределилите се като богати не се вписват в тази 
тенденция (макар и с малък процент разлика). Не е налична тенденцията за 
нарастване на положителните отговори с нарастване на големината на на-
селеното място, както това се наблюдава при четирите ползи от правилно-
то писане. Анкетираните от необщинските градове са били/са по-често 
подкрепяни от семействата си в процеса на овладяване на писмените бъл-
гарски книжовни норми, следват ги респондентите от общинските цент-
рове, София и накрая от селата. Учещите смятат, че семействата им ги сти-
мулират да пишат правилно в степен, по-висока от тази на неучещите. Же-
ните, които според обществените нагласи са натоварени със задачата да 
предават езиковия код и да се грижат за израстването на младото поко-
ление, смятат, че са били/са повече подкрепяни от семействата си в про-
цеса на усвояване на правописните норми.   

2.1.6. Ролята на приятелския кръг за правилното писане 

Според получените данни приятелският кръг като фактор за насърча-
ване на правилното писане е на последно място сред трите изследвани 
фактора и се нарежда след учителите и семейството. Приятелският им кръг 
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е поощрявал/поощрява правилното писане според отговорите на 56.5% от 
респондентите. Изследването на връзките между признака резултат роля 
на приятелския кръг за правилното писане и социално-демографските ха-
рактеристики на анкетираните показва наличието на седем статистически 
значими връзки, вж. Таблица 17. От тях три умерени връзки (с жизнения 
стандарт, с образованието на респондента и образованието на бащата), две 
средни по сила (с образованието на майката и с етническата принадлеж-
ност) и две слаби (с трудовата активност и пола).  Прави впечатление 
фактът, че връзките на признака резултат роля на приятелския кръг за пра-
вилното писане и социално-демографските признаци фактори са по-слаби 
по сила в съпоставка със силата на връзките при признаците резултати ро-
ля на учителите и роля на семейството, сравни с данните от Таблица 12. и 
Таблица 14. 
 

 

Социално-демографски характеристики 
 

P 
 

K 
Жизнен стандарт 0,00 0,226 
Образование на респондента 0,00 0,213 
Образование на бащата 0,00 0,208 
Образованието на майката 0,00 0,198 
Етническа принадлежност 0,00 0,188 
Трудова активност 0,00 0,150 
Пол 0,02 0,070 

 
Таблица 17. Социално-демографски характеристики и изчислени измерители на 
връзката им с признака резултат роля на приятелския кръг за правилното писане 

 
В йерархията на признаците фактори според силата на връзката (спо-

ред коефициента на Крамер, означен с К) на първо място е жизненият 
стандарт. Зависимостта, която може да се извлече от данните на Графика 
36., е, че с повишаването на жизнения стандарт расте и процентът респон-
денти, които смятат, че приятелският им кръг поощрява правилното писа-
не. В тази тенденция не влизат обаче самоопределилите се като живеещи 
богато. Същото явление се наблюдава и при четирите ползи от правилното 
писане и първите два фактора, стимулиращи спазването на писмените нор-
ми на българския език. 

Образованието (на респондента, на майката и на бащата) отново е сред 
признаците, които влияят върху факторите, стимулиращи правилното писа-
не. С повишаване на образователното ниво нараства процентът на респон-
дентите, посочили, че приятелският кръг ги поощрява да усвояват и спазват 
правописните норми. Това е показано на Графика 42. Разпределението при 
факторите образование на майката и образование на бащата е почти иден-
тично. При фактора образование на респондента отговорите НЕ в групата 
на респондентите с образование по-ниско от основното са с най-висок процент. 
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Графика 36. Приемане и отхвърляне на твърдението „Това, че мога да пиша 

правилно на български, е поощрявано от приятелския ми кръг“  
според жизнения стандарт 

 

 
 

Графика 37. Приемане и отхвърляне на твърдението „Това, че мога да пиша 
правилно на български, е поощрявано от приятелския ми кръг“ според 

образованието на респондента, майката и бащата 
 

Връзката между трудовата активност и признака роля на приятелския 
кръг за правилното писане е слаба, но въпреки това се наблюдава зависи-
мост. Зависимости (въпреки слабите връзки между признаците фактори и 
признаците резултати) бяха установени и при анализите на признаците ре-
зултати, които бяха дефинирани като ползи от правилното, както и при 
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предходните два фактора, стимулиращи правилното писане. Учещите и 
работещите на пълна заетост, а и пенсионерите, дават повече положителни 
отговори за значимостта на приятелския кръг като стимул за правилно 
писане. Работещите на частична заетост, домакините и безработните под-
крепят в по-малка степен твърдението, че приятелският кръг е играл/играе 
роля на стимулатор на правилното писане, вж. Графика 38. 

 

 
 

Графика 38. Приемане и отхвърляне на твърдението „Това, че мога да пиша 
правилно на български, е поощрявано от приятелския ми кръг“ според трудовата 

активност 
 

От Таблица 18. става ясно, че процентът жените, които са приели 
твърдението, че са били/са поощрявани от приятелския кръг за спазване на 
правописните норми, е по-висок от този на положително отговорилите 
мъже. Подобна тенденция се наблюдава както при четирите изследвани 
по-горе ползи от правилното писане, така и при предходните два фактора, 
стимулиращи правилното писане – учителите и семейството. 

 
ПОЛ ДА НЕ 

Мъж 52.6% 47.4% 
Жена 59.6% 40.4% 

 

Таблица 18. Приемане и отхвърляне на твърдението „Това, че мога да пиша 
правилно на български, е поощрявано от приятелския ми кръг“ според пола 
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Като обобщение може да се каже, че ролята на приятелския кръг като 
фактор, поощряващ правилното писане, се приема за реалност от 56.5% от 
респондентите – значително по-малко отколкото респондентите, посочили 
ролята на учителите, а и от семейството като фактори за усвояване на пра-
вописната норма. Силата на връзките между ролята на приятелския кръг 
като признак резултат и седем социално-демографски характеристики като 
признаци фактори е по-слаба, отколкото при признаците „роля на учители-
те“ и „роля на семейството“. Жизненият стандарт има водеща роля според 
силата на връзката. С нарастването на нивото на жизнения стандарт на-
раства и процентът респонденти, смятащи, че собственият им приятелски 
кръг ги поощрява за овладяване на правописа, като обаче тази тенденция 
не споделя групата на самоопределилите се като богати. Образованието на 
респондента, на майката и на бащата отново е значим признак фактор – с 
нарастването на образователното ниво расте и процентът респонденти, спо-
делящи, че приятелският им кръг ги поощрява за правилно писане. Рабо-
тещите на пълна заетост, респондентите в майчинство, и учещите отново 
дават най-много положителни отговори за значимостта на приятелския 
кръг като поощряващ правилното писане. По-голям процент приемащи, че 
приятелите им са ги подтиквали към правилно писане, има сред жените.  

ІІ. Обществената мотивация за правилно писане 

Научният екип по проекта „Изследване на обществените нагласи и 
ценностните ориентации към съвременния българския книжовен език като 
фактор при кодификацията на нормите му“ си постави като задача да из-
следва не само персоналните мотиви за правилно писане, не само вижда-
нията на анкетираните за три фактора, които са повлияли или влияят спо-
ред самооценките върху овладяването на писмените книжовни норми, не 
само оценките на респондентите за четири ползи от правилното писане. 
Сред целите на проучването беше и анализът на мнението на анкетираните 
1000 пълнолетни българи за обществените мотиви за стриктното прилага-
не на правилата на българския книжовен език. Така би се получила по-
пълна картина, която отчита както личната, така и обществената мотива-
ция за спазване на писмените норми на българския език. Затова в анкетата 
е включен и въпрос, които проучва мнението за обществената мотивация 
за правилно писане (въпрос № 7), както и въпрос за ползите от него (въп-
рос № 8).  

1. Обществената мотивираност за спазване на писмените книжовни 
норми 

Въпрос № 7, който се стреми да проучи мнението на респондентите за 
мотивираността в обществото за стриктно спазване на писмените книжов-
ни правила на българския език, съдържа три възможни отговора: 

Q 7. Мотивирани ли са хората според Вас да прилагат стриктно 
писмените правила на българския книжовен език в наши дни? 
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1. По-скоро да 
2. По-скоро не 
3. Не мога да преценя 
 

От данните на Графика 39. става ясно, че почти 60% от респондентите 
(59.2%) смятат, че хората у нас по-скоро не са мотивирани да спазват 
стриктно правилата на писмения книжовен език. Само 21.3% от анкетира-
ните приемат твърдението, че по-скоро е налична мотивация в обществото 
за спазване на тези правила. Почти толкова е и процентът на онези, които 
не могат да преценят – 20%. Тези данни говорят, че според общественото 
мнение мотивацията за стриктно спазване на писмените книжовни норми 
у нас не е особено висока.  

 

 
 

Графика 39. Разпределение в проценти на отговорите на въпроса 
„Мотивирани ли са хората според Вас да прилагат стриктно писмените  

правила на българския книжовен език в наши дни?“ 
 

Данните, получени чрез въпрос № 7, са важни в дългосрочен план и за 
езиковата политика, която провеждат различни държавни институции. В 
настоящата монография не си поставяме целта да търсим и предлагаме 
пътищата за повишаване на мотивацията. Могат обаче да бъдат направени 
някои разсъждения, които засягат не само функцията на учителите като 
стимулатори на правилното писане. От направените анализи във връзка с 
персоналната мотивация стана ясно, че много висок процент анкетирани 
смятат, че учителите са изпълнили ролята си на фактор, който сериозно е 
повлиял върху персоналния стремеж за спазване на писмените книжовни 
норми. При обсъждането на държавната езикова политика би следвало да 
се обърне внимание на мотивацията за правилно писане и в периода след 
учебната възраст. От персоналните мотиви за правилно писане стана ясно, 
че най-значителна е групата мотиви, свързани с желания обществен образ.  
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Правилното писане се свързва с обществения престиж, който би искал да 
има индивидът. Сред персоналните мотиви се нарежда и значимостта на 
владеенето на писмените книжовни норми за кариерното развитие – 1.38% 
свободни отговори от общо 1296 отговора, и значимостта на правилното 
писане за настоящата професия на респондентите – 5.4% от 1296 отговора. 
Тази проценти не са високи и дават основание да се каже, че ако сред ком-
петенциите, необходими за заемането на дадена позиция (в държавния или 
в частния сектор, в сферата на администрацията, производството или об-
служването), се включва и високата степен на владеене на книжовните 
норми на съвременния български език, това би повишило и мотивираност-
та сред обществото за овладяване и спазване на тези норми. Проучване на 
Агенцията по заетостта2, проведено през февруари и март 2019 г. сред 
4000 работодатели от 28 области на страната, показва, че умението за об-
щуване на български език е поставено на първо място сред ключовите 
компетентности, необходими за постъпване на работа. Този факт би след-
вало да подсилва и с персоналната мотивация за по-добро кариерно раз-
витие при по-добри умения за общуване на родния език, включително и 
чрез официални писмени текстове, където спазването на книжовните нор-
ми е задължително. 

Интересни иновативни форми за запознаване с книжовните правила и 
за проверка на езиковите умения предлага например проектът „Написано-
то остава. Пиши правилно!“, разработван от Института за български език 
„Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН3. Освен чрез традиционните ези-
кови справки, екипът на проекта работи за повишаването на грамотността 
и езиковата компетентност сред българите чрез разработването на интер-
нет справочник „Написаното остава. Пиши правилно!“, езикови игри, про-
веждани при гостувания в училища в цялата страна, диктовки на открито в 
различни градове и др.  

От десетте социално-демографски характеристики на респондентите, 
включени в изследването, пет регистрират връзка с признак резултат, кой-
то може да бъде назован „обществена мотивираност за спазване на писме-
ните книжовни норми“, вж. Таблица 19. Според коефициента на Крамер 
(К) образованието на респондента, жизненият стандарт и образованието на 
бащата имат средна по сила свързаност с обществената мотивираност за 
стриктно спазване на писмените норми на книжовния български език. Об-
разованието на майката и трудовата активност като признаци фактори по-
казват слаба по сила връзка с посочения признак резултат. 

 

Социално-демографски характеристики P K 
Образование на респондента 0,00 0,172 
Жизнен стандарт 0,00 0,165 

                                                 
2 https://www.az.government.bg/pages/prouchvane-potrebnosti-rabotna-sila-2019-1 
3 https://ibl.bas.bg/napisanoto-ostava-pishi-pravilno 
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Образование на бащата 0,00 0,160 
Образование на майката 0,00 0,146 
Трудова активност 0,00 0,127 

 

Таблица 19. Социално-демографски характеристики и изчислени измерители  
на връзката им с обществената мотивация за правилно писане 

 
Конкретните измерения на връзката между обществената мотивация за 

стриктно спазване на писмените книжовни норми и признака фактор об-
разование на респондента могат да бъдат видени на Графика 40. С увели-
чаването на образователната степен нараства, макар и не много, процентът 
на отговорите „по-скоро да“, увеличават се и отговорите „по-скоро не“ и 
намаляват с по-значителна стъпка отговорите „не мога да преценя“. Сред 
висшистите е най-голям процентът на избралите „по-скоро не“. Именно 
сред висшистите е онази част от обществото – интелигенцията, включи-
телно и филологическата интелигенция, която е естествен носител на кни-
жовните норми. По въпроса за ролята на интелигенцията в процеса на ус-
тановяването, стабилността и разколебаването на книжовните норми е пи-
сано нееднократно, като тук ще насочим към трудове на М. Виденов (Ви-
денов/Videnov 2003) и Б. Вълчев (Вълчев/Valchev 2009). 

 

 
 

Графика 40. Разпределение в проценти на отговорите на въпроса „Мотивирани ли 
са хората според Вас да прилагат стриктно писмените правила на българския 

книжовен език в наши дни?“ според образованието на респондента 
 

Жизненият стандарт като признак фактор е в средна по сила връзка с 
признака резултат обществената мотивираност за спазването на писме-
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ните книжовни норми. От Графика 41. се вижда, че с нарастване на жизне-
ния стандарт се увеличава процентът на далите отговор „по-скоро да“, ка-
то трябва да се посочи, че отговорите на живеещите без лишения и с из-
вестни лишения са почти еднакви, с лек превес на този отговор при живее-
щите с известни лишения. Също така с увеличаване на жизнения стандарт 
намаляват отговорите „не мога да преценя“, като в групата на живеещите в 
мизерия този процент е доста висок – 85.7%, а и няма отговори „по-скоро 
да“. Най-висок процент респонденти, които смятат, че липсва мотивира-
ност в обществото за стриктно спазване на книжовните норми, има сред 
групата на живеещите без лишения – 67.3%, след тях са групите на живее-
щите богато и на живеещите с известни лишения (с еднакви проценти), 
следвани от групата на живеещите с големи лишения, а накрая са живее-
щите в мизерия с 14.3%, но тези 14.3% са за сметка на много високия 
процент отговори „не мога да преценя“ в групата на живеещите с големи 
лишения (85.7%). Жизненият статус влияе значително върху формирането 
на мнение за явлението, което се проучва. Имаме основание да предполо-
жим, че колкото по-нисък е жизненият статус, толкова по-висока е липсата 
на мнение за мотивираността за спазване на писмените книжовни норми.  

 

 
 

Графика 41. Разпределение в проценти на отговорите на въпроса „Мотивирани ли 
са хората според Вас да прилагат стриктно писмените правила на българския 

книжовен език в наши дни?“ според жизнения стандарт 
 
Образованието на бащата образованието на майката са в средна по си-

ла свързаност с признака резултат обществена мотивираност за спазване 
на книжовните норми. Графика 42. показва, че и при двата признака фак-
тори се наблюдават еднакви тенденции в разпределението на отговорите.  
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Графика 42. Разпределение в проценти на отговорите на въпроса „Мотивирани  
ли са хората според Вас да прилагат стриктно писмените правила на българския 
книжовен език в наши дни?“ според образованието на майката и на бащата 

 
Общите зависимости са следните: с увеличаване на образователната 

степен нараства процентът на смятащите, че по-скоро липсва мотивира-
ност за стриктно спазване на писмените книжовни норми на българския 
език, а в същото време намалява процентът не тези, които нямат формира-
но собствено мнение по въпроса. В групите с висше образование на май-
ката и на бащата, със средно и основно образование са много близки про-
центите на отговорите „по-скоро да“. Тези тенденции подкрепят извода, че 
сред висшистите са най-многобройни отговорите, че липсва обществена 
мотивираност за стриктно спазване на книжовните норми. Според данните 
от анкетата може да се направи заключението, че висшистите в най-висока 
степен смятат, че съществува обществен проблем, свързан с мотивира-
ността за правилно писане.  

Трудовата активност като признак фактор (с равнища „работя на пълна 
заетост“, „работя на частична заетост“, „уча“, „домакиня съм“, „безрабо-
тен съм“, „пенсионер съм“) е в слаба по сила връзка, а разпределението на 
отговорите в отделните групи не очертава значими зависимости, затова 
няма да бъде разграждан. 

Обобщенията, които могат да се направят след анализа на връзките, са 
следните: малък процент анкетирани смятат, че в обществото е формирана 
нагласа за стриктно спазване на писмените норми на книжовния български 
език. Сред висшистите този процент е по-висок, отколкото при другите 
групи анкетирани според образованието на респондента. С нарастването 
на образователната степен на респондентите, на майката или на бащата 
намаляват анкетираните, които нямат формирано мнение по отношение на 
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спазването на писмените норми, като за сметка на това нарастват и отгово-
рите „по-скоро не“, и отговорите „по-скоро да“, но с по-малка стъпка. 
Жизненият стандарт е значим фактор, влияещ върху наличието на мнение 
по въпроса за мотивираността в обществото да се спазват стриктно писме-
ните книжовни норми – с нарастването на жизнения стандарт намаляват 
отговорите „не мога да преценя“, а и се увеличава процентът на смятащи-
те, че мотивираност по-скоро съществува.  

2. Общественото мнение за ползите от спазването на писмените кни-
жовни норми 

С един от въпросите в анкетата (въпрос № 8) се цели да се проучи кои 
ползи от спазването на писмените норми на книжовния български език са 
водещи за респондентите. Изброени са 6 ползи, освен тях са включени и 
отговори „Не мога да преценя“ и „Не е задължително да пишем правил-
но“. Респондентите могат да избират до два отговора. Затова тук ще ко-
ментираме поотделно първия избор от 8-те отговора, а след това и втория 
избор от същите 8 отговора. 

8. Добре е да пишем на правилен книжовен български език, защото: 

(Отговорите се четат, възможни са до 2 отговора) 
1. Правилното писане ни помага да се разбираме помежду си 
2. Правилното писане ни обединява и съхранява като нация 
3. Да пишеш правилно, е престижно 
4. Писането без грешки ни помага да участваме пълноценно във 

всички сфери на обществения живот 
5. За да си успешен, трябва да пишеш правилно 
6. Работната среда изисква да пишеш правилно 
7. Не е задължително да пишем правилно 
8. Не мога да преценя (без отговор) 
Шестте ползи от спазване на правилата на писмения книжовен българ-

ски език са дефинирани като твърдения. Могат да се обособят две групи 
твърдения: личностно ориентирани и обществено ориентирани.  

Първата група е свързана с ползи от правилното писане, ориентирани 
към всеки отделен индивид от обществото: Да пишеш правилно, е прес-
тижно; Писането без грешки ни помага да участваме пълноценно във 
всички сфери на обществения живот; За да си успешен, трябва да пишеш 
правилно; Работната среда изисква да пишеш правилно. Както се вижда, 
това са твърдения, които биха могли да важат за всекиго. Именно затова са 
избрани обобщено-лични изречения (с глагол във 2 л., ед.ч.), представящи 
твърдения, валидни за всеки български гражданин.  

Втората група включва твърдения, които съдържат ползи от писането 
на правилен книжовен български език, валидни за обществото като цяло: 
Правилното писане ни помага да се разбираме помежду си; Правилното 
писане ни обединява и съхранява като нация.  
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Един от отговорите отрича необходимостта от правилното писане, кое-
то имплицира и липсата на ползи от него. 

Седем от твърденията могат да бъдат разгледани и от друга гледна точ-
ка – обвързаността им с видовете езикови нагласи според П. Гарвин, пока-
зателни за представеността на пет основни функции на книжовния език. 
Изредените твърдения за оценка на ползите според респондентите пряко 
се свързват с четири нагласи към книжовния език по П. Гарвин: 

– Показателни за нагласата лоялност 

Твърдението Добре е да пишем на правилен книжовен български език, 
защото правилното писане ни обединява и съхранява като нация е свър-
зано с нагласата лоялност към книжовния език, защото в твърдението е за-
ложена идеята, че книжовният език служи като средство за интеграция и 
за съхраняване на идентичността ни като нация. Твърдението Добре е да 
пишем на правилен книжовен български език, защото правилното писане 
ни помага да се разбираме помежду си отвежда към комуникативната 
функция, като в случая може да обвържем твърдението с нагласата лоял-
ност на П. Гарвин. Книжовният език обслужва всички сфери и ситуации 
на общуване, като дава равни шансове на всички, независимо от социално-
демографските им различия и особеностите на местните говори, да общу-
ват успешно помежду си.  

– Показателни за нагласата гордост 
Твърдението Добре е да пишем на правилен книжовен български език, 

защото да пишеш правилно, е престижно е показателно на нагласата гор-
дост от владеенето на книжовния език, която от своя страна е индикатор 
за развитостта на престижната му функция. В случая твърдението отвежда 
към равнището на общността, тъй като обобщено-личното изречение, с ко-
ето е оформено твърдението, се отнася до всеки един български гражда-
нин. 

– Показателни за нагласата желание за участие 
Твърдението Добре е да пишем на правилен книжовен български език, 

защото, за да си успешен, трябва да пишеш правилно е свързано с нагла-
сата желание за участие по класификацията на нагласите към книжовния 
език на Гарвин. Твърдението Добре е да пишем на правилен книжовен бъл-
гарски език, защото писането без грешки ни помага да участваме пълно-
ценно във всички сфери на обществения живот е показателно за нагласата 
желание за участие, която е индикатор на функцията участие, т.е. функ-
цията на книжовния език да дава възможност на всеки индивид да общува 
успешно в различни сфери и ситуации, без да се налага използването на 
друг език. Твърдението Работната среда изисква да пишеш правилно съ-
що може да се отнесе до нагласата участие, тъй като правилното писане 
участва в професионалната реализация. 
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– Показателни за нагласата осъзнаване на нормата 
Твърдението Не е задължително да пишем правилно разкрива отноше-

ние към степента на задължителност на писмените правила на книжовния 
език. Твърдението отвежда към нагласата осъзнаване на нормата, която е 
показателна за еталонната функция на книжовния език. По-точно казано, 
твърдението сочи неосъзнаване на нормата и на нейната задължителност.  

След като беше изяснено за кои нагласи по класификацията на П. Гар-
вин са показателни твърденията от осми въпрос, ще преминем към комен-
тара на данните за процентите респонденти, избрали всяко от твърденията 
при първия избор на отговор. 

Графика 43. представя процентното разпределение при първия избор 
на отговор от осемте възможни (на този въпрос се дават до два отговора). 
Прави впечатление, че отговорите „Не мога да преценя“ са относително 
малък процент – 3.6%.  

 

 
 

Графика 43. Първи избор от 8-те отговора на въпрос № 8 за необходимостта  
от писане на правилен български език в проценти 

 
Процентното разпределение на данните показва, че при първи избор на 

отговор най-малко проценти събират отговорите, показателни за нагласата 
желание за участие: „Писането без грешки ни помага да участваме пъл-
ноценно във всички сфери на обществения живот“ – 12.6%; „За да си успе-
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шен, трябва да пишеш правилно“ – 6.7%; „Работната среда изисква да пи-
шеш правилно“ – 5.2%. Към тази група с най-ниски проценти може да се 
отнесе и отговора „Не е задължително да пишем правилно“ – 6% при пър-
ви избор. На второ място като първи избор са отговорите, свързани с 
нагласата гордост: „Да пишеш правилно, е престижно“ (18.4%). Най-го-
лям процент са събрали отговорите, свързани с нагласата лоялност: „Пра-
вилното писане ни помага да се разбираме помежду си“, което е свързано 
с комуникативните функции на книжовния език (26.3%), и „Правилното 
писане ни обединява и съхранява като нация“ (21.1%). Първият избор на 
респондентите (1000 души са отговорили на въпроса) е показателен за на-
личието на йерархия между нагласите, когато става въпрос, че е добре да 
се пише на правилен български книжовен език: доминира нагласата лоял-
ност, следвана от гордост и накрая желание за участие.  

Респондентите избират два отговора на въпрос № 8. На Графика 44. е 
представено разпределението според втория избор на отговор. Отново са 
участвали 1000 души. Процентното разпределение говори, че на първо 
място по брой са отговорите, показателни за нагласата желание за учас-
тие: „Писането без грешки ни помага да участваме пълноценно във всич-
ки сфери на обществения живот“ – 17.2%; „За да си успешен, трябва да 
пишеш правилно“ – 16.3%; „Работната среда изисква да пишеш правилно“ 
– 5.2% , на второ място отново е въпросът, свързан с нагласата гордост:  
„Да пишеш правилно, е престижно“ – 14.9%. Най-малък процент отговори 
(напълно логично, защото при първия избор са събрали най-високи 
проценти) има при отговорите, свързани с нагласата лоялност: „Правилно-
то писане ни помага да се разбираме помежду си“, свързано с комуника-
тивните функции на книжовния език (13.2%), и „Правилното писане ни 
обединява и съхранява като нация“ (3.3%). 

Фактът, че при втория избор отговорите, отвеждащи към определени 
нагласи, се подреждат по огледален начин в сравнение със ситуацията при 
първия избор, потвърждава извода, че правилното писане е оценностявано 
на първо място под влияние на нагласата към книжовния език, дефинирана 
от Гарвин като лоялност, на следващо място от нагласата гордост, а на 
трето място от нагласата желание за участие.  

От седемте отговора на въпрос № 8 (без „Не мога да преценя“) само 
при два има статистическа значимост на връзката. Това са две твърдения, 
показателни за нагласата лоялност: „Правилното писане ни помага да се 
разбираме помежду си“ и „Правилното писане ни обединява и съхранява 
като нация“. 

На Таблица 21. могат да се видят социално-демографските характерис-
тики като признаци фактори, които са в статистически значима връзка с 
признака резултат правилното писане ни помага да се разбираме помежду 
си, коефициенът на Пирсън (р) и коефициентът на Крамер (К) за сила на 
връзката.  
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Графика 44. Втори избор от 8-те отговора на въпрос № 8 за необходимостта  
от писане на правилен български език в проценти 

 
 

Социално-демографски характеристики 
 

P 
 

K 

Образование на майката 0,00 0,233 
Образование на респондента 0,00 0,230 
Образование на бащата 0,00 0,208 
Етническа принадлежност 0,00 0,204 
Жизнен стандарт 0,00 0,192 
Местоживеене 0,00 0,146 
Трудова активност 0,00 0,135 
Възраст 0,00 0,110 

 
Таблица 20. Социално-демографски характеристики и изчислени измерители  

на връзката им с признака резултат правилното писане ни помага  
да се разбираме помежду си 

 
На първите три места по сила на връзката са образованието на майката, 

на респондента и на бащата. Според коефициента на Крамер връзката и в 
трите случая е умерена. От Графика 45. се вижда разпределението на отго-
ворите в четирите групи по образование (висше, средно, основно, по-нис-
ко от основното) на бащата, на майката и на респондента (на графиката то 
е отбелязано само като „образование“).  
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Графика 45. Разпределение на отговорите „Правилното писане ни помага да се 

разбираме помежду си“ в четири групи по образование 
 
Става ясно, че има близко разпределение на отговорите в четирите гру-

пи по образование, когато става въпрос за образованието на бащата, май-
ката и на самия респондент. Общи са и зависимостите – с нарастване на 
образователната степен нараства и процентът респонденти, избрали като 
първи отговора „Правилното писане ни помага да се разбираме помежду 
си“. Колкото по-високо е образованието, толкова повече се осъзнава зна-
чимостта на комуникативната функция на книжовния език, а също така 
по-ясно е застъпена нагласата лоялност. 

Интерес представлява разпределението по жизнен стандарт на 263-те 
респонденти, избрали отговора „Правилното писане ни помага да се раз-
бираме помежду си“ при първия избор. От Графика 46. личи, че най-голям 
процент сред тези 263-ма респонденти са живеещи с известни лишения. 
Именно представителите на тази група очевидно поставят най-често кому-
никативната функция на езика на първо място, когато става дума за пра-
вилното писане на български език.  

Като се има предвид, че от общия брой респонденти най-много са рес-
пондентите, посочили, че живеят с известни лишения“ (64% от 1000 ду-
ши), резултатите на Графика 46. са напълно обясними. Затова се поинтере-
сувахме колко процента от всяка група по жизнен стандарт са избрали ка-
то първи отговора „Правилното писане ни помага да се разбираме помеж-
ду си“. Данните показват следното разпределение: този отговор е посочен 
от 5.9% от живеещите богато, 25.5% от живеещите без лишения, 27.2% от 
живеещите с известни лишения, 26.8% от живеещите с големи лишения и 
от нито един от живеещите в мизерия. Тези факти дават основание да се 
обединят живеещите без лишения, с известни лишения и с големи лише-
ния в нова група „живеещи с различни по степен лишения“, тъй като про-
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центите са близки. Вижда се, че именно сред тази обобщена група, дви-
жеща се между 25% и 27% в отделните три първични групи, е относително 
най-висок процентът на избралите при първия избор значимостта на пра-
вилното писане за разбирането между членовете на обществото. Не се оп-
равдаха очакванията, че сред групата на богатите ще бъдат най-много из-
бралите този отговор при първи избор.  

 

 
 

Графика 46. Разпределение по жизнен стандарт на отговорите (263 при първи 
избор) „Правилното писане ни помага да се разбираме помежду си“ 
 

Слаба по сила е връзката между коментирания отговор и фактора мес-
тоживеене. Разпределението по местоживеене на тези 263 респонденти, 
посочили като първи отговора „Правилното писане ни помага да се раз-
бираме помежду си“, не показва значими разлики. Той е даден от 25.6% от 
живеещите в София, 28.2% от живеещите в областните градове, 24.4% от 
живеещите в необластните градове и 25.9% от живеещите в селата респон-
денти. 

Възрастта също показва слаба по сила свързаност, а процентите във 
всяка от възрастовите групи на респондентите, избрали отговора „Правил-
ното писане ни помага да се разбираме помежду си“, не се различават с 
повече от 1–2%.  

Отговорът „Правилното писане ни обединява и съхранява като нация“ 
показва свързаност с факторите образование на респондента и жизнен 
стандарт – вж. коефициента р на Таблица 22. Според коефициента на 
Крамер (К) връзката е слаба. 

Разпределението на отговорите във всяка от четирите групи по образо-
вание на респондентите (висше, средно, основно, по-ниско от основното)  
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показва, че 25.2% от групата на респондентите с висше образование са по-
сочили при първи избор именно „Правилното писане ни обединява и съх-
ранява като нация“. Сред групата на респондентите със средно образова-
ние процентът е 20.8%, сред групата с основно образование процентът е 
17.9%, а сред тези с по-ниско от основното образование – 4.8%. Тези дан-
ни говорят, че с повишаване на образователната степен расте и процентът 
на респондентите, които са посочили при първия избор на отговор обеди-
няващата роля на правилното писане в рамките на обществото.  

 
Социално-демографски характеристики P K 

Образование на респондента 0,03 0,123 
Жизнен стандарт 0,00 0,121 

 
Таблица 21. Социално-демографски характеристики като признаци фактори  
и измерители на връзката им с отговора „Правилното писане ни обединява  

и съхранява като нация“ като признак резултат 
 

 
 

Графика 47. Проценти респонденти (в рамките на всяка от групите по жизнен 
стандарт), избрали при първи избор отговора „Правилното писане ни обединява 

и съхранява като нация“ 
 
Графика 47. говори за зависимост, в която обаче не се включва групата 

на живеещите богато. С повишаването на жизнения стандарт (по самооп-
ределението на респондента) се повишава средният процент на респонден-
тите във всяка от групите, избрали отговора „Правилното писане ни обе-
динява и съхранява като нация“. Следователно с повишаването на жизне-
ния стандарт нагласата към книжовния език гордост се оказва по-широко 
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представена, като това обаче не важи за групата на самоопределилите се 
като живеещи богато. 

Интерес буди съпоставката между две от оценяваните твърдения в 9-ти 
въпрос (Това, че мога да пиша правилно на български...) : 9.2. Това, че 
мога да пиша правилно на български, ми носи престиж в очите на окол-
ните и 9.3. Това, че мога да пиша правилно на български, ми помага да 
изграждам кариерата си, и две от избираните твърдения във въпрос № 8, 
който бе коментиран непосредствено по-горе: 8.3. Добре е да пишем на 
правилен книжовен език, защото да пишеш правилно, е престижно и 8.6. 
Добре е да пишем на правилен книжовен език, защото работната среда 
изисква да пишеш правилно.  

Става ясно, че 9.2 и 8.3 се отнасят до една и съща полза, която носи 
правилното писане – престиж. Има обаче важно различие – 9.2 се отнася 
до престижа като лична полза от правилно писане за респондента, а 8.3 
представлява генерализирано (а не персонализирано) твърдение за прес-
тижността като полза от правилното писане на български език. Общо 
68.2% от респондентите са приели като важащо за тях самите твърдението, 
че правилното писане им носи престиж сред околните, а генерализираното 
твърдение, че правилното писане е престижно, е избрано измежду седемте 
твърдения за ползите от правилното писане от 16.4% при първия избор и 
от 14.9% респонденти при втория избор на отговор. Данните говорят, че 
когато се изисква персонализирана оценка, респондентите виждат по-го-
ляма полза за себе си от правилното писане като носещо престиж, за раз-
лика от случая, в който от тях се изисква да изберат престижа от правил-
ното писане като генерализирано твърдение сред други ползи, които са 
резултат от спазването на писмените книжовни норми.  

Твърдение 9.3 и 8.6 се отнасят до ролята на писането на правилен кни-
жовен език в работната среда. Приели са твърдението, че правилното писа-
не помага за изграждането на собствената кариера, 56.1% от респонденти-
те (твърдение 9.3). За сметка на това обаче само 5.2% от анкетираните са 
посочили при първия избор и 10.4% при втори избор на въпрос № 8, че ра-
ботната среда изисква правилно писане на книжовен български език (твър-
дение 8.6). Следователно, от една страна, повече от половината от респон-
дентите оценяват значимостта на владеенето на писмените книжовни нор-
ми за собственото кариерно израстване, а от друга страна, малък процент 
са тези, от които работната среда изисква спазване на писмените книжов-
ни норми. Налице е непренебрежимо разминаване между персоналното 
виждане за ползата от владеенето на книжовните норми за успешността на 
кариерното развитие и изискванията за владеене на тези норми, поставени 
от работната среда. 

Може да се направи още една съпоставка – между процента респон-
денти, приели твърдението, че правилното писане помага за изграждането 
на кариерата (56.1% – твърдение 9.3), и процента респонденти, които в  
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свободните отговори на въпрос 6 са посочили като мотив за правилното 
писане желанието да изградят кариера, кариерното развитие, шанса за рас-
теж в службата, успеха в работата – 1.38%. Ако за неголям процент рес-
понденти работната среда изисква владеене на писмените книжовни нор-
ми, то не може да се очаква висока мотивираност за спазването ва тези 
норми, макар че правилното писане е видяно като персонална полза за ка-
риерното развитие от около 56% от анкетираните. 

 
Красимира Алексова, Йовка Тишева 
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ОЦЕНКИ ЗА СПАЗВАНЕТО НА ПИСМЕНИТЕ ПРАВИЛА НА КНИЖОВНИЯ 

ЕЗИК, ЗА ПРИЧИНИТЕ ЗА ТЯХНОТО НАРУШАВАНЕ И ЗА СОЦИАЛНО-
ДЕМОГРАФСКАТА ДЕТЕРМИНИРАНОСТ НА ПРАВИЛНОТО ПИСАНЕ 

 
В тази част ще бъдат разгледани въпроси от анкетното проучване, чрез 

които се цели да се изследва общественото мнение за това доколко се 
спазват писмените правила на българския език в области, значими за съв-
ременната писмена комуникация. Във връзка с това естествено е да се про-
учи и какви са според респондентите причините за неспазването на писме-
ните книжовни норми. В анкетата са посочени 10 възможни причини за от-
клоненията от правописа, като се търси валидността на тези причини спо-
ред анкетираните. Наред с това се интересуваме и от мнението на анкети-
раните за социално-демографската детерминираност на допусканите греш-
ки, напр. как според анкетираните образованието, възрастта и жизненият 
стандарт на пишещите влияят върху допускането на грешки. 

  
1. Оценки за степента на спазване на писмените книжовни норми 

В анкетата мнението на респондентите за степента, в която се спазват в 
писменото общуване нормите на българския книжовен език, се проучва 
чрез въпрос № 4. Скалата, от която се избират отговорите, е четиристепен-
на семантично диференциална, като е предвиден и отговор „Не мога да 
преценя“. От респондентите се изисква според тази скала да посочат в как-
ва степен се спазват писмените книжовни норми в шест области. Бяха из-
брани именно тези области поради обществената им значимост, като в по-
вечето от тях спазването на книжовните писмени норми от гледна точка на 
еталонната символна функция на книжовния език би следвало да е задъл-
жително. В този смисъл отговорите са показателни за нагласата, дефини-
рана от П. Гарвин като осъзнаване на нормата.  

 
Q4. Доколко според Вас се спазват писмените правила на българския 

книжовен език:  
1. Изцяло се спазват 
2. По-скоро се спазват 
3. По-скоро не се спазват 
4. Изобщо не се спазват 
5. Не мога да преценя 
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4.1. В административните и служебните 
документи 
 

4.2. В учебниците и в учебните помагала 
 

4.3. В художествената литература 
 

4.4. В служебните имейли  
 

4.5. В интернет форумите и блоговете 
 

4.6. В чатовете 

 
Шестте изследвани области на писмена комуникация, посочени във 

въпроса, могат да се обособят в две групи. Първата (4.1. административни 
и служебни документи, 4.2. учебници и учебни помагала, 4.3. художест-
вена литература) включва текстове, които са статични и повечето от тях 
(най-вече учебниците, учебните помагала и художествената литература) 
строго нормирани, тоест представляват текстове с редакторска и коректор-
ска намеса. Те могат да съществуват извън интернет, но могат да същест-
вуват и онлайн, за да се разшири достъпът до тях, като глобалната мрежа е 
посредникът за разпространяването им. Затова можем да ги обособим като 
области с фиксирани текстове с онлайн достъп. За тези текстове интернет 
е среда за разпространение, а не за създаване. Втората група оформят об-
ластите от „същинската“ интернет комуникация (4.4. служебни имейли, 
4.5. интернет форуми и блогове, 4.6. чатове), за които са типични интерак-
тивността и динамичността. Тези текстове се създават и битуват само във 
виртуалната среда на мрежата. 

 
От Графика 1. проличава, че по отношение на първата група (области 

със статични текстове) преобладаващо е мнението на анкетираните, че 
писмените книжовни норми се спазват изцяло или по-скоро се спазват. 
Най-висок процент положителни отговори има по отношение на учебни-
ците и учебните помагала – общо 80.4%, след това за художествената ли-
тература – общо 79.5%, и накрая в административните и служебните доку-
менти – 71.1%. Това говори, че според мнението на респондентите статич-
ните текстове, преминали през предварителна редакторска намеса, достъп-
ни и онлайн, се отличават с висока степен на стандартизираност по отно-
шение на писмените норми.  
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Графика 1. Разпределение на отговорите в шестте области на приложение на 
писмените книжовни норми според оценките за степента на спазването им 
 

Ако се разглежда само отговорът „Изцяло се спазват“, според заявено-
то обществено мнение между трите области със статични текстове същест-
вува йерархия. Най-висок е процентът на този отговор за учебниците и 
учебните помагала – 57.3%, на второ място е по отношение на художестве-
ната литература – 50.2%, а на трето място са административните и служеб-
ните документи – 36%. Ако се вземе предвид обаче сумата между най-ви-
соката („Изцяло се спазват“) и втората степен на спазване на нормите 
(„По-скоро се спазват“), става ясно, че процентите за учебниците и учеб-
ните помагала (общо 80.4%) и за художествената литература (общо 79.5%) 
са почти еднакви (с разлика от 1%). Учебниците задължително преминават 
през редакторска и коректорска намеса (това важи във висока степен за 
учебниците за средното училище), докато понякога поради различни при-
чини публикуваните художествени текстове нямат коректор. Не е ясно 
обаче дали анкетираните правят подобна разлика. Анкетата не може да да-
де данни за това.  

Според анкетираните в областите на динамичната е-комуникация се 
наблюдава по-често нарушаване на писмените книжовни норми, отколко- 
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кото в областите извън нея. Данните сочат, че според виждането на анке-
тираните съществува йерархия на степента на спазване на писмените кни-
жовни норми в трите подобласти, които са част само от онлайн комуника-
цията. При обединяването на отговорите според признака „Правилата се 
спазват“ (включващ отговорите „Изцяло се спазват“ и „По-скоро се спаз-
ват“), трите подобласти се подреждат така: в служебни имейли – 38.3%, в 
интернет форуми и блогове – 10.1%, в чатове – 6.1%. Въз основа на това в 
групата на текстовете, присъщи само на общуването в интернет, могат да 
се формират две подгрупи: подгрупата на текстовете на служебните имей-
ли срещу подгрупата, обединяваща текстовете на интернет форумите и 
блоговете и текстовете на чатовете. Значим разграничител на така обосо-
бените две подгрупи според мнението на респондентите за степента на 
спазване на книжовните норми се оказва признакът делово общуване.  

Трябва да се отбележи също така същественият процент респонденти, 
които не могат да преценят доколко се спазват писмените правила в посо-
чените области като цяло. Делът им е по-висок за подобластите на е-кому-
никацията – средно 1/3 от всички респонденти. За служебните имейли от-
говор „Не мога да преценя“ дават 34.9% от анкетираните, за чатовете – 
29.7%, за интернет форумите и блоговете – 27.6%. Този факт би могъл да 
се обясни с това, че като цяло респондентите, предпочели този отговор 
при оценка на коментираните три подобласти, или не използват интернет, 
или си служат с него ограничено. Те нямат наблюдения върху динамична-
та писмената практика в интернет – както собствена, така и на останалите 
потребители.  

Тези резултати могат да се съпоставят с данните от изследване, прове-
деното от Националния статистически институт през 2017 г. – годината, в 
която е проведена и анкетата за нагласите към спазването на книжовните 
норми, за използването на информационно-комуникационни технологии в 
домакинствата и от лицата в България. Според това проучване 67.3% от 
домакинствата у нас имат достъп до интернет. От анкетираните лица, кои-
то са на възраст между 16 и 74 години, 30.3% никога не са ползвали интер-
нет, а 7.8% го ползват по-рядко от веднъж седмично1. Данните за следва-
щата година показват, че към края на 2018 г. процентът на домакинствата, 
които имат достъп до интернет, се е увеличил на 72.1%2. Намалял е броят 
на лицата на възраст между 16 и 74 години, които никога не са ползвали 
интернет – от 30.3% на 26.7%3. Във второто проучване се посочват и 
причините, поради които лицата не използват интернет. Най-често това се 
дължи на липсата на умения за работа с интернет или на факта, че лицата 
нямат нужда от интернет, мрежата не им е интересна или полезна. Тези 
данни от Националния статистически институт биха могли да се използват  

                                                 
1 https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/ICT_hh2017_ZW9AP4W.pdf 
2 https://www.nsi.bg/bg/content/2808/достъп-на-домакинствата-до-интернет 
3 https://www.nsi.bg/bg/content/2828/лица-които-никога-не-са-използвали-интернет 
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в подкрепа на нашата хипотеза, че отговорът „Не мога да преценя“ по от-
ношение на правописа на онлайн текстовете е свързан с липсата на опит в 
онлайн общуването или на мотивация за такъв тип комуникация, а не само 
с факта, че респондентите не са запознати с книжовните норми. 

Значително по-нисък е делът на отговорилите „Не мога да преценя“ по 
отношение на спазването на правилата в подобластите на фиксираните 
(статичните) текстове, които може да са достъпни и онлайн: за админист-
ративните и служебните документи е 13.8%, а за художествената и учеб-
ната литература по 13.1%. За респондентите, дали този отговор, може да 
се предположи, че те или не познават добре писмените книжовни норми, 
поради което не могат да преценят доколко те се спазват, или не четат 
текстове от посочените подобласти. 

 
1.1. Оценки за степента на спазване на писмените книжовни норми в 

административни и служебни документи 

За всяко от равнищата на въпрос № 4 (общо 6 области на употреба на 
писмените книжовни норми) беше потърсено дали се намират в статисти-
чески значима връзка със социално-демографските характеристики на рес-
пондентите. Тъй като социално-демографските характеристики се възпри-
емат като признаци фактори, при това предимно качествени признаци фак-
тори (както напр. в Таблица 1.), а оценките за спазването на писмените 
норми в шестте области като признаци резултати (качествени подредими), 
проверката за свързаност беше извършена чрез х2 тест. Коефициентът р 
(равнище на значимост) дава възможност да се отговори съществува ли 
статистически значима връзка. Ако той е по-малък от риска за грешка α = 
0.05, се приема, че е налице връзка. Ако съществува връзка и признаците 
са качествени подредими, може да се изчисли и сила на връзката. 

В Таблица 1. са включени само онези социално-демографски характе-
ристики като признаци фактори, които според р имат свързаност с оцен-
ките на респондентите за степента на спазване на писмените книжовни 
правила в административни и служебни документи (4.1. в анкетата). Йе-
рархизирането на признаците фактори на Таблица 1. е според коефициента 
на Крамер за сила на връзката (К). При първите четири признака фактори 
(жизнен стандарт, образование на бащата, образование на майката и обра-
зование на респондента) силата на връзката е умерена4, за един признак 
фактор (трудовата активност) силата на връзката е средна, а за три приз-
нака фактори (етническа принадлежност, възраст, местоживеене) връзката 
е слаба. 

 

                                                 
4 В тази работа се прилага следната скала за сила на връзките: K ≤ 0,150 – слаба 

(незначителна), 0,151 ≤ K ≤ 0,200 – средна, 0,201 ≤ K ≤ 0,250 – умерена, 0,251 ≤ K ≤ 
0,300 – умерено силна, 0,301 ≤ K ≤ 0,350 – силна, 0,351 ≤ K ≤ 0,400 –  много силна, K ≤  

0,400 – изключително силна. 
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Социално-демографски характеристики P K 
Жизнен стандарт 0,00 0,205 
Образование на бащата 0,00 0,205 
Образование на майката 0,00 0,202 
Образование на респондента 0,00 0,201 
Трудова активност 0,00 0,151 
Етническа принадлежност 0,00 0,135 
Възраст 0,00 0,125 
Местоживеене 0,00 0,123 

Таблица 1. Социално-демографски характеристики като признаци фактори и 
измерители на връзката им с признака резултат степен на спазване на писмените 

книжовни правила в административни и служебни документи 
 

 
Графика 2. Степен на спазване на писмените книжовни норми в административни 

и служебни документи в петте групи по жизнен стандарт 
 

От Графика 2. става ясно, че с увеличаване на жизнения стандарт (по 
самоопределение на респондентите) намаляват тези, които не могат да 
преценят доколко в административни и служебни документи се спазват 
писмените книжовни норми. Най-висок е процентът на респондентите, ко-
ито не могат да преценят, при живеещите в мизерия. Може да се предпо-
ложи, че тези лица нямат достъп до такива документи и това обуславя 
липсата на мнение по поставения въпрос. В по-ниска степен това важи и за 
живеещите с големи лишения. В тенденцията за намаляване на неможещи-
те да преценят с нарастване на жизнения стандарт не се включва групата 



Красимира Алексова, Йовка Тишева 

 

 106 

на богатите, защото при тях има повече отговори „Не мога да преценя“ до-
ри в сравнение с живеещите с известни лишения.  

Може да се очертае още една тенденция – с увеличаване на жизнения 
стандарт нараства процентът на отговорите „По-скоро се спазват“, като 
тук се включва и групата на живеещите богато. Третата тенденция е за 
увеличаване на отговорите „Изцяло не се спазват“ с увеличаване на жизне-
ния стандарт, като обаче тук не влиза групата на живеещите богато.  

Ако се сумират отговорите „Изцяло се спазват“ и „По-скоро се спаз-
ват“, ще се види, че по този нов критерий: книжовните норми в админист-
ративни и служебни документи се спазват, съществува тенденция – с на-
растване на жизнения стандарт нараства и процентът отговори „Спазват 
се“. 

От съпоставката на процентните разпределения в групите по образо-
ванието на бащата, на майката и на самия респондент, вж. Графика 3., ли-
чат общи тенденции. Най-отчетлива е намаляването на процента отговори 
„Не мога да преценя“ с увеличаване на образователната степен и при трите 
признака фактори (образование на бащата, на майката и на самия респон-
дент). Втората обща тенденция е увеличаване на процента отговори „По-
скоро се спазват“ с нарастване на образователната степен. Подобна тен-
денция не се очертава при отговорите „Изцяло се спазват“, тъй като в гру-
пите на висшистите по факторите образование на бащата и образование на 
майката отговорите „Изцяло се спазват“ са по-малко от същия тип отгово-
ри при респондентите със средно образование. Това говори за по-голяма 
критичност в групата на висшистите. Те вероятно са запознати по-добре с 
книжовните норми и тези познания, както и по-богатата им писмена прак-
тика ги карат да мислят, че в административни и служебни документи нор-
мите се нарушат. В това убеждава и фактът, че отговорите „По-скоро не се 
спазват“ са повече именно при висшистите.  

Ако се разгледа разпределението на отговорите в групите по трудова 
активност, вж. Графика 4., ще се види, че най-висок процент отговори „Из-
цяло се спазват“ е регистриран в групата на учещите. Макар че те не са 
най-често общуващите с административни и служебни документи, очаква-
нето им, че това са текстове, в които трябва да имат висока степен на спаз-
ване на книжовните норми поради официалността на комуникацията, ве-
роятно ги мотивира да дадат подобен отговор. На второ място са работе-
щите на пълна заетост – около 40% сред тях са дали отговор „Изцяло се 
спазват“. Най-критични са работещите на частична заетост, ако се отчетат 
отговорите „Изцяло се спазват“. Очаквано сред безработните и пенсионе-
рите е най-голям процентът анкетирани, които не могат да преценят до-
колко се спазват писмените книжовни норми в административните и слу-
жебните документи. Този факт може да се обясни с липсата на опит с та-
кива текстове или с по-ограничения достъп до такива материали.  

Ако се сумират отговорите „Напълно се спазват“ и „По-скоро се спаз-
ват“ в общ критерий „Спазват се“, учениците и работещите на пълна зае- 
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тост ще са на първите две места, последвани от работещите на частична 
заетост, домакините и безработните с много близки проценти, а накрая се 
оказват като относително по-малко критични пенсионерите. Трябва да се 
уточни обаче, че обобщеният отговор „Спазват се“ (сума от „Напълно се 
спазват“ плюс „По-скоро се спазват“) доминира във всички групи по 
трудова активност пред обобщения отговор „Не се спазват“ („Изобщо не 
се спазват“ плюс „По-скоро не се спазват“).  

 

 
Графика 3. Степен на спазване на писмените книжовни норми в административни 

и служебни документи според образователната степен на бащата, майката и 
респондента 

 
На Графика 5. е представена връзката между оценката за правописа в ад-

министративните и служебните документи и признака фактор възраст. Спо-
ред процента избрали отговора „Изцяло се спазват“ се оформят две обоб-
щени възрастови групи от първоначалните пет: сборната група на анкети-
раните между 18 и 49 г. (44.6%, 43%, 43.4%) и сборната група на респон-
дентите между 50 и над 59 г. (28.6% и 31.1%). Групите във всяка от тези 
две сборни групи имат много близки проценти, като по-висок процент 
приели твърдението, че в административни и служебни документи писме-
ните книжовни норми абсолютно се спазват, има в макрогрупата между 18 
и 49 г. 

Ако обаче се образува нов обобщен признак „Спазват се“, който да об-
хваща отговори „Напълно се спазват“ и „По-скоро се спазват“, става ясно, 
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че процентите в първите четири групи на графиката (18 – 29 г., 30 – 
39 г., 40 – 49 г., 50 – 59 г.) са почти еднакви. Близки са и процентите в 
тези четири групи на лицата, които са отговорилите, че не могат да 
преценят доколко се спазват писмените книжовни правила в 
административни и служебни документи. Двойно по-голям е този процент 
при групата на респондентите над 59 години.  

 

 
Графика 4. Степен на спазване на писмените книжовни норми в административни 

и служебни документи според трудовата активност 
 
Признакът фактор местоживеене (с равнища София, град областен цен-

тър, град необластен център и село) е в слаба по сила връзка с оценките за 
степента на спазване на книжовните норми в административни и служебни 
документи. Според процента отговори „Изцяло се спазват“ четирите групи 
се подреждат по следния начин: живеещи в областните градове и селата, 
след това живеещи в необластните градове и накрая живеещи в София, вж. 
Графика 6. Явно живеещите в София са най-критични към правописа на 
този вид официални документи. За сметка на това при тези респонденти 
отговорите „По-скоро се спазват“ са по-голям процент, отколкото същия 
тип отговори при останалите три групи по местоживеене.  

Ако се вземат само отговорите „По-скоро се спазват“, може да се от-
крои тенденция за тяхното нарастване с нарастване на големината на насе-
леното място – от живеещите на село, през живеещите в необластните гра 
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дове, след това в областните градове до живеещите в София. Още една 
тенденция може да се очертае от данните на Графика 6. Отговорите „Не 
мога да преценя“ намаляват с увеличаване на големината на населеното 
място (село – необластен град – областен град – София).  

 

 
Графика 5. Степен на спазване на писмените книжовни норми в административни 

и служебни документи според възрастта 
 

 

Графика 6. Степен на спазване на писмените книжовни норми в административни 
и служебни документи според местоживеенето 
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Ако се сумират отговорите „Изцяло се спазват“ и „По-скоро се спаз-
ват“ и се създаде нов обобщен отговор „Спазват се“, ще стане ясно, че 
най-висок е процентът на избралите този обобщен отговор в градовете об-
ластни центрове, следвани с много малка разлика от живеещите в София, 
на трето място живеещите в градовете необластни центрове и накрая на 
живеещите в селата. Тези данни не могат да се свържат изцяло с демо-
графската статистика (разпределение на населението на страната по тип 
населено място), а по-скоро отразяват динамиката на трудовата и социал-
ната дейност на жителите на различните по тип населени места и необ-
ходимостта да се използват служебни или административни документи. 

В заключение може да се каже, че с увеличаването на жизнения стан-
дарт или с увеличаване на образователната степен (на майката, на бащата, 
на самия респондент) намалява процентът на некомпетентните да отгово-
рят доколко се спазват писмените книжовни норми в административни и 
служебни документи. С увеличаване на жизнения стандарт също така се 
увеличава и процентът на респондентите, които смятат, че книжовните 
норми в тези документи се спазват (сума от отговорите „Изцяло се спаз-
ват“ и „По-скоро се спазват“). Разпределението на отговорите за степен на 
спазване на книжовните норми в административни и служебни документи 
според образованието на бащата, на майката и на респондента показват 
близки зависимости. Относително най-голяма е критичността сред групата 
на висшистите. Освен това съществува тенденция сборът от отговорите 
„Изцяло се спазват“ и „По-скоро се спазват“ да нарастват от образование, 
по-ниско от основно, през основно, средно към висше. Това е за сметка на 
нарастването на отговорите „Не мога да преценя“ от висше към по-ниско 
от основно образование. Учещите в по-голяма степен приемат, че в този 
тип документи книжовните норми изцяло се спазват. По обобщения крите-
рий „Спазват се“ (сума от „Изцяло се спазват“ и „По-скоро се спазват“) 
учещите и работещите на пълна заетост са на първите две места, следвани 
от работещите на частична заетост, домакините, безработните и накрая 
пенсионерите. Разпределението в групите по възраст говори, че липсва съ-
ществена разлика между процентите на респондентите, избрали обобще-
ния критерий „Спазват се“, в групите между 18 и 59-годишна възраст. В 
областните градове е малко по-голям процентът на отговорите в обобще-
ната група „Спазват се“, след тях е групата на живеещите в София, в не-
областните градове и накрая в селата. При живеещите в селата е най-голям 
процентът на лицата, които са посочили, че не могат да оценят доколко се 
спазват книжовните норми в този тип документи. 

 
1.2. Оценки за степента на спазване на писмените книжовни норми в 

учебници и учебни помагала 

Според Графика 1. най-много отговори, че книжовните норми изцяло 
се спазват, са дадени за учебниците и учебните помагала. Това е очаквано, 
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защото за научните текстове, част от които са учебниците, прилагането на 
книжовните норми е задължително, а преди публикуване тези текстове 
преминават през редакторска и коректорска обработка. Оценките за сте-
пента на спазване на писмените книжовни норми в учебници и учебни по-
магала са статистически свързани със социално-демографските характе-
ристики от Таблица 2. Според коефициента на Крамер за сила на връзката 
(К) един от признаците фактори – образование на майката, е в умерена по 
сила връзка с признака резултат оценки за степента на спазване на писме-
ните книжовни норми в учебници и учебни помагала. Четири признак: об-
разованието на бащата, жизнения стандарт, образованието на респондента 
и трудовата активност, имат средна по сила връзка, а три: възраст, место-
живеене, етническа принадлежност по самоопределение – слаба по сила 
връзка.  

 
Социално-демографски характеристики P K 
Образование на майката 0,00 0,206 
Образование на бащата 0,00 0,200 
Жизнен стандарт 0,00 0,177 
Образование на респондента 0,00 0,154 
Трудова активност 0,00 0,151 
Възраст 0,00 0,135 
Местоживеене 0,00 0,134 
Етническа принадлежност 0,00 0,127 

Таблица 2. Социално-демографски характеристики като признаци фактори  
и измерители на връзката им с признака резултат степен на спазване  
на писмените книжовни правила в учебници и учебни помагала 

 
Съпоставката на разпределението на отговорите в групите според об-

разованието на бащата, на майката и на респондента говори за няколко об-
щи зависимости. С нарастване на образователната степен например нама-
лява процентът на респондентите, които не могат да преценят доколко се 
спазват книжовните норми в учебниците и учебните помагала. Това е 
напълно закономерно, защото хората с основно и по-ниско от основното 
образование не са имали достатъчно продължителен опит с използването 
на учебници и учебни помагала, от една страна, а от друга страна, не са за-
познати с книжовноезиковите норми в такава степен, че да оценяват пра-
вописа на официални писмени текстове.  

Друга тенденция е нарастването на сумата от отговорите „Изцяло се 
спазват“ и „По-скоро се спазват“ с увеличаването на образователната сте-
пен, но без да се включва в тази тенденция групата на висшистите. При 
тях са относително повече отговорите „По-скоро не се спазват“. Макар че 
процентните различия са малки, съществува тенденция за леко повишена 
критичност при висшистите по отношение на спазването на книжовните 
норми в учебници и учебни помагала.  
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Графика 7. Степен на спазване на писмените книжовни норми в учебници и 

учебни помагала според образованието на бащата, на майката и на респондента 
 

На Графика 8. са обобщени данните за връзката между жизнения стан-
дарт в петте групи по самоопределение (живеещи богато, живеещи без ли-
шения, живеещи с известни лишения, живеещи с големи лишения и жи-
веещи в мизерия) и оценките за спазването на писмените книжовни норми 
в учебници и учебни помагала. Очертават се няколко зависимости. С уве-
личаването на жизнения стандарт нараства и процентът на оценките, че 
писмените книжовни норми на българския език се спазват изцяло в учеб-
ниците и учебните помагала, като успоредно с това намалява процентът 
отговори „Не мога да преценя“. Тези данни говори, че живеещите в голе-
ми лишения и живеещите в мизерия имат минимален или по-скоро недос-
татъчен опит с двата типа текстове от научната сфера, което, от своя стра-
на, насочва към идеята за обвързаността между ниския жизнен стандарт и 
невисокото образование. Връзката между тези два фактора е безусловна. 
Достъпът до качествено образование, наред с достъпа до качествено здра-
веопазване и социални придобивки, е сред измерителите на жизнения 
стандарт. По-високото образование е предпоставка за по-висок жизнен 
стандарт. По-вероятно е водещият мотив за респондентите, отговорили, че 
не могат да преценят дали се спазват книжовните норми в учебниците и 
учебните помагала, да е свързан на първо място с ниското образователно 
равнище. 
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Що се отнася до отговорите „По-скоро се спазват“, те са най-много при 
живеещите без лишения, след това при живеещите с известни лишения, 
живеещите богато и накрая при живеещите с големи лишения. Ако се су-
мират отговорите „Изцяло се спазват“ и „По-скоро се спазват“ и се създа-
де обобщен критерий „Спазват се“, на първо място ще бъде групата на жи-
веещите без лишения, на второ място живеещите богато (при тях обаче е 
доста по-висок процентът отговори „Изцяло се спазват“), следват живее-
щите с известни лишения, живеещите с големи лишения и в мизерия. Пос-
ледните две групи са на последно място заради повишения процент от-
говори „Не мога да преценя“, а не защото са критични към спазването на 
книжовните норми в учебници и учебни помагала.  

 

 
Графика 8. Степен на спазване на писмените книжовни норми в учебници  

и учебни помагала според жизнения стандарт 
 
Трудовата активност като признак фактор е в средна по сила връзка с 

признака резултат оценки за степента на спазване на книжовните норми в 
учебници и учебни помагала. Графика 9. показва, че според отговорите 
„Изцяло се спазват“ групите се подреждат по следния начин: учещи, без-
работни, работещи на пълна заетост, домакини, работещи на частична зае-
тост и накрая безработни. Най-много отговори „Не мога да преценя“ са да-
ли пенсионерите, безработните и работещите на частична заетост, което 
говори, че те или имат ограничен достъп до учебници и учебни помагала, 
или въобще нямат в настоящето подобен достъп, или знанията им за кни-
жовните норми са ограничени и не могат да преценят доколко те се спаз-
ват в учебните издания. Ако обаче се сумират отговорите „Изцяло се спаз- 
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ват“ и „По-скоро се спазват“ и се създаде обобщен критерий „Спазват се“ 
(без разлика в степента), на първо място по „оптимистичен поглед“ към 
спазване на книжовните норми в учебници и учебни помагала са работе-
щите на пълна заетост, след тях домакините, учещите, безработните, рабо-
тещите на частична заетост и пенсионерите. Последните три групи заемат 
крайните места, защото при тях са повече отговорите „Не мога да преце-
ня“.  

Внимание следва да се обърне и на разпределението на отговорите в 
групата на учещите, защото те имат най-преки наблюдения върху учебни-
ците и учебните помагала. Както стана ясно, в тази група са най-много от-
говорите „Изцяло се спазват“, но отговорите „По-скоро се спазват“ са по-
малко отколкото при работещите на пълна заетост и домакините и почти 
колкото при работещите на пълна заетост. Отговорите „По-скоро не се 
спазват“ са най-много именно в групата на учещите, макар че процентът 
не е висок – 9.7% (при работещите на пълна заетост този процент е 4.8%, 
при работещите на частична заетост – 5.7%, при домакините – 6.7%, при 
безработните – 3.9%, при пенсионерите – 9.4%). При учещите няма нито 
един отговор „Въобще не се спазват“.  

Сумата от оценките „Изцяло се спазват“ и „По-скоро се спазват“ (над 
82%) говори, че учещите респонденти потвърждават висока степен на 
спазване на книжовните норми в учебниците и учебните помагала. Според 
анкетираните, които най-често би следвало да използват такъв тип текс-
тове, учебните материали освен знания от конкретната научна област в 
значителна степен представят и модели за правилна употреба на книжов-
ния български език. Данните могат да се свържат и с изводите от предход-
ната част за ролята на образованието като фактор при формиране на наг-
ласи и оценки по отношение на книжовните норми. Не трябва да се омало-
важават скептичните 9.7% учещи, според които тази „езикова мисия“ на 
научните текстове не е реализирана. 

Макар че възрастта като признак фактор е в слаба по сила връзка с 
признака резултат степен на спазване на писмените книжовни норми в 
учебници и учебни помагала, от данните на Графика 10. могат да бъдат из-
ведени някои зависимости. Забелязва се нарастване на отговорите „Изцяло 
се спазват“ за книжовните норми в учебници и учебни помагала с нама-
ляване на възрастта (с разместване на мястото на групите между 40 – 49 г. 
и 50 – 59 г.). Също така с нарастване на възрастта се увеличава процентът 
отговори „Не мога да преценя“, което е непълно обяснимо, тъй като учеб-
ниците са част от текстовете, актуални за групите до 29 г. Тук трябва да се 
отбележи и фактът, че и други групи имат засилен достъп до учебниците, 
например като родители или баби и дядовци на ученици. Ако обаче се су-
мират отговорите „Изцяло се спазват“ и „По-скоро се спазват“, се оказва, 
че групите 18 – 29 г., 30 – 39 г. и 40 – 49 г. имат почти еднакви проценти. 

Съпоставката между Графика 9. и Графика 10. потвърждава извода, че 
учещите са групата, в която има най-много поддръжници на мнението, че 
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в учебниците и учебните помагала писмените книжовни норми се спазват 
изцяло. Това е групата, чиито представители ежедневно работят с учебни 
печатни материали. Учещите са подложени на системно обучение в кни-
жовните норми, затова и мнението на тези респонденти е важно за нас-
тоящото изследване. То говори за ясна формирана нагласа осъзнаване на 
нормата, показателна за еталонната символна функция на книжовния език.  

 

 
Графика 9. Степен на спазване на писмените книжовни норми в учебници  

и учебни помагала според трудовата активност 

 

Графика 10. Степен на спазване на писмените книжовни норми в учебници 
 и учебни помагала според възрастта 
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Местоживеенето като признак фактор (с равнища София, град облас-
тен център, град необластен център, село) е в слаба връзка с признака ре-
зултат степен на спазване на писмените книжовни норми в учебници и 
учебни помагала. Разпределението на отговорите вътре във всяка от гру-
пите показва, че с нарастването на размера на населеното място намалява 
процентът отговори „Не мога да преценя“, вж. Графика 11. Ако се вземе 
предвид това, че в българските села живеят предимно възрастни хора или 
хора с по-ниска образователна степен, фактът, че най-много респонденти, 
които не могат да дадат отговор, има именно сред респондентите от се-
лата, намира обяснение. 

Според отговора „Изцяло се спазват“ групите се подреждат по следния 
начин: на първо място по брой на тези отговори е групата на живеещите в 
селата, след това на живеещите в София, в необластните градове и накрая 
в областните градове. Ако обаче се сумират отговорите от положителната 
част от скалата „Изцяло се спазват“ и „По-скоро се спазват“ в обобщен 
критерий „Спазват се“, става ясно, че е налице следната тенденция: с на-
растване на размера на населеното място се увеличава процентът на рес-
пондентите, които смятат, че книжовните норми в учебниците и учебните 
помагала се спазват. Това също намира основание в социално-демограф-
ската картина в селата. В ситуация на задълбочаващ се дисбаланс в тери-
ториалното разпределение на населението (по данни от края на 2018 г. 
73.7% от населението на страната живее в градовете) преобладаващата 
част от жителите на повечето български села са хора, които са по-близо до 
традиционните ценности и представи. Сред тях са книгите и печатното 
слово изобщо, а учебниците в най-пълна степен се приемат като образци 
за правилно писане. Макар към момента „българското село все още не 
предоставя добри условия: като инфраструктура, преподаватели, възмож-
ности и среда за развитие на образованието — както по отношение на учи-
лищното образование, така и на учене през целия живот“ (Миленкова/Mi-
lenkova 2014), традиционната представа за учебниците продължава да се 
поддържа. 

 
Обобщението на анализите за връзките между признаците фактори, с 

които признакът резултат степен на спазване на книжовните норми в 
учебници и учебни помагала, показва няколко тенденции. Колкото е по-
ниска образователната степен на майката, на бащата или на респондента, 
колкото е по-голяма възрастта на респондента, а това се отразява и на 
трудовата активност, колкото е по-нисък жизненият стандарт и колкото е 
от по-малко населено място, толкова по-голям е процентът на респонден-
тите, които не могат да дадат оценка за степента на спазване на книжов-
ните норми в учебници и учебни помагала. Това очертава профила на не-
способните да дадат мнение, като най-вероятно възрастта е водещият 
признак, който детерминира отдалеченост от ситуации, в които се използ-
ват учебни материали.  
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Графика 11. Степен на спазване на писмените книжовни норми в учебници  

и учебни помагала според местоживеенето 
 

Друг значим за изследването извод е, че учещите (най-вече до 29 г.), 
които ежедневно си служат с учебни писмени материали (учебниците и 
учебните помагала), смятат, че в тях книжовните норми се спазват във ви-
сока степен. Както казахме по-горе, това означава две неща: учебниците и 
учебните помагала изпълняват функцията си не само да обучават в конк-
ретна научна област, но и да представляват писмени източници с най-ви-
сока степен на спазване на нормите на стандартния език, а това също има 
важна образователна значимост; у учещите във висока степен е формирана 
нагласата осъзнаване на нормата, която е обвързана с еталонната символна 
функция на книжовния език.  

 
1.3. Оценки за степента на спазване на писмените книжовни норми в 

художествената литература 

Художествената литература е една от трите подобласти със статични 
по тип текстове според приетата тук класификация. Предполага се, че ху-
дожествените произведения, независимо дали са написани на български 
език, или са преводни текстове, достигат до своята публика след редак-
торска и коректорска намеса, която гарантира спазването на писмените 
книжовни норми. Практиката невинаги отговаря на това очакване. В тази 
работа обаче научният екип се интересува от оценките на респондентите 
за спазването на книжовните норми в художествената литература, а не от 
реалностите на българския книжен пазар. Според отговорите на анкети-
раните художествените текстове са на второ място по оценки „Изцяло се 
спазват“ (отнесено към писмените книжовни норми) – 50.2%. Припомня-
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ме, че на първо място за същия отговор са учебниците и учебните пома-
гала. Ако се сумират отговорите „Изцяло се спазват“ и „По-скоро се спаз-
ват“, за да се изследва мнението за спазването на нормите без степени, ще 
се види, че общо 79.5% от респондентите споделят това мнение. Отново и 
при този обобщен критерий „Спазват се“ художествената литература е на 
второ място след оценките за учебниците и учебните помагала – 80.4% от 
общия брой отговори.  

Анализите на връзките между социално-демографските характеристи-
ки на респондентите като признаци фактори и признакът резултат оценки 
за степента на спазване на книжовните норми в художествената литерату-
ра посочват наличието на осем свързаности, вж. Таблица 3. Умерена сила 
на връзката е налице с шест признака фактори: образование на респонден-
та, на бащата, на майката, местоживеене, жизнен стандарт и етническа 
принадлежност. Има и две слаби по сила връзки – с трудовата активност и 
с възрастта.  

 
Социално-демографски характеристики P K 
Образование на респондента 0,00 0,228 
Образование на бащата 0,00 0,214 
Местоживеене 0,00 0,210 
Образование на майката 0,00 0,209 
Етническа принадлежност 0,00 0,205 
Жизнен стандарт 0,00 0,204 
Трудова активност 0,00 0,145 
Възраст 0,02 0,085 

Таблица 3. Социално-демографски характеристики като признаци фактори и 
измерители на връзката им с признака резултат степен на спазване на писмените 

книжовни правила в художествената литература 
 

Оценките за спазване на книжовните норми в художествената литера-
тура според образованието на бащата, на майката и на респондента могат 
да се видят на Графика 12. Обща и за трите фактора е тенденцията към на-
маляване на процента отговори „Не мога да преценя“ с повишаване на об-
разователната степен. Големият процент отговори „Не мога да преценя“ в 
групата на респондентите с образование под основно, а на второ място и с 
основно образование, говори, че по-високото образование има ключов ха-
рактер за четенето на художествена литература. Не може да прецени дали 
се спазват книжовните норми в художествените текстове онзи, който или 
не чете, или не познава книжовните норми, защото не ги изучавал доста-
тъчно/въобще, или и поради двете причини заедно. 

По-съществена тенденция може да се очертае, ако се сумират отгово-
рите „Изцяло се спазват“ и „По-скоро се спазват“, което формира нов 
обобщен критерий „Спазват се“ по отношение на книжовните норми в ху-
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дожествената литература. При тази обобщена оценка е налице тенденция 
за увеличаване на процента оценки за спазване на книжовните норми в 
художествената литература с нарастване на образователната степен, като 
това се вижда най-ясно при фактора образование на респондента. Трябва 
да се отбележи, че в групите на респондентите със средно образование и с 
висше образование отговорите „Изцяло се спазват“ и „По-скоро се спаз-
ват“ са много близки по процентни стойности, което говори, че в съпос-
тавка с оценките за учебниците и учебните помагала повече респонденти 
имат забележки към спазването на книжовните норми в художествената 
литература. Има и тенденция за леко увеличаване на отговорите „По-скоро 
не се спазват“ с повишаване на образователното ниво.  
 

 
Графика 12. Степен на спазване на писмените книжовни норми в художествената 

литература според образованието на бащата, майката и респондента 
 

Интерес представлява разпределението на отговорите в групите по 
признака фактор местоживеене (с равнища София, областен град, необлас-
тен град, село). Както се вижда от Графика 13., с нарастването на големи-
ната на населеното място намалява процентът на смятащите, че книжовни-
те норми в художествената литература се спазват изцяло. Ако се вземат 
само тези отговори („Изцяло се спазват“) във всяка от четирите групи по 
признака местоживеене, ще се види, че най-малко са те в групата на живе-
ещите в столицата. Това говори за по-голяма критичност на столичаните, 
която може да е обусловена от два фактора. В единия случай критичността 
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може да се дължи на това, че респондентите по-добре познават книжов-
ните норми и поради това откриват отклоненията и грешките в художест-
вените текстове. Възможно е обаче изводите им да се базират на това, че 
по-често четат художествена литература от различен характер и така нат-
рупват по-голяма по обем база от текстове, която създава и впечатлението 
за по-чести пропуски в прилагането на книжовните норми. Това обаче са 
хипотези, които не може да бъдат проверени чрез данните, които се съдър-
жат в анкетното проучване. 

Наблюдава се и обратната тенденция – с нарастване на големината на 
населеното място нарастват и отговорите „По-скоро се спазват“ книжов-
ните норми в художествената литература. Най-много са тези отговори в 
групата на живеещите в София, вж. Графика 13. 

 

 

Графика 13. Степен на спазване на писмените книжовни норми в художествената 
литература според местоживеенето 

 
Ако се вземат само три от групите, без групата на живеещите в София, 

може да бъде изведена тенденцията за намаляване на отговорите „Не мога 
да преценя“ с нарастване на големината на населеното място. Най-много 
са неможещите да преценят доколко се спазват книжовните норми в худо-
жествената литература в селата, следвани от необластните градове и на-
края областните градове. Отговорите „Не мога да преценя“ в групата на 
живеещите в София са почти колкото тези в групата на респондентите от 
необластните градове. Както и в другите наблюдавани случаи, даването на 
отговор „Не мога да преценя“ е предизвикано или от недостатъчното поз-
наване на писмените книжовни норми, или от липсата на наблюдения вър-
ху текстове от художествената литература (поради различни причини, 
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напр. поради напреднала възраст, недостатъчно високо образование, липса 
на интерес и др.).  

Ако се създаде обобщен критерий „Спазват се“ по отношение на кни-
жовните норми в художествената литература като сума от отговорите „Из-
цяло се спазват“ и „ По-скоро се спазват“, ще стане ясно, че съществува 
тенденция с нарастване на големината на населеното място да се увели-
чават отговорите „Спазват се“ (макар и не с големи процентни разлики). 
Отражение върху тази тенденция има фактът, че се увеличават отговорите 
„Не мога да преценя“ в отделните групи с намаляване на големината на 
населеното място.  

На Графика 14. е представено разпределението на отговорите в петте 
групи по признака жизнен стандарт (с равнища според самоопределението 
живеещи богато, живеещи без лишения, живеещи с известни лишения, 
живеещи с големи лишения, живеещи в мизерия). Данните позволяват да 
се направят следните коментари: относително най-голям процент отговори 
„Напълно се спазват“ книжовните норми в художествената литература има 
сред живеещите с известни лишения, близък процент показват живеещите 
без лишения, след това живеещите богато, на четвърто място са живее-
щите с големи лишения. Сред живеещите в мизерия силно доминират от-
говорите „Не мога да преценя“ – 87.5%. Нарастването на процента немо-
жещи да дадат отговор със спадането на жизнения стандарт ясно говори, 
че колкото по-нисък е жизненият стандарт, толкова повече намалява чете-
нето на художествена литература, а оттам и наблюденията за спазването 
на книжовните норми в нея. Не би трябвало да се пренебрегва хипотезата, 
че при респондентите, живеещи в голяма бедност, резултатът може да се 
дължи и на непознаването на писмените книжовни норми. По отношение 
на лицата от групите с по-висок жизнен стандарт отговорът „Не мога да 
преценя“ вероятно е резултат от слаб интерес към четенето на художест-
вена литература като възможност за прекарване на свободното време. От 
изследване на читателските практики у нас, проведено от „Алфа Рисърч“ 
през 2014 г., става ясно, четенето е на трето място като предпочитана дей-
ност през свободното време. Най-предпочитани са заниманията, свързани 
с прекарване на свободното време у дома (гледането на телевизия, общу-
ването в семейството), а на второ място е сърфирането в интернет5. По от-
ношение на четенето няма промяна в резултатите в сравнение с предходни 
изследвания на същата агенция, проведени през 2009 г. и през 2006 г. 

Сумата от отговорите „Изцяло се спазват“ и „По-скоро се спазват“ 
подрежда групите в следния ред: живеещи без лишения, живеещи с из-
вестни лишения, живеещи богато и живеещи с големи лишения. Липсват 
подобни отговори при живеещите в мизерия. Както и в други коментирани 
случаи живеещите богато (по самоопределение) не влизат в тенденцията с 
нарастване на жизнения стандарт да нарастват отговорите за спазване на 

                                                 
5 https://www.abk.bg/page/practices2014 



Красимира Алексова, Йовка Тишева 

 

 122 

 
Графика 14. Степен на спазване на писмените книжовни норми в художествената 

литература според жизнения стандарт (по самоопределение) 
 
на книжовните норми. Това може да се свърже с посочената по-горе сис-
тема на дейностите през свободното време, в която четенето не заема во-
дещо място. 

.  

 

Графика 15. Степен на спазване на писмените книжовни норми  
в художествената литература според трудовата заетост 

 
Признакът фактор трудова активност е в слаба по сила връзка с оцен-

ките за спазване на книжовните норми в художествената литература. От 
Графика 15. могат обаче да бъдат направени някои наблюдения. Според 
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процента отговори „Изцяло се спазват“ книжовните норми в художестве-
ната литература шестте групи по трудова активност се подреждат по след-
ния начин (в низходящ ред): безработни, работещи на пълна заетост, пен-
сионери, учещи, работещи на частична заетост, домакини. Най-критични 
се оказват в случая три групи: на домакините, на учещите и на работещите 
на частична заетост. За домакините и учещите може да се предположи, че 
критичността е продиктувана от относително по-честото четене на худо-
жествена литература. Трябва да се отбележи, че при учещите значим фак-
тор е възрастовата близост до периода на целенасочено обучения по кни-
жовен български език и засилено изучаване на литературни произведения 
в средното училище. В групата на работещите на частична заетост ниският 
процент е обвързан със съществуването на 24.5% неможещи да преценят. 

Сред домакините и учещите е най-голям и процентът отговори „По-
скоро се спазват“ (за сметка на по-малкия процент „Изцяло се спазват“). 
Явно това са двете групи, които показват малко по-голяма критичност към 
художествената литература във връзка със спазването на писмените кни-
жовни норми в нея. 

Най-голям процент отговори „Не мога да преценя“ има сред безработ-
ните, работещите на частична заетост и сред пенсионерите. Вероятно тези 
анкетирани или нямат наблюдения върху художествената литература, или 
не познават добре книжовните норми, за да разграничат дали има наруша-
ване на тези норми в художествената литература, или не.  

Връзката между признака фактор възраст и оценките за спазването на 
книжовните норми в художествената литература е слаба по сила. За из-
следването ни обаче е важно да изследваме разпределението на отговорите 
в групите по възраст, за да ги съпоставим с отговорите според фактора 
трудова активност. На Графика 16. (с. 124) се наблюдава съвсем леко по-
качване на отговорите „Изцяло се спазват“ с нарастване на възрастта с из-
ключение на респондентите над 59 г., при които има повече отговори „Не 
мога да преценя“. Няма обаче големи различия (както беше и при фактора 
жизнен стандарт) в процента отговори „Не мога да преценя“ в петте групи 
по възраст. Отговорите „По-скоро се спазват“ също имат близки проценти 
в петте групи – между 27.7% и 31.7%.  

Липсата на отчетливи различия в отговорите на анкетираните според 
фактора възраст и фактът, че анкетното проучване е представително по 
признака възраст, ни карат да заключим, че в обществото петте възрастови 
групи, представени в анкетното проучване, имат консенсусни оценки за 
спазването на книжовните норми в художествената литература, а и че въз-
растта не е значимият разграничител на оценките на респондентите за 
спазване на писмения стандарт в този тип произведения. 

В обобщение може да се каже, че според оценките на респондентите 
художествените текстове, като статичен тип текстове с редакторска и ко-
ректорска намеса, са поставени на второ място (след учебниците и учебни- 
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те помагала) по степен на спазване на книжовните норми. Анализите на 
връзките между признака резултат оценки за спазване на книжовните нор-
ми в художествените текстове и социално-демографските фактори дока-
заха наличието на осем свързаности: с образованието на респондента, на 
майката, на бащата, с местоживеенето, жизнения стандарт, етническата 
принадлежност, трудовата активност и възрастта. Тези изводи са съпоста-
вими с резултати от други проучвания, според които съвременният четящ 
българин (тоест този, който има наблюдения, тъй като чете, и база за оцен-
ка на книжовната норма в художествените текстове, тъй като е запознат с 
тази норма) е предимно с високо образование, живее в столицата или в по-
голям град, трудово активен е, но със средни към високи доходи (вж. про-
учванията по въпроса на Асоциация „Българска книга“6). 

 

 
Графика 16. Степен на спазване на писмените книжовни норми в художествената 

литература според възрастта 
 

Анализите показват, че съществува тенденция за увеличаване на оцен-
ките за спазване на книжовните норми в художествени текстове с нараст-
ването на образователната степен, като това е най-ясно очертано при фак-
тора образование на респондента. Тази тенденция е обвързана с тенденци-
ята за увеличаване на отговорите „Не мога да преценя“ с намаляване на 
образователната степен. Хипотезата, която може да се издигне, е, че хора-
та с по-високо образование по-често четат художествена литература, а и 
познават по-добре книжовните норми, затова могат да преценят доколко в 
нея се прилагат правилата на писмения книжовен език. Не трябва обаче да 
се пропуска и лекото повишаване на отговорите „По-скоро не се спазват“ с 
повишаване на образователното ниво.  

                                                 
6 https://www.abk.bg/page/practices 
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Големината на населеното място, в което живеят респондентите оказва 
влияние върху оценките за спазването на книжовните норми в художест-
вената литература: с нарастването на големината на населеното място на-
маляват и отговорите, че в тази област езиковите норми се спазват. Най-
критични са живеещите в столицата. Съществува и тенденцията да нараст-
ват отговорите „По-скоро се спазват“ с увеличаване на големината на на-
селеното място. Колкото е по-голямо населеното място, толкова по-малко 
са анкетираните, които не могат да дадат отговор.  

Жизненият стандарт се оказва признак, който категорично различава 
живеещите в мизерия от другите четири групи, тъй като над 85% не могат 
да изкажат мнение дали езиковият стандарт се спазва в художествените 
текстове. Немалък е този процент и при живеещите с големи лишения. То-
ва говори, че живеещите с големи лишения и в мизерия или нямат достъп 
до художествена литература, или не познават книжовните норми, или и 
двете. Налице е тенденция с нарастване на жизнения стандарт да нараст-
ват отговорите за спазване на книжовните норми в художествената лите-
ратура, като в тази тенденция не се включва групата на живеещите богато.  

Учещите и домакините се оказват най-критични към спазването на 
книжовните норми в художествената литература, защото в тези групи е 
най-малък процентът отговори „Изцяло се спазват книжовните норми“. 
Напълно различен модел съществува при безработните, сред които е по-
висок процентът неможещи да дадат оценка.  

Разпределението на отговорите в петте възрастови групи показва близ-
ки резултати. Известна разлика съществува в групата на респондентите 
над 59 г., в които има малко повече неможещи да преценят. Данните гово-
рят, че не съществуват значими възрастови различия в оценките на рес-
пондентите за спазването на книжовните норми в художествени текстове. 
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1.4. Оценки за степента на спазване на писмените книжовни норми в 
служебни имейли  

 
Признакът резултат степен на спазване на книжовните норми в слу-

жебни имейли има връзка с девет социално-демографски признака факто-
ри, вж. Таблица 4. На първите три места според К е образованието (на 
майката, на бащата – с умерено силна връзка и в двата случая, или на са-
мия респондент – с умерена връзка според К). Умерена по сила е връзката 
и с признака фактор трудова активност. Средна по сила е връзката с приз-
наците фактори жизнен стандарт, местоживеене и възраст. Слаба връзка 
има с признаците образователна активност и етническа принадлежност (по 
самоопределение).  
 

Социално-демографски характеристики P K 
Образование на майката 0,00 0,269 
Образование на бащата 0,00 0,254 
Образование на респондента 0,00 0,232 
Трудова активност 0,00 0,209 
Жизнен стандарт 0,00 0,199 
Местоживеене 0,00 0,187 
Възраст 0,00 0,159 
Образователна активност 0,00 0,144 
Етническа принадлежност 0,00 0,111 

Таблица 4. Измерители на връзката между социално-демографските 
характеристики на респондентите и мнението на респондентите за спазване  

на писмените книжовни норми в служебни имейли 
 

Графика 17. дава възможност да се видят тенденциите в различните 
групи по образование на майката: с нарастването на образователната сте-
пен намалява делът на респондентите, избрали отговор „Не мога да преце-
ня“. Макар и в по-малка степен нараства процентът отговори, че книжов-
ните норми изцяло се спазват в служебните имейли, както и процентът от-
говори „По-скоро се спазват“ и „По-скоро не се спазват“. Профилът на от-
говорите на респондентите с майки с висше образование и профилът в гру-
пата от респондентите с майки с по-ниско от основно образование пред-
ставляват два напълно противоположни модела на мнение. При първите 
отговорите с разпръснати по петте степени на скалата с доминиране на 
първите три, а при втория има силна доминация на един отговор – „Не мо-
га да преценя“.  

Същите тенденции се наблюдават в разпределението на отговорите за 
спазване на книжовните писмени норми в служебните имейли и според 
образованието на бащата и образованието на самия респондент. Тук за съ-
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поставка представяме разпределението в групите по образование на рес-
пондента, вж. Графика 18. 

 

Графика 17. Оценки за спазване на книжовните норми в служебни имейли  
според образованието на майката на респондента 

 
Данните, онагледени на Графика 17. и 18., дават основание за следните 

изводи. Факторът образование се оказва ключов в две посоки: и по отно- 
 

 
Графика 18. Оценки на респондентите за спазването на писмените книжовни 

норми в служебни имейли според образованието на респондента 
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шение на познаването на писмения стандарт, и по отношение на активното 
използване на интернет като комуникационна среда. Респондентите с вис-
ше образование и с висше образование на родителите най-рядко избират 
отговор „Не мога да преценя“, поради което може да се каже, че тези анке-
тирани в най-висока степен познават писмените книжовни норми и най-
често боравят със служебни имейли (като автори и реципиенти). Тези рес-
понденти, освен че са най-активни в изразяването на мнение, са и най-
критични. У тях най-ясно личи нагласата осъзнаване на книжовната норма 
като индикатор на еталонната символна функция на писмения стандарт. 
Предпочитането на отговор „Не мога да преценя“ от респондентите с ос-
новно и особено при тези с по-ниско от основното образование е последи-
ца според нас най-вече от непознаването на писмените книжовни норми, а 
не толкова от неизползването на интернет като комуникационна среда. Ос-
нование за този извод дава съпоставката на отговорите на тези респон-
денти за текстовете, при които е налице и печатна, и онлайн версия. Оказ-
ва се, че във всички изследвани подобласти високият процент отговори 
„Не мога да преценя“ е типичен за тази група респонденти.  

Признакът фактор трудова активност е в средна по сила връзка с приз-
нака резултат оценки за спазването на писмените книжовни норми в слу-
жебни имейли. От Графика 19. проличава, че разпределението на отгово-
рите във всяка от шестте групи по този признак фактор откроява групата 
на учещите. В нея са най-малко отговорите „Не мога да преценя“, както и 
най-голям процент отговорите „По-скоро се спазват“. Процентът на посо-
чилите „Изцяло се спазват“ нормите в служебни имейли в тази група са 
почти колкото и в групата на работещите на пълна заетост, като тези две 
групи имат относително най-много такива отговори в съпоставка с другите 
групи.  

При наличие на относително голям процент отговори „Не мога да пре-
ценя“ групите се подреждат в низходящ ред по следния начин: пенсио-
нери, безработни, работещи на частична заетост = домакини, работещи на 
пълна заетост и накрая учещи. Последните две групи имат явно най-ясни 
наблюдения върху служебните имейли, като в най-висока степен това ва-
жи за учещите. Вероятно този нисък процент на неможещите да преценят 
сред учениците се дължи по-скоро на представата им, създадена в процеса 
на обучение по български език в средното училище, че в служебното пис-
мено общуване трябва да се спазват нормите на книжовния български език. 

Прави впечатление, че отговорите на респондентите, които работят на 
пълна заетост, са разпръснати без наличие на ясно доминиращ отговор, 
макар че малко повече са отговорите „По-скоро се спазват“. Във всички 
останали групи има отчетливо доминиращ отговор според процента избра-
ли го респонденти. 

Също така може да се каже, че по отношение на служебните имейли са 
дадени повече оценки „По-скоро не се спазват“ в съпоставка с оценките за 
спазване на книжовните норми в учебниците, учебните помагала и в худо- 
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жествената литература. Отговорите обаче „По-скоро не се спазват“ не до-
минират в нито една от групите по трудова активност. 

 

 
Графика 19. Оценки на респондентите за спазването на писмените книжовни 

норми в служебни имейли според трудовата активност 
 

Както и при други случаи, в които се изследва връзката между оценки 
на респондентите и признака фактор жизнен стандарт, проличава тенден-
цията за намаляване на неможещите да дадат отговор с увеличаване на 
жизнения стандарт. Отново групата на самоопределилите се като живеещи 
богато не се включва в тази тенденция, вж. Графика 20. Стоте процента 
отговори „Не мога да преценя“ в групата на живеещите в мизерия и над 
70-те процента в групата на живеещите с големи лишения говорят, че тези 
групи нямат достъп до служебна електронна комуникация, а и най-веро-
ятно не познават книжовните норми. 

Прави впечатление, че отговорите „Изцяло се спазват“ се движат меж-
ду 23% и 4%, като тези отговори намаляват със спадането на жизнения 
стандарт. Същата тенденция се наблюдава и при отговорите „По-скоро се 
спазват“. Във всяка от групите (без живеещите в мизерия) отговорите „По-
скоро се спазват“ са малко повече от отговорите „Изцяло се спазват“. Из-
бралите отговора „По-скоро не се спазват“ нарастват от групата на живее-
щите с големи лишения през групата на живеещите с известни лишения до 
групата на живеещите без лишения. В тази тенденция не се включват гру-
пите на живеещите в мизерия (100% от тях дават отговор „Не мога да пре-
ценя“) и на живеещите богато (процентът им е близък до този на живее-
щите с големи лишения). 
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Графика 20. Оценки на респондентите за спазването на писмените книжовни 
норми в служебни имейли според жизнения стандарт 

 
Наблюденията върху данните от Графика 20. дават основание да се ка-

же, че ако се изключат отговорите „Не мога да преценя“, липсва отчетливо 
доминираща оценка, макар че отговорът „По-скоро се спазват“ има малко 
по-голям процент вътре в отделните групи с изключение на живеещите в 
мизерия. 

Средна по сила е връзката между признака фактор местоживеене (Со-
фия, областен град, необластен град, село) и признака резултат оценка за 
спазване на книжовните норми в служебни имейли. Очертават се следните 
зависимости: с увеличаване на големината на населеното място намалява 
процентът на отговорите „Не мога да преценя“ вероятно защото в по-мал-
ките населени места, особено в селата, по-рядко се борави със служебни 
имейли като част от административната кореспонденция. Ограничените 
сфери на трудова дейност в селата също стесняват възможността за наб-
людения на респондентите върху този тип делови писма. С нарастване на 
големината на населеното място се увеличава процентът на отговорите 
„По-скоро се спазват“ и „По-скоро не се спазват“, като в областните градо-
ве тези отговори имат почти еднакви проценти.  

Прави впечатление фактът, че отговорите в групите на респондентите 
най-вече от София, но донякъде и от областните градове, са разпределени 
така, че липсва един ясно доминиращ отговор. Ако се вземат само отгово-
рите „Изцяло се спазват“, групите се подреждат в следния низходящ ред: 
живеещите в София, в селата, в областните градове и в необластните гра-
дове. Ако се сумират отговорите „Изцяло се спазват“ и „По-скоро се спаз-
ват“ в нов обобщен признак „Спазват се“, четирите групи по признака фак- 
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фактор местоживеене се подреждат в низходящ ред по следния начин: 
живеещи в София, в областните градове, в необластните градове, в селата, 
т.е. повтаря се подредбата по признака „Изцяло се спазват“. А това оз-
начава, че колкото е по-голямо населеното място, толкова повече са отго-
ворите за спазване на писмените книжовни норми в служебните имейли. 
Смятаме, че в по-големите градове – столицата и градовете областни цен-
трове, комуникацията чрез служебни имейли е по-често реализираща се, 
което дава възможност и да се даде оценка за спазването на книжовните 
норми.  
 

 
Графика 21. Оценки на респондентите за спазването на писмените книжовни 

норми в служебни имейли според местоживеенето 
 

Средна по сила е връзката между признака фактор възраст (5 възрасто-
ви групи) и признака резултат оценки за спазването на писмените книжов-
ни норми с служебни имейли. От Графика 22. става ясно, че най-малко са 
отговорите „Не мога да преценя“ в групата между 40 и 49 г., като това е 
възрастта на активна професионална реализация. С малка разлика следва 
друга група от икономически активното поколение – между 30 и 39 г. На 
трето място са младите хора между 18 и 29 г., на четвърто място по на-
растване на неможещите да преценят дали се спазват книжовните норми в 
служебните имейли, са анкетираните между 50 и 59 г., а най-много такива 
отговори (над 50%) има сред респондентите над 59 г. Това е напълно обяс-
ним факт, тъй като служебните имейли не са най-често използваните текс-
тове от пенсионерите, които съставляват тази възрастова група.  
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Графика 22. Оценки на респондентите за спазването на писмените книжовни 
норми в служебни имейли според възрастта 

 
Ако се вземат само отговорите „Изцяло се спазват“, ще стане ясно, че 

най-голям процент са те в групата от 18 до 29 г., а най-малко при анкети-
раните над 59 г., което обаче в тази група е за сметка на големия процент 
отговори „Не мога да преценя“. В трите групи на хората в икономически 
активна възраст (30 – 39 г., 40 – 49 г., 50 – 59 г.) има почти еднакъв про-
цент отговори „Изцяло се спазват“, но той е само около 19%. Ако се доба-
ви и фактът, че в тези три групи е почти еднакъв и процентът отговори 
„По-скоро се спазват“, може да се каже, че в рамките на обществото в мак-
рогрупата между 30 и 59 г. има еднакво мнение за степента на спазване на 
книжовните норми в служебни имейли – около 60% в тази макрогрупа 
мислят, че нормите се спазват (сума от отговорите „Изцяло се спазват“ и 
„По-скоро се спазват“).  

Най-голям процент отговори „По-скоро не се спазват“ и „Въобще не се 
спазват“ има в групата на анкетираните между 40 и 49 г., следвани от гру-
пата между 30 и 39 г., а после групата между 50 и 59 г. В тези три групи 
критичността към служебните имейли е относително най-голяма. Младите 
между 18 и 29 г. са на последното (пето) място по негативни отговори, т.е. 
те са най-малко критични към равнището на спазване на нормите в слу-
жебните имейли. Както стана дума и по-горе, този факт е обусловен спо-
ред нас от влиянието на училищното обучение, в което се представя изиск- 
ването в служебната/официалната кореспонденция да се спазват писмени-
те книжовни норми. Под влияние на този образователен модел анкети-
раните от групата на учещите вероятно приемат „по подразбиране“, че в 
служебната кореспонденция, вкл. и в онлайн среда, нормите се спазват. 
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Тези наблюдения се подкрепят от данните за разпределението на отго-
ворите в двете групи по признака фактор образователна активност, вж. 
Графика 23.  

 

 
Графика 23. Оценки на респондентите за спазването на писмените книжовни 

норми в служебни имейли според образователната активност 
 

Разпределението на отговорите в двете групи на Графика 23. показва 
съществени различия между оценките на учещите и на неучещите. Тези, 
които все още учат, имат почти три пъти по-малко отговори „Не мога да 
преценя“, а също и два пъти повече отговори „Изцяло се спазват“ и „По-
скоро се спазват“. Неучещите са дали повече отговори „По-скоро не се 
спазват“ и „Въобще не се спазват“, като разликата не е толкова голяма, 
колкото при отговорите „Изцяло се спазват“ и „По-скоро се спазват“. Смя-
таме, че по-високият процент положителни отговори (сумата от „Изцяло 
се спазват“ и „По-скоро се спазват“) е свързан с формираното от образова-
нието мнение, че в служебната комуникация книжовните норми трябва да 
се спазват, а не е обусловен от личния опит в служебната комуникация на 
учещите респонденти. Те вероятно пренасят върху служебните имейли из-
искванията към официалната писмена комуникация, за която са учили в 
средното/висшето училище. 

Сред шестте области на прилагане на писмените книжовни норми, 
включени във въпрос № 4 от анкетното проучване, служебните имейли се 
подреждат според оценките на респондентите за спазване на писмените 
правила на книжовния език на четвърто място – след учебниците и учеб-
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ните помагала, художествената литература и административните и служебните 
документи, но преди интернет форумите и блоговете и чатовете, вж. Гра-
фика 1. Според анализа на връзките между социално-демографските ха-
рактеристики на респондентите като признаци фактори и признакът резул-
тат оценки за степента на спазване на писмените книжовни норми в слу-
жебни имейли съществуват девет статистически значими връзки. Като 
обобщение може да се каже, че с нарастване на образователната степен на 
респондента, на майката или на бащата намалява процентът на неможещи-
те да преценят, което показва, че образованието е значим фактор, обусла-
вящ като боравенето със служебни имейли, така и познаването на писме-
ните книжовни норми. Учещите значително се различават в своите оценки 
от другите групи по трудова активност, тъй като сред учещите са най-мал-
ко неможещите да преценят, а също така са най-много тези, които смятат, 
че книжовните норми изцяло се спазват или по-скоро се спазват в слу-
жебни имейли. Тези изводи се подкрепят и от разпределението на отго-
ворите в групите на учещите и на неучещите според фактора образовател-
на активност. Учещите в по-голяма степен смятат, че книжовните норми 
се спазват в служебните имейли, което според нас е резултат не от големия 
им опит в работата със служебни имейли, а от целенасоченото обучение в 
областта на функционалната стилистика и изведения постулат, че в офи-
циалната комуникация, част от която е и служебната електронна кому-
никация, писмените книжовни норми трябва да се спазват задължително.  

Жизненият стандарт също обуславя разпределението на отговорите в 
различните групи по този фактор. Очертава се тенденцията за намаляване 
на неможещите да дадат отговор с увеличаване на жизнения стандарт, но 
без групата на самоопределилите се като живеещи богато. Нито един от 
респондентите, живеещи в мизерия, не е изразил мнение. Със спадането на 
жизнения стандарт намаляват и отговорите „Изцяло се спазват“, отнесени 
към книжовните норми в служебните имейли, което говори, че ниският 
жизнен стандарт или показва, че липсва опит със служебна електронна ко-
муникация, или че не се познават книжовните норми, или и двете.  

Големината на населеното място също оказва влияние върху оценките 
за спазване на писмените книжовни норми в служебните имейли – немо-
жещите да дадат отговор нарастват с намаляване на големината на насе-
леното място, което говори, че по-малките населени места хората по-рядко 
имат достъп до служебна електронна кореспонденция. Сред респонденти-
те в София и донякъде в областните градове липсва обаче ярко доминиращ 
отговор, което говори за разнопосочност на оценките. Въпреки това има 
тенденция живеещите в София да дават повече отговори, че книжовните 
норми изцяло или по-скоро се спазват. 

Групите от икономически активното поколение в обществото (30 – 39 
г., 40 – 49 г., 50 – 59 г.) имат еднакво мнение за степента на спазване на 
книжовните норми, тъй като отговорите „Изцяло се спазват“ и „По-скоро 
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се спазват“ са общо около 60%. Младите хора от 18 до 29 г. имат най-мал-
ко негативни отговори, което говори, че са най-малко критични, което 
според нас е свързано с разпределението на отговорите по признака обра-
зователна активност. Както казахме, оценките на най-младите са обуслове-
ни от влиянието на формираната под влияние на училищното образование 
представа за необходимостта от спазване на писмените норми в служебна-
та/официалната комуникация.  

 
1.5. Оценки за степента на спазване на писмените книжовни норми в 

интернет форуми и блогове  

Според оценките за спазване на книжовните норми в шестте подбрани 
области интернет форумите и блоговете се подреждат на пето (предпос-
ледно) място. Както се вижда от Таблица 5., негативните отговори („Изоб-
що не се спазват“ и „По-скоро не се спазват – общо 62.2%) преобладават, 
като трябва да се има предвид, че на второ място са отговорите „Не мога 
да преценя“ (27.6%), а най-малко са положителните оценки („По-скоро се 
спазват“ и „Изцяло се спазват“ – общо 10.1%).  

 
 

Област/оценки 
Не мога 

да 
преценя 

Изобщо 
не се 
спазват 

По-скоро 
не се 
спазват 

По-скоро 
се спазват 

Изцяло 
се 

спазват 
В интернет 
форумите и 
блоговете 

 
27.6% 

 
40.2% 

 
22% 

 
6.1% 

 
4% 

Таблица 5. Разпределение на отговорите за степента на спазване на книжовните 
норми в интернет форуми и блогове 

 
Връзка е налична между признака резултат оценка за спазване на кни-

жовните норми в интернет форуми и блогове и девет социално-демограф-
ски характеристики на респондентите като признаци фактори. Най-зна-
чима по сила – умерено силна (0.294), е връзката с признака образование 
на майката, както личи от Таблица 6. Умерено силна е и връзката и приз-
нака фактор образование на бащата. Има четири умерени по сила връзки – 
с трудовата активност, жизнения стандарт, възрастта и образованието. Ед-
на от връзките е средната по сила и тя е с фактора местоживеене, а две са 
слабите по сила връзки – с етническата принадлежност и с образовател-
ната активност, вж. Таблица 6. 

 
Социално-демографски характеристики P K 
Образование на майката 0,00 0,294 
Образование на бащата 0,00 0,285 
Трудова активност 0,00 0,236 
Жизнен стандарт 0,00 0,217 
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Възраст 0,00 0,215 
Образование на респондента 0,00 0,207 
Местоживеене 0,00 0,179 
Етническа принадлежност 0,00 0,130 
Образователна активност 0,00 0,117 

Таблица 6. Измерители на връзката между социално-демографските 
характеристики на респондентите и оценките на респондентите за спазване на 

писмените книжовни норми в интернет форуми и блогове 
 

Анализът на данните от Графика 24. показва следните зависимости: с 
нарастване на образователната степен намалява процентът на отговорите 
„Не мога да преценя“, което ясно говори, че респондентите с майки с по-
висока образователна степен (особено със средно и висше образование) 
по-често посещават интернет форуми и блогове, което формира мнение у 
тях за степента на спазване на книжовните норми. В същото време с уве-
личаване на образователната степен нарастват и процентът на смятащите, 
че книжовните норми изобщо не се спазват, както и процентът на отгово-
рите „По-скоро не се спазват“. Тези отговори може би се дължат на собст-
вения опит на респондентите като участници в тези по-скоро неформални 
типове комуникация. 

 

 

Графика 24. Оценки за степента на спазване на книжовните норми в интернет 
блогове и форуми според образованието на майката 

 
Между факторите образование на респондента и образование на май-

ката (р = 0.00, К = 0.343), образование на бащата и образование на респон-
дента (р = 0.00, К = 0.354) и образование на майката и образование на ба-
щата (р = 0.00, К = 0.744) съществува статистически значима връзка, при 
това много силна. Поради това не са представени поотделно връзката меж-
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ду оценките за степента на спазване на книжовните норми в интернет бло-
гове и форуми според образованието на респондента и на бащата. Разпре-
делението на оценките по тези два фактора е подобно на разпределението 
по фактора образование на майката.  

 

Според Графика 25., която показва разпределението на отговорите спо-
ред трудовата активност, най-много отговори „Не мога да преценя“ са да-
ли пенсионерите, безработните, работещите на частична заетост и домаки-
ните. Явно сред тези групи има повече респонденти, които нямат достъп 
до интернет форуми и блогове, като това важи в най-голяма степен за пен-
сионерите. Най-малко неможещи да дадат отговор са учещите, което гово-
ри, че интернет общуването чрез тези формати е областта на най-голяма 
активност на младите. Сред учещите е и най-голям процентът на дали от-
говор „По-скоро не се спазват“.  

Най-голям процент отговори „Въобще не се спазват“ относно книжов-
ните норми в интернет форуми и блогове има сред работещите на пълна 
заетост, след това – при домакините, работещите на частична заетост и на-
края – сред учещите. Тази подредба е показателна за критичността към то-
зи вид интернет комуникация. Сред пенсионерите процентът е най-нисък, 
но това е за сметка на високия процент неможещи да дадат отговор.  
 

 

Графика 25. Оценки за степента на спазване на книжовните норми в интернет 
блогове и форуми според трудовата активност 

 

 

Жизненият стандарт като признак фактор е в умерена по сила връзка с 
признака резултат оценки за степента на спазване на книжовните норми. 
Графика 26. показва разпределението на отговорите във всяка от петте 
групи по този фактор.  
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Графика 26. Оценки за степента на спазване на книжовните норми в интернет 
блогове и форуми според трудовата активност 

 
От Графика 26. личи една доминираща зависимост: с повишаването на 

жизнения стандарт намаляват отговорите „Не мога да преценя“, което го-
вори за това доколко отделните групи имат достъп до интернет форуми и 
блогове или участват в подобен тип комуникация и доколко могат да пре-
ценят спазват ли се книжовните норми в тези видове електронно опосред-
ствано общуване. Става ясно, че най-критични към състоянието на спазва-
нето на книжовните норми в интернет форуми и блогове са живеещите без 
лишения. След тях са живеещите в известни лишения, живеещите богато, 
живеещите с големи лишения и накрая живеещите в мизерия. Този ред е 
показателен по-скоро за степента на познаване на книжовните норми и за 
търсенето и откриването на грешки в интернет блоговете и форумите. Ве-
роятно идеята, че във форумите по-важна е размяната на информация, а не 
толкова правописа, отклонява вниманието от формата на съобщенията. Та-
ка респондентите на практика нямат достатъчна емпирична база, върху ко-
ято да проверят дали нормите на книжовния език се спазват, или не. Прави 
също така впечатление фактът, че сред богатите отговорите „По-скоро се 
спазват“ са повече (при това няколко пъти повече), отколкото в останалите 
четири групи. Анкетата обаче не дава основание да се изведат зависимос-
ти и да се предложи обяснение на този факт, тъй като липсват данни за 
структурата на групата.  

За настоящата работа от значение е и влиянието на фактора възраст 
върху отговорите на респондентите. Разпределението на отговорите в пет-
те възрастови групи може да бъде видяно на Графика 27. 



Оценки за спазването на писмените правила на книжовния език, за причините за тяхното... 

 

 139 

 

Графика 27. Оценки за степента на спазване на книжовните норми в интернет 
блогове и форуми според възрастта 

 
Възрастовото разпределение на респондентите според оценките им за 

степента на спазване на писмените правила сочи, че поколението на ин-
тернет в двете възрастови групи (от 18 до 29 г., а и от 30 до 39 г.) е най-
критично. Ако обединим отговорите им в обобщен отговор „Не се спаз-
ват“ (сбор от „По-скоро не“ и „Изобщо не“), ще видим, че над ¾ от тези 
анкетирани са на това мнение, докато делът на тези без мнение се движи в 
много ниски граници (едва 1/8).  

На другия възрастов полюс – при респондентите над 59 г. – надделява 
отговорът „Не мога да преценя“. Той е избран от 50.3%. Не е трудно да 
заключим, че както би могло да се очаква, най-активните участници във 
форуми и блогове са тъкмо младите. Бихме могли също да предположим, 
че те са запознати с нормите и владеят писмения стандарт, което личи от-
четливо при сравнението с отговорите им за спазването на писмените пра-
вила в останалите три области, за които е типична предварителната редак-
торска и коректорска обработка на текста (учебна литература, админист-
ративни документи и художествена литература). Отговорите на респон-
дентите над 59 г., сравнени с отговорите им за останалите три области с 
висока степен на нормираност на писмения текст, дават основание да зак-
лючим, че анкетираните от тази възрастова група се въздържат от оценка 
за езика на блоговете и интернет форумите, защото половината от тях най-
вероятно не познават (добре) тези области и не ги използват. Дори и да 
имат достъп до интернет и да са натрупали опит като потребители на мре-
жата, това най-вероятно не се свързва с дискусионните „диалогични“ фор-
мати, каквито са форумите.  
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Умерена по сила връзка има между признака фактор местоживеене (с 
четири равнища) и признака резултат оценки за спазване на писмените 
книжовни норми в интернет блогове и форуми. От Графика 28. проличава, 
че с увеличаване на големината на населеното място намаляват отговорите 
„Не мога да преценя“, а се увеличават отговорите „По-скоро не се спаз-
ват“. Отговорите „Въобще не се спазват“ също нарастват с увеличаване на 
големината на населеното място, без да се включват в тази зависимост 
респондентите от София. При тях тези отговори са почти колкото отгово-
рите в групата на респондентите от необластните градове. 

Ако обаче се сумират отговорите „Изобщо не се спазват“ и „По-скоро 
не се спазват“, ще стане ясно, че според новополучения обобщен отговор 
„Не се спазват“ на първо място са живеещите в София, а след това групите 
се подреждат според намаляващата големина на населеното място. Затова 
може да се говори за тенденция оценките, че книжовните норми в интер-
нет форуми и блогове не се спазват, да намаляват с намаляване на големи-
ната на населеното място, но за сметка на увеличаване на отговорите „Не 
мога да преценя“.  

 

 

28. Оценки за степента на спазване на книжовните норми в интернет  
блогове и форуми според местоживеенето 

 
Данните от Графика 29. дават основание да се потвърди виждането, че 

интернет комуникацията е област на активно общуване най-много сред 
младите поколения, сред които са учещите. Разпределението в двете групи 
по признака образователна активност доказва това твърдение, защото сред  
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учещите са много по-малко отговорите „Не мога да преценя“. Относител-
но близък процент обаче в двете групи има отговорът „По-скоро не се 
спазват“. С 10% повече са отговорите „Изобщо не се спазват“ в групата на 
учещите спрямо групата на неучещите. Двойно повече са отговорите 
„Изцяло се спазват“ и „По-скоро се спазват“ в групата на учещите. Но ос-
новното различие между профилите на отговорите в двете групи се съз-
дава от големия брой отговори „Не мога да преценя“ в групата на неуче-
щите. 

  

 

Графика 29. Оценки за степента на спазване на книжовните норми в интернет 
блогове и форуми според образователната активност 

 

Ако обаче се създаде обобщен отговор „Не се спазват“ като сума от от-
говорите „Изобщо не се спазват“ и „По-скоро не се спазват“, ще видим, че 
при учещите той е 75%, а при неучещите 61.5%. Тези стойности говорят, 
че учещите, най-активната част от интернет поколението, са по-критични 
към спазването на книжовните норми в интернет форуми и блогове. Това 
според нас е детерминирано и от добро познаване на този тип интернет ко-
муникация, и от по-доброто като цяло познаване на книжовните норми, 
тъй като участниците от тази група са най-близо до целенасоченото обу-
чение в средното училище, целящо системно запознаване с книжовните 
норми и овладяването им.  
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Като обобщение може да се каже, че според оценките на респонден-
тите интернет форумите и блоговете на български език не се отличават с 
последователно спазване на писмените книжовни норми. Общо 62.2% от 
респондентите мислят, че те изобщо не се спазват или по-скоро не се спаз-
ват. Признакът резултат оценка за спазване на книжовните норми в интер-
нет форуми и блогове има статистическа връзка с девет социално-демо-
графски характеристики на респондентите като признаци фактори. Тъй 
като факторите образование на бащата, образование на майката и образо-
вание на респондента са в силна по степен връзка, може да се обобщи, че с 
повишаване на придобитата образователна степен се повишава компетент-
ността на респондентите доколко се спазват книжовните норми в интернет 
форумите и блоговете. Също така с увеличаването на получената образо-
вателна степен нарастват и смятащите, че книжовните норми изобщо не се 
спазват, което говори за оформена сред тези респонденти нагласа осъзна-
ване на книжовната норма като индикатор на еталонната символна функ-
ция на писмения стандарт. 

 

Разпределението на отговорите според трудовата активност показва, че 
интернет общуването във форуми и блогове е територия на най-голяма ак-
тивност на младите, защото сред учещите е и най-малък процентът на не-
можещите да дадат отговор за спазването на книжовните норми. Учещите 
и работещите на пълна заетост са най-критични към неспазването на пра-
вилата на писмения книжовен език в интернет форумите и блоговете, кое-
то отново говори за оформена нагласа осъзнаване на нормата. Сред пен-
сионерите, безработните и работещите на частична заетост по-често има 
такива, които не могат да преценят доколко се спазват книжовните норми. 
Това може да се свърже и с рядкото посещаване на интернет форуми и 
блогове, и с по-ниската степен на познаване на нормата, вкл. и забравяне 
на книжовните писмени стандарти, тъй като не е необходимо да се създа-
ват или четат писмени текстове изобщо.  

 

Данните за оценките на респондентите според признака фактор образо-
вателна активност потвърждават виждането, че интернет комуникацията е 
територията на засилена активност най-вече на младите. Учещите дават 
значително по-рядко отговори „Не мога да преценя“. Очевидно тези рес-
понденти могат да правят преценки, защото познават този тип комуника-
ция и имат знания за книжовните норми. Учещите, активни в онлайн 
пространството, са по-критични към интернет форумите и блоговете, тъй 
като 75% от учещите смятат, че в тези форми на комуникация книжовните 
норми на българския език не се спазват (като сума от отговорите „Изобщо 
не се спазват“ и „По-скоро не се спазват“).  

 

Жизненият стандарт е сред факторите, които влияят върху оценките на 
респондентите за степента на спазване на книжовните норми в интернет 
форуми и блогове. С повишаването на жизнения стандарт намаляват рес-
пондентите, които нямат мнение. Живеещите без лишения са най-критич-
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ни по отношение на спазването на книжовните норми в тези две области 
на интернет общуването. 

 
Около ¾ от поколението на интернет, взето в по-широки граници – 

между 18 г. и 29 г. и между 30 г. и 39 г., смята, че книжовните норми не се 
спазват в интернет форумите и блоговете (при обединяване на отговорите 
„Изобщо не се спазват“ и „По-скоро не се спазват“). Колкото повече на-
раства възрастта, толкова по-често могат да се срещнат неможещи да да-
дат мнение за степента на спазване на писмените норми в интернет блого-
вете и форумите. Това е резултат както от намалената или ограничената 
активност на по-възрастните в интернет пространството, така и от отдале-
чеността на респондентите от времето, когато активно се усвояват и при-
лагат книжовните норми в писменото общуване.  

 
Влиянието на фактора местоживеене най-вече се изразява във факта, 

че с нарастване на големината на населеното място се увеличава процен-
тът на отговорите, че книжовните норми не се спазват в интернет блогове 
и форуми (при отчитане на сумата от „Изобщо не се спазват“ и „По-ско-
ро“). Оценките за неспазване на книжовните норми в интернет форуми и 
блогове намаляват с намаляване на големината на населеното място, но за 
сметка на увеличаването на отговорите „Не мога да преценя“. Нагласата 
осъзнаване на нормата не се наблюдава в достатъчна степен в малките 
населени места, особено в селата. 

 
1.6. Оценки за степента на спазване на писмените книжовни норми в 

чатове  

Според оценките за степента на спазване на книжовните норми в из-
браните шест области най-малко тези норми се прилагат в чатовете (вж. 
Графика 1.). Признакът резултат оценки за степента на спазване на кни-
жовните норми в чатове е в статистически значима връзка с девет социал-
но-демографски характеристики на респондентите като признаци фактори. 
Отново образованието на майката е признак фактор с най-голяма сила на 
връзката според Таблица 7. (с. 144) Тя е умерено силна според приетата 
скала. Умерено силна е и връзката с фактора образование на бащата. Три 
са връзките, които са умерени по сила – с признаците фактори трудова ак-
тивност, възраст и образование на респондента. Средни по сила са връз-
ките с признаците жизнен стандарт, местоживеене и образователна актив-
ност. 

Съпоставката между Графика 24. и Графика 30. показва, че образова-
нието на майката като признак фактор влияе по един и същи начин върху 
признаците резултати оценки за степента на спазване на книжовните нор-
ми в интернет форуми и блогове и оценки за степента на спазване на кни-
жовните норми в чатове. С повишаване на образованието на майката на- 
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растват отговорите, че въобще не се спазват писмените книжовни норми в 
двете подобласти на е-комуникацията. По-ниската образователна степен 
на майката означава и по-голям процент отговори „Не мога да преценя“, 
което говори, особено за респондентите с майки, чието образование е ос-
новно и по-ниско от основно, че или достъпът до чатове в тези групи е ог-
раничен, което пречи на придобиването на впечатление за спазване на 
книжовните норми, или показва непознаване на книжовните норми, което 
води до същия резултат – невъзможност да се прецени доколко правилата 
на писмения книжовен език се спазват.  
 

Социално-демографски характеристики P K 
Образование на майката 0,00 0,283 
Образование на бащата 0,00 0,278 
Трудова активност 0,00 0,228 
Възраст 0,00 0,215 
Образование на респондента 0,00 0,202 
Жизнен стандарт 0,00 0,193 
Местоживеене 0,00 0,183 
Образователна активност 0,00 0,157 
Етническа принадлежност 0,00 0,137 

 
Таблица 7. Измерители на връзката между социално-демографските 

характеристики на респондентите и мнението на респондентите за спазване  
на писмените книжовни норми в чатове 

 
Тук няма отделно да се коментира влиянието на факторите образова-

ние на респондента и образование на бащата, защото между трите фактора 
– образование на бащата, образование на майката, образование на респон-
дента, има силна по степен връзка, като освен това разпределението на от-
говорите в отделните групи е близко до това на разпределението по фак-
тора образование на майката. 

Признакът фактор трудова активност (с шест равнища) е в умерена по 
сила връзка с признака резултат оценки за степента на спазване на пис-
мените книжовни норми в чатове. Данните от Графика 31. (на с. 146) дават  
основание да се каже, че сред работещите на пълна заетост, учещите и 
домакините има най-голям процент отговори „Изобщо не се спазват“, 
което говори за висока степен на критичност. 

Смятаме обаче, че причините са различни в отделните групи. Високият 
процент отговори „Изобщо не се спазват“ при учещите например би могъл 
да е резултат от много добро познаване на практиката в чатовете и активно 
общуване чрез тях, докато при домакините тази активност е вероятно по- 
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малка, но пък не пречи да се създадена висока критичност към езика. 
Отговорите на респондентите от тази група може би говорят за формиран 
сред домакините стереотип, че в чатовете хората не спазват нормите на 
книжовния език.  
 

 
Графика 30. Оценки за степента на спазване на книжовните норми в чатове 

според образованието на майката 
 

Необходимо е да бъде изтъкнат и фактът, че сред учещите е най-малък 
процентът неможещи да преценят какво е състоянието на спазването на 
книжовните норми в чатовете. Това е напълно очаквано, защото тази со-
циална група е активен участник в общуването чрез чатове. Профилът на 
отговорите на учещите съществено се различава от другите групи не само 
защото са най-малко отговорите „Не мога да преценя“, но и защото са по-
вече отговорите „По-скоро се спазват“ и „По-скоро не се спазват“.  

Ако се сумират отговорите „По-скоро не се спазват“ и „Изобщо не се 
спазват“ в обобщен отговор „Не се спазват“, групите се подреждат в низ-
ходящ ред по следния начин: учещи (83.4%), работещи на пълна заетост 
(79.2%), домакини (73.3%), работещи на частична заетост (77%), безра-
ботни (55.2%) и пенсионери (36.1%). Става ясно, че учещите са най-кри-
тични към чатовете като област на е-комуникация, в която според отгово-
рите спазването на книжовните норми не е на добро равнище. 
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Графика 31. Оценки за степента на спазване на книжовните норми в чатове 

според трудовата активност 
 

Умерена е по сила връзката между признака фактор възраст (5 групи) и 
признака резултат оценка за степента на спазване на книжовните норми в 
чатове. От Графика 32. става ясно, че с намаляване на възрастта намалява 
и процентът отговори „Не мога да преценя“, което е очаквано, тъй като по-
възрастните поколения по-рядко общуват чрез чатове. Интерес буди съ-
поставката между разпределението на отговорите в групата респонденти 
между 18 г. и 29 г. и следващите две групи. В групата на най-младите (18 – 
29 г.) има относително повече отговори „Изцяло се спазват“ и „По-скоро 
се спазват“, макар че процентите са ниски. Освен това респондентите от 
най-младата група не са най-критични към степента на спазване на кни-
жовните норми в чатовете – за съпоставка в групата на респондентите 
между 30 и 39 г. отговорите „Изобщо не се спазват“ са повече. Тези нега-
тивни отговори са почти еднакъв процент в групите 18 – 29 г. и 40 – 49 г.  

 

Ако се сумират отговорите „Изобщо не се спазват“ и „По-скоро не се 
спазват“, отново групите 18 – 29 г. и 40 – 49 г се оказват с почти еднакъв 
процент (79.2% и 78.7%). Най-много негативни отговори (сума от „Изоб-
що не се спазват“ и „По-скоро не се спазват“) има обаче в групата между 
30 г. и 39 г. Те се оказват най-критични към неспазването на книжовните 
норми в чатовете сред всички пет групи по възрастов признак. В първите 
три възрастови групи негативните отговори се открояват, като се движат 
между 85% и 78%. Това са поколенията, които относително най-често 
комуникират в чатове и имат наблюдения върху състоянието езика с оглед 
на книжовните писмени норми. 
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Графика 32. Оценки за степента на спазване на книжовните норми в чатове 

според възрастта 
 
От Графика 33. може да се направи изводът, че с увеличаването на 

жизнения стандарт намаляват отговорите „Не мога да преценя“. Това 
може да се свърже с предположението, че хората с по-висок жизнен стан-
дарт по-често общуват в чатове, което им дава възможност да имат повече 
наблюдения върху степента на спазване на книжовните норми в този вид 
електронна комуникация. 

 

 
 
Графика 33. Оценки за степента на спазване на книжовните норми в чатове 

според жизнения стандарт 
 
С увеличаване на жизнения стандарт нараства и процентът отговори 
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„По-скоро не се спазват“. Не така обаче стои въпросът с отговорите „Из-
цяло не се спазват“. Най-много са те в групата на живеещите без лишения, 
след това сред живеещите с известни лишения и едва след тях сред жи-
веещите богато (според самоопределението на респондентите). На чет-
върто място е групата на живеещите с големи лишения, а последни са жи-
веещите в мизерия. Резултатите на последните две групи не трябва да се 
тълкуват като либералност, защото ниският процент отговори „Въобще не 
се спазват“ е за сметка на високия процент неможещи да преценят доколко 
се спазват писмените книжовни норми в чатовете, дължащ се вероятно на 
липсата на опит в този тип общуване. 

 

Признакът фактор местоживеене (София, град областен център, град 
необластен център, село) е в средна по сила връзка с признака резултат 
оценка за степента на спазване на книжовните норми в чатове. Както и при 
другите области на писмена комуникация от въпрос № 4, така и тук немо-
жещите да дадат отговор намаляват с нарастване на големината на населе-
ното място. В по-малките населени места, особено в селата, са относител-
но по-малко хората, които общуват чрез чатове. 

 

 
Графика 34. Оценки за степента на спазване на книжовните норми в чатове 

според жизнения стандарт 
 

Забелязва се и още една зависимост – процентът смятащи, че в чатове-
те изобщо не се спазват или по-скоро не се спазват книжовните норми, 
нараства с увеличаване на големината на населеното място. Живеещите в 
София са най-критични към степента на спазване на книжовните норми в 
чатовете. Това ясно личи от Графика 34. (на с. 148), ако се сумират отго-
ворите „Изобщо не се спазват“ и „По-скоро не се спазват“. 
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Средна по сила е връзката между признака фактор образователна ак-
тивност (уча : не уча) и признака резултат оценка за степента на спазване 
на писмените книжовни норми в чатове. Учещите, част от младото поколе-
ние, дават много по-малко отговори „Не мога да преценя“, отколкото не-
учещите, както и повече отговори „По-скоро не се спазват“ и „По-скоро се 
спазват“, вж. Графика 35. Това е за сметка на наличието на повече отго-
вори „Не мога да преценя“ сред неучещите. Както стана ясно и от оцен-
ките по признака фактор трудова активност, учещите са най-активно ко-
муникиращи чрез чатове. При това, както посочихме многократно по-горе, 
при тях е все още най-силно въздействието на целенасоченото обучение в 
книжовните норми от средното училище, което детерминира формирането 
на нагласата осъзнаване на нормата.  

 

 
Графика 35. Оценки за степента на спазване на книжовните норми в чатове 

според образователната активност 
 

Като обобщение може да се каже, че според мнението на анкетираните 
измежду шестте подбрани в 4. въпрос области чатовете са областта, в 
която най-малко се спазват книжовните норми. По-ниската образователна  
 
степен на респондентите повишава невъзможността да се даде оценка за 
степента на спазване на книжовните норми в чатовете. Една от причините 
за това е недостатъчното познаване на книжовните норми. По-високата 
образователна степен, от своя страна, води до по-критично отношение към 
степента на спазване на книжовните норми в чатовете.  
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Учещите, както проличава от анализите на данните по признаците 
трудова активност и образователна активност, са най-често комуникиращи 
чрез чатове, затова неможещите да дадат оценка сред тях са най-малко. Те 
и работещите на пълна заетост имат най-голям процент негативни оценки 
за степента на спазване на книжовните норми в чатовете. Това говори за 
формирана езикова нагласа осъзнаване на нормата. Това виждане се пот-
върждава и от разпределението на отговорите по фактора възраст. Млади-
те респонденти в групата между 18 г. и 29 г. са на второ място по отговори 
„Изобщо не се спазват“ книжовните норми в чатовете след респондентите 
между 30 г. и 39 г. Първите три възрастови групи, покриващи континуума 
между 18 г. и 40 и 49 г., са най-често общуващите чрез чатове. Респон-
дентите от тези групи смятат, че в чатовете писмените книжовни норми 
често не се спазват.  

Жизненият стандарт също обуславя динамиката в отговорите на рес-
пондентите. Лицата с нисък стандарт не общуват често чрез чатове, нямат 
наблюдения върху спазването на писмените книжовни норми в тях, а и ве-
роятно не познават добре тези норми. С повишаване на жизнения стандарт 
се повишава процентът на респондентите, смятащи, че в чатовете книжов-
ните норми не се спазват.  

Според данните от анкетата, които бяха представени по-горе, с 
нарастване на населеното място се увеличава процентът на тези, които 
смятат, че в чатовете книжовните норми изобщо не се спазват или по-
скоро не се спазват.  

Факторите образование и възраст имат най-силна свързаност с мнени-
ето на респондентите за характеристиките на текстовете от същинската е-
комуникация. С нарастване на образователната степен (на майката, на ба-
щата и на респондента) нарастват отговорите, че в подбраните подобласти 
на интернет комуникацията писмените книжовни норми не се спазват 
изобщо. Тези отговори, от своя страна, сочат, че с нарастване на образо-
вателната степен се повишава взискателността към текстовете в е-кому-
никацията по посока към спазване на книжовните норми. Респондентите с 
майки, чието образование е основно или по-ниско от него, или нямат дос-
тъп до по-интензивна писмена е-комуникация, поради което отговарят „Не 
мога да преценя“, или не познават книжовните норми, което води до лип-
сата на оценка за тяхното спазване. Настоящата анкета не дава възмож-
ност да се приеме като достоверна нито една от двете хипотези.  

Що се отнася до фактора възраст, може да се обобщи, че респонденти-
те между 18 и 39 г. имат ясно изразено мнение за е-комуникацията, което е 
по-скоро критично, отколкото либерално. Тези анкетирани са активни пот-
ребители на изследваните три подобласти на е-комуникацията, познават 
във висока степен нормите на писмения стандарт и имат ясно изразена 
нагласа осъзнаване на нормата.  
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Отговорите на въпроса за степента на спазване на книжовните норми в 
текстовете от така обособените подобласти дават основание за извода, че 
езиковата нагласа осъзнаване на нормата е ясно изразена при респонден-
тите като цяло, което пък означава, че еталонната символна функция на 
книжовния език най-ярко се проявява в сферата на писмената комуника-
ция. Мнението, че в неофициалната интерактивна интернет комуникация 
преобладават текстовете, в които личи неглижиране на писмените прави-
ла, дава основание да предположим, че носителите на езика категорично 
разграничават официалното от неофициалното общуване. В рамките на 
официалното общуване личи по-строго придържане към писмените кни-
жовни норми, докато неофициалното писмено общуване вероятно грави-
тира повече около езиковите модели на разговорната реч. Налице е неспаз-
ване не заради непознаване или разколебаване на стандарта, а заради раз-
личното отношение към стандарта според типа общуване (официално или 
неофициално, независимо от средата – виртуална/онлайн или реална). 

 
2. Причини за нарушаването на книжовните норми според оценките 
на респондентите 

Освен от персоналната и общностната мотивация за спазване на кни-
жовните норми, настоящото изследване се интересува и от мнението на 
респондентите за причините, които обуславят допускането на грешки като 
резултат от неспазването на писмените книжовни норми. Въпрос № 17 от 
анкетата цели именно да проучи мнението на респондентите за това. В 
анкетата са включени 10 отговора на въпроса, измежду които респонден-
тите могат да изберат до 3 отговора.  

 
 

Q 17. Защо според Вас не се спазват писмените правила на българския 
книжовен език? 

(Отговорите се четат, възможни са до 3 отговора) 

1. Защото не са достатъчно добре усвоени (в резултат на липса на 
старание за усвояване от страна на обучаваните) 

2. Защото са забравени 
3. Защото не е необходимо да се спазват в някои сфери 
4. Защото няма надеждни източници за справка в интернет като 

речници и граматики 
5. Защото правилата за писане често се променят 
6. Защото правилата за писане не са формулирани на достъпен 

език и остават неясни за част от хората 
7. Защото правилата за писане са противоречиви 
8. Защото към правилата няма достатъчно и ясни примери 
9. Защото преподаването на правилата в училище не е добро 
10. Защото правилата за писане влизат в противоречие с говоримия 

език 
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Отговорите насочват към четири групи причини: 
– строго индивидуални/персонални причини за нарушаване на книжов-

ните норми (недобре усвоени правила, забравени правила) 
– причини, свързани с преподаването на нормите (не са добре препо-

дадени/обяснени в училище, в учебниците и под.),  
– причини, свързани с кодификацията на правилата (правилата на са 

формулирани на достъпен език, затова не са ясни, правилата за писане са 
противоречиви, няма достатъчно, при това ясни примери, няма надеждни 
източници за справка в интернет, правилата често се променят, правилата 
противоречат на говоримия език), 

– причини, свързани с прилагането на книжовните норми (не са задъл-
жителни във всички сфери).  

Хипотезата, която се проверява, е, че респондентите ще посочат на 
първо място причини от индивидуален характер, на второ място причини, 
произтичащи от кодификацията, и на трето място – свързани с препо-
даването на правилата на писмения книжовен език в училище. 

Тъй като респондентите дават до три отговора, тук ще представим по-
отделно данните за всеки от тези отговори. На Графика 36 могат да се 
видят резултатите от причините за неспазване на писмените книжовни 
норми според първия отговор на респондентите. В първия избор на от-
говор са участвали всички респонденти (1000 души), т.е. получени са об-
що 1000 отговора. От тях най-голям процент респонденти са избралите 
отговора, че неспазването на писмените правила на българския книжовен 
език се дължи на недостатъчно доброто усвояване на тези правила поради 
липсата на старание от обучаваните – 63.9%. На второ място като причина 
е посочено, че правилата са забравени – 16.2%, но разликата с най-пред-
почитания отговор, както се вижда, е съществена. На трето място по про-
цент респонденти е отговорът, свързан с недостатъчно доброто препода-
ване на правилата – 6.1%. Останалите отговори събират между 3.1% до 
1%. Както се вижда, според мнението на респондентите при първия избор 
ясно доминира една персонална причина – недоброто усвояване на прави-
лата поради недостатъчно старание. На второ място също е персонална 
причина – забравянето на правилата. На трето място е причина, която е 
извън субекта – недоброто преподаване, но пък с много нисък процент ка-
то първи отговор.  

Прави впечатление фактът, че причините, свързани с кодифицирането 
на правилата (правилата не са формулирани на достъпен език, затова не са 
ясни – 2.7%, правилата за писане са противоречиви – 1%, няма достатъч-
но, при това ясни примери – 1.2%, няма надеждни източници за справка в 
интернет – 1.4%, правилата често се променят – 2%, правилата противоре-
чат на говоримия език – 2.4%), не са сред доминиращите поотделно. Сума-
та от тези отговори, отвеждащи към проблеми с кодифицирането като при-
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чина за неспазване на книжовните норми, е 10.7%, което е доста под про-
цента, посочили персонални причини. 

 

 
Графика 36. Причини за неспазване на писмените книжовни норми – 1. отговор 

 
Ако следваме предложеното по-горе обобщаване на десетте възможни 

причини в четири групи, получените резултати показват категорична до-
минация на индивидуалните/персоналните причини – 80.1% (сума от отго-
ворите „Недобре усвоени правила“ – 63.9%, и „Забравени правила“ – 
16.2%). На второ място, но с много голяма разлика, са причини, свързани с 
кодификацията – общо 10.7%, а на трето място са причини, отвеждащи 
към проблеми с преподаването на нормите – 6.1%. 

Втори отговор са дали 834 от 1000 анкетирани. Резултатите могат да се 
видят на Графика 37. Става ясно, че при втория избор доминира като при-
чина забравянето на правилата – този отговор е посочен от 38% от 834 ду-
ши, дали втори отговор. На второ място е недоброто преподаване – 10.4%. 
На трето място е отговорът, свързан с неясните формулировки на прави-
лата – 9.2%. Следват причини, свързани с липсата на необходимост да се 
спазват писмените книжовни правила във всички сфери – 8.9%, недоброто 
усвояване – 8.6%, честата промяна на правилата – 8.0%, а останалите при-
чини са избрани от респонденти под 5%.  
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Както се вижда, и при втория избор доминират персоналните причини 
(забравянето на правилата – 38%, и недостатъчно доброто им усвояване – 
8.6%) – общо 46.6%. Общата сума от причини, свързани с проблеми в ко-
дификацията, е 34.1%, което ги нарежда във втория избор на респонден-
тите на второ място. Отново се появява като причина недоброто препо-
даване, но със значително по-нисък процент – 10.4%. 

 

 
 

Графика 37. Причини за неспазване на писмените книжовни норми – 2. отговор 
 

На Графика 38 са нанесени данните от третия избор на причини, пора-
ди които не се спазват книжовните норми в писменото общуване според 
мнението на респондентите. Трети отговор са дали 545 от 1000 респонден-
ти. Най-избираният отговор отвежда към недоброто преподаване на кни-
жовните норми като причина за тяхното нарушаване – 23.1% от 545 рес-
понденти. Следва разминаването между писмения книжовен език и уст-
ната реч – 14.9%. На трето място е недостатъчно ясното формулиране на 
правилата на достъпен език – 12.7%.  

Обобщените причини (според групите причини, представени в нача-
лото) се подреждат по следния начин при третия избор. На първо място са 
причините, свързани с проблеми в кодифицирането – 56.3%, на второ мяс-
то е недоброто преподаване – 23.1%, на трето място са персоналните при-
чини (недобро усвояване и забравяне на правилата) – общо 11.6%.  
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Графика 38. Причини за неспазване на писмените книжовни норми – 3. 
отговор 

 
Общата сума на дадените отговори при трите избора е 2379 (1000 при 

първи избор + 834 при втори избор + 545 при трети избор). Ако тези 2379 
отговора бъдат взети за 100%, то тогава всеки от десетте отговора, предло-
жени в 17. въпрос, ще получи сборен процент от сумираните три избора. 
Данните от това сумиране са дадени на Графика 39. (с. 156). 

При база от 2379 отговора най-голям процент събират два отговора, 
свързани с персонални причини за нарушаването на писмените книжовни 
норми: недостатъчно доброто усвояване поради липса на старание (31%) и 
забравянето на писмени книжовни норми (22%). На трето място като 
причина за грешките при прилагането на писмените книжовни норми е 
недостатъчно доброто преподаване на нормите (12%). Както се вижда, 
класирането на причините по сумираните отговори повтаря като йерархия 
резултатите от първия избор на анкетираните.  

Ако четирите групи обобщените причини (субективни/персонални, 
свързани с кодификацията, свързани с недобро преподаване и с обсега на 
нормата) се подредят според процента на респондентите, които ги 
избират, става ясно, че категорично доминират персоналните причини за 
неспазване на книжовните норми (общо 53% от неусвоени достатъчно  
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добре правила + забравяне на правилата). На второ място са причините, 
които отвеждат към различни проблеми в кодификацията – 29%. На трето 
място са причините, свързани с недоброто преподаване на книжовните 
писмени норми – 12%. На последно място е причина, която отвежда към 
наличие на нагласа неосъзнаване на нормата – 6% са посочили, че 
писмените книжовни норми не са задължителни за всички сфери на 
писменото общуване.  

 

 
 
Графика 39. Проценти от общо 2379 отговора (сума от трите избора на отговор) 

 
Доминирането на отговорите, свързани с персоналните причини, пос-

тавят въпроса и за мотивацията, която имат носителите на езика в процеса 
на активно усвояване на писмените книжовни норми. Това, от своя страна, 
означава, че трябва да се обърне внимание на мотивацията на учениците/ 
учещите/желаещите да се обучават да усвоят правилно и дълготрайно 
книжовните норми. Това би следвало да важи не само за изследваните в 
проекта 9 книжовни норми в писменото общуване и степента на тяхното 
спазване, но и за книжовните норми в устната комуникация. Явно мотива-
цията да се усвояват книжовните норми не е достатъчна, за да изберат рес-
пондентите отговорите „Защото не са достатъчно добре усвоени (в ре-
зултат на липса на старание за усвояване от страна на обучаваните)“ и 
„Защото са забравени“. Мотивацията не трябва да е само свързана с пола-
гането на изпити (външното оценяване в 7. клас и държавните зрелостни 
изпити след 12. клас). Още веднъж ще подчертаем, че става въпрос за мо-
тивацията в ученическа възраст. Именно тогава трябва да се формира при  



Оценки за спазването на писмените правила на книжовния език, за причините за тяхното ... 

 157 

 
обучението по български език нагласата осъзнаване на нормата и да се 
влияе активно върху мотивацията, свързана с обществения образ и реали-
зацията на индивида, за които, както видяхме от анализите на 6. въпрос 
(„Какво Ви мотивира да се стремите да пишете правилно?“) и на 8. въпрос 
(„Добре е да пишем на правилен книжовен български език, защото ....“), 
говорят нашите респонденти.  

Важно е, несъмнено, да се анализират и отговорите, свързани с проб-
леми, които респондентите виждат в различни елементи от кодификацията 
на писмените книжовни норми. Общо отговорите, свързани с проблеми в 
кодификацията, които водят до неспазване на писмените книжовни норми, 
са 29% от всички 2379 отговора (сума от трите избора на отговори). Необ-
ходимо е да се види какъв принос за тези 29% има всеки един от отго-
ворите, отнасящ се до кодификацията. Както се вижда от Графика 39, най-
голям принос има отговорът, насочващ към формулировките на недостъ-
пен, неразбираем, неясен за част от хората език като причина за неспаз-
ване на нормите – 7%. Според мнението на респондентите на второ място 
са две причини: правилата за писане често се променят – 6%, и писмените 
правила влизат в противоречие с говоримата реч – също 6%. На трето мяс-
то е мнението, че към правилата няма достатъчно на брой ясни примери – 
4%. На четвърто място с еднакъв процент (3%) са отговорите, посочващи 
противоречивостта на правописните правила и липсата на надеждни 
източници за справка в интернет като речници и граматики.  

Ако се анализира отговорът, че причините за неспазване се дължат на 
метаезика на кодификацията (7%), трябва да се отбележи, че вероятно 
анкетираните имат предвид формулирането на правилата в речници отпре-
ди най-малко 10 години. Анкетираните са на възраст най-малко 18 години, 
което отвежда към заключението, че активното усвояване на книжовните 
норми в училище е протекло под влияние на речници, излезли преди 10 – 
15 г. Подчертаваме този факт, защото една от основните цели на публи-
кувания през 2012 г. „Официален правописен речник на българския език“ 
е достъпност на езика и начина на формулиране на правилата, така че да 
бъдат разбираеми за всички, а не само за езиковедската общност или про-
фесионално обучените редактори и коректори. В този смисъл речникът от-
говаря на искането на респондентите за ясен и достъпен език на кодифи-
кацията. Не трябва да се пропуска и фактът, че респондентите могат да 
имат предвид неясното формулиране на правилата в учебните помагала, 
използвани в процеса на обучението им в училище, а не това какво пише в 
актуалния правописен речник. 

На второ място с по 6% са две причини според респондентите. Едната 
е свързана с честа промяна на правилата. Преди да коментираме отговора, 
ще отбележим, че всъщност в съвременната история на българския език 
броят на излезлите правописни речници – които са всъщност основните и 
единствените кодификационни документи, чрез които може да се направи 



Красимира Алексова, Йовка Тишева 

 158 

промяна в правописните правила, съвсем не е внушителен. Първият ака-
демичен правописен речник на съвременния български книжовен език е 
„Правописен речник на съвременния български книжовен език“, София, 
Издателство на БАН. Той излиза през 1983 г. – 38 години след последната 
правописна реформа от 1945 г. Определяме този речник като академичен, 
тъй като е подготвен от органа, който има правото да задава и задължени-
ето да поддържа спазването на нормата – Института за български език при 
БАН. Преди този речник излизат един „авторски“ речник – „Правописен 
речник Хемус на българския книжовен език“, София, Хемус, 1945, на Л. 
Андрейчин, и един колективен речник – „Правописен речник на българ-
ския книжовен език“, София, Народна просвета, първо издание 1945 г.; 
второ преработено издание 1948 г. Автори на този речник са Ив. Леков, Л. 
Андрейчин, Вл. Георгиев. В третото издание на речника от 1954 г. участва 
и Ст. Стойков. Целите на тези първи речници са свързани, на първо място, 
с разяснение и популяризиране на промените в правописа след правопис-
ната реформа от 1945 г. Едва след трайното утвърждаване на нормите, 
които са в основата на реформата, Институтът за български език издава 
речник, чрез който да се поддържа спазването на тези норми.  

През 1995 г. правописният речник на БАН от 1983 г. е преиздаден с ня-
кои промени в увода, но не и в словника, което означава, че няма основа-
ния да се твърди, че са настъпили промени в правописа.  

През 2002 г. Институтът за български език подготвя „Нов правописен 
речник на българския език“, София, Издателство „Хейзъл“. В увода, къде-
то се представят правописните и пунктуационните правила, има промени в 
сравнение с речника от 1983 г. Словникът е обогатен с нова лексика, 
включени са и приложения, които да улеснят читателите при справки за 
правопис на съществителни собствени имена, на съкращения, при подгот-
вянето на документи с различно съдържание и под.  

Актуалните към настоящия момент правописни правила са кодифици-
рани в „Официален правописен речник на българския език“, София, 
Издателство „Просвета“, 2012 г. Тъй като участниците в анкетата най-ве-
роятно познават (или би следвало да познават) постановките в последните 
два академични речника – от 2002 и 2012 г., направихме една най-обща 
съпоставка между тях в търсенето на съществени промени в кодификаци-
ята (основанията за изписване на думата или формата по нов начин), а не в 
езиковата формулировка на правилата (метаезика на кодификацията). Ока-
за се, че промени в правописните правила с фонетичен характер липсват. 
По-скоро като разлика може да се посочи, че в „Официален правописен 
речник на българския език“ не е посочено отделно правило за променли-
вото я в сложни думи, което да разграничава случаи с наличие само на 
едно ударение (напр. неколкокрàтен, големокалùбрен) от случаи, в които 
освен главно е доловимо и второстепенно ударение върху първата част на 
думата (н`яколкостòтин, т`яснопартùен, пр`якоотговòрен). Такова пра-
вило съществува в „Нов правописен речник на българския език“.  
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Правописните правила с граматичен характер са представени по-де-
тайлно в речника от 2012 г. В най-дискутираното правило – за членуване с 
пълен и кратък член, няма изменения, въпреки масово тиражираните „но-
вини“ за отпадането или за промяната му. Правилото се разглежда много 
по-детайлно, като са направени важни уточнения и добавки, напр. че пра-
вилата за употреба на пълен и кратък член са задължителни само в писме-
ните текстове. Добавени са нови раздели, в които на практика за пръв път 
в правописен речник се формулират правила с граматичен характер: за 
употребата на формите за мн. число на съществителните, за формите кого, 
когото, някого, никого, да употребата на възвратно притежателно местои-
мение, на деепричастие, на окончанията за 1 л. мн.ч. сег. вр. На глаголите 
от първо и второ спрежение, както и някои проблемни случаи на съгласу-
ване по число. Няма никакви промени в правилата за употреба на главни и 
малки букви. Поради „експанзията“ на главните букви, особено в съставни 
названия, е въведен нов раздел „Малки букви“. За промени, при това обаче 
частни, свързани с няколко групи сложни думи, може да се говори само 
при правилата за слято, полуслято и разделно писане. За сложни същест-
вителни имена, чиито съставки се употребяват и като самостоятелни думи, 
освен слято изписване се допуска и разделно, напр. бизнес администрация 
и бизнесадминистрация, офис оборудване и офисоборудване, видео клип и 
видеоклип, етно музика и етномузика. В Речника от 2002 г. тези случаи са 
представени като изключения от правилото за слято писане и се задава 
разделното им изписване. В Официалния речник са добавени правила за 
правописа на нови думи с първа съставка буква, която е съкращение на 
прилагателно име, напр. е-книжарница (е от електронен, електронна и 
т.н.), м-бизнес (м от мобилен), но имейл, айфон. Включен е нов раздел за 
правописа на отрицателните частици не и ни.  

Направеният кратък преглед показва, че в периода от 1945 г. до днес са 
публикувани четири академични речника. Сравнението на последните два 
от тях показва, че няма съществени промени в принципите, на които се 
основава кодификацията. Изменения има по отношение на правописа на 
отделни думи или форми на думи. Няма обективни основания да се под-
крепи твърдението, че правилата се променят твърде често. Мотивацията 
за избор именно на този отговор измежду причините за правописни греш-
ки вероятно се дължи или на липсата на информация от страна на респон-
дентите за актуалното състояние на кодификацията, или на субективни 
представи, изградени под влияние на популярни медийни публикации или 
подобни материали с неофициален характер.  

 

За настоящото изследване е важно да се направи връзка между рес-
пондентите (6%), дали отговор, че причина за неспазване на нормите е 
честата промяна на правилата, и оценките на респондентите за степента на 
консервативност на книжовния език. Тези оценки се дават по десетсте-
пенна скала с полюси „Правилата на книжовния български език често се  
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променят“ и „Българският книжовен език е консервативен“, т.е. не се наб-
людават чести промени в кодификацията. Разпределението на отговорите 
на респондентите по десетте степени на скалата е представено на Графика 
40  (Изчисленията и графиката са подготвени от гл. ас. д-р Борис Гюров и 
гл. ас. д-р Ивайло Янков, членове на научния екип.). 

 

 
Графика 40. Разпределение на оценките за консервативност/неконсервативност 

(честа промяна на правилата) на книжовния език по 10-степенната скала 
 

Средната оценка за степента на неконсервативност/консервативност на 
българския книжовен език е 6.37, което е в частта от скалата, представяща 
различни степени на консервативност/липса на промени в книжовния език. 
Както се вижда от Графика 40, концентрацията на отговорите е при оценка 
5, която е най-ниската степен на оценките за честа промяна на правилата 
на книжовния език. Ако се сумират оценките в неконсервативната част от 
скалата (от 1 до 5 вкл.) и консервативната част (от 6 вкл. до 10), ще се по-
лучи съотношение 41.9% обобщени отговори за неконсервативност и 
58.1% обобщени отговори за консервативност. Това обяснява и средната 
оценка от 6.37, която е в консервативната част от скалата.  

От социолозите в научния екип гл. ас. д-р Борис Гюров и гл. ас. д-р 
Ивайло Янков бе предложено още едно групиране на оценките от десет-
степенната скала. Така те се прегрупират в три категории: консервативен 
книжовен език (оценки 8, 9 и 10), умерена консервативност (оценки 4, 5, 6 
и 7) и неконсервативен, тоест книжовен език с често променящи се пра-
вила (оценки 1, 2 и 3). Резултатите са онагледени на Графика 41. Както се 
вижда, преобладават оценките за умерена консервативност на българския 
книжовен език (47.4%), като за консервативността се съди по честотата на 
промените в него. Важно е да се направи едно уточнение. Книжовните 
норми се установяват в писмената и устната реч на естествените носители 
на тези норми, а това у нас са лицата от групата на интелигенцията (вж. 
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повече у Виденов/Videnov 2003 и Вълчев/Valchev 2009). Поради причини 
от исторически, икономически и културен характер естественият носител 
на най-престижното езиково поведение в България не е висшата класа 
(според критерия доходи), а именно интелигенцията. Формирането на кни-
жовните норми на базата на актуално протичащите процеси в езика трябва 
да се разграничава от кодифицирането им, което е относително субективен 
процес, тъй като у нас съществува академичен тип кодификация, т.е. взе-
мане на решения от един колективен орган, който е в структурата на Инс-
титута за български език при БАН. Струва ни се, че респондентите в нас-
тоящата анкета надали правят разлика между книжовни норми и кодифи-
кация на книжовните норми. Оценките им за степента на консервативност 
на българския книжовен език всъщност трябва да се разчитат като оценки 
за промяната на кодификацията.  
 

 
 
Графика 41. Разпределение на отговорите по 3 обобщени оценки за степента на 

консервативност (липса : често наличие на промяна) на българския книжовен език 
 

На второ място според процента обобщени оценки е тази за консер-
вативност на книжовния език – 40.4%. Едва на трето място, при това с 
много по-малък процент (12.2%, което е около 3.3 пъти по-малко от 40.4% 
и 3.9 пъти по-малко от 47.4%) е обобщената оценка за неконсервативност 
(относително честа промяна на нормите). Отново ще подчертаем, че под 
консервативност/неконсервативност нашите анкетирани вероятно имат 
предвид кодификацията на книжовните норми. Разбираемо и съвсем ес-
тествено, както казахме, е множество от респондентите да не правят раз-
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лика между книжовни норми и кодификация на книжовните норми. Раз-
граничаването на тези два феномена обаче дава основание да смятаме, че 
оценките се отнасят до промени в кодификацията. 

Както стана ясно, средната оценка 6.37 е в умереноконсервативната 
част от скалата, най-голям процент са обобщените оценки за умерена кон-
сервативност, а на второ място с близък процент са оценките за консерва-
тивност на книжовния език, т.е. за липса на чести промени в него. На  този 
фон е обяснимо защо е нисък процентът на отговорите – само 6% от 2379 
отговора, че причините за спазване на писмените книжовни норми са чес-
тите промени на правилата.  

 

 
Графика 42. Разпределение на отговорите за съгласие/несъгласие с твърдението, 

че разликата между писмения и устния език трябва да бъде намалена 
 
Нека се върнем отново към анализа на отделните елементи (отговори), 

които съставят неспазването на книжовните норми поради проблеми в ко-
дификацията. Виждането на респонденти, че писмените правила влизат в 
противоречие с говоримата реч, представлява 6% от 2379 отговора. Мне-
нието на тези анкетирани кореспондира с факта, че 61.4% от респонденти-
те смятат, че трябва да се намалят разликите между устната реч и пис- 
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мения език. Именно подвъпрос 1 на въпрос 21 от анкетната карта цели да 
се установи в каква степен респондентите приемат твърдението „Разлика-
та между писмения и устния език трябва да бъде намалена“. Разпреде-
лението на отговорите може да се види от Графика 42. (с. 162). 

 

 
Графика 43. Разпределение на отговорите по признака посока на сближаването 

между писмения книжовен език и устната реч 
 
Така формулираната в 17. въпрос причина за неспазване на писмените 

книжовни норми, както и твърдението, че различията между писмения и 
устния език трябва да бъдат намалени (подвъпрос 1. на 21. въпрос), не да-
ват обаче информация дали според информаторите трябва писмените нор-
ми, които са в противоречие с устната реч, да се променят по посока към 
съобразяване с устния език, за да се отстрани несъответствието. Друг въп-
рос от анкетната карта обаче дава основание да се даде отговор. В анкет-
ната карта се съдържат две противоположни твърдения, между които анке-
тираните трябва да изберат онова, което е по-близо до тяхното мнение: 
„Писменият книжовен език трябва да се съобразява повече с устната реч“ 
и „Устната реч трябва да се съобразява повече с писмения книжовен език“. 
От Графика 43 става ясно, че преобладават онези, според които устната 
реч трябва да се доближава повече до писмения книжовен език – 69% от 
анкетираните.  

 
Този процент е със 7.6% по-висок от процента респонденти, предпо-

чели сближаване между устната и писмената реч от 1. подвъпрос на 21. 
въпрос (61.4%), което значи, че става дума за консолидирано мнение. 
Съпоставката на процентите дава основание да се твърди, че неексплици-
раната нагласа, която е в основата на виждането на тези 61.4% анкетирани 
за сближаване на двата езикови кода, е именно за съобразяване на устната 
речева изява с писмения книжовен език. Предпочетената посока за адапти-
ране (устната към писмената книжовна реч) дава информация за същест-
вуващи нагласи, които П. Гарвин смята за обвързани с престижността като 
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функция на стандартния език (Garvin 1993). Тези данни говорят, че според 
респондентите книжовният писмен език е моделът, към който трябва да се 
стреми устната реч. Нивелацията трябва да протича в посока към престиж-
ния образец – книжовния писмен език според мнението на почти 70% от 
анкетираните (вж. още у Алексова/Aleksova 2018).  

Още един въпрос от анкетата потвърждава установеното по-горе мне-
ние за посоката на нивелация писмен език – устна реч. На въпроса „Необ-
ходимо ли е според Вас да се спазват граматичните правила на книжовния 
език и при устно общуване?“ (с равнища: 1. Необходимо е, 2. Не е необ-
ходимо, 3. Зависи от ситуацията, 4. Не мога да преценя) категорично до-
минират отговорите за необходимостта от спазване на правилата на 
книжовния език в устната реч – 69%, вж. Графика 44.  

Хипотезата за малко по-висок процент отговори „зависи от ситуаци-
ята“ не се оправда, тъй като отговорът събира едва 16.7%. Явно за респон-
дентите придържането към нормативното е много по-силен императив от 
ситуационната уместност, която е значим параметър в процеса на комуни-
кативната конвергенция – една от основните стратегии на комуникативна-
та акомодациия. Всъщност в обучението по български език в училище 
присъства идеята за уместността на езиковите средства, за съобразяването 
им с речевата ситуация. Тази посока в обучението обаче явно е по-слаба в  

 

 
 

Графика 44. Разпределение на отговорите на въпроса „Необходимо ли е  
според Вас да се спазват граматичните правила на книжовния език  

и при устно общуване?“ 
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сравнение с традиционния прескриптивен нормативистки модел, който от-
чита само дали се спазват книжовните норми и се концентрира върху от-
страняване на грешките при нарушаване на тези норми (вж. повече у 
Алексова/Aleksova 2018).  

Нека отново да се върнем към детайлното разглеждане на отделните 
елементи на обобщения отговор за неспазване на книжовните норми 
поради проблеми, свързани с кодификацията. 

Четири процента от 2379 отговора посочват като причина за допус-
кането на грешки в писмената комуникация както липсата на достатъчно 
примери, така липсата на ясни примери в източниците на информация за 
правописните правила. Този процент е достатъчно нисък, за да не се прави 
заключение за реалната липса на ясни примери в речниците. Още повече 
направената по-горе съпоставка между уводните части на последните два 
правописни речника показа, че кодификаторите се стремят да задават пра-
вилата и чрез примерите, включени след съответната обща формулировка. 
Освен това респондентите може да имат предвид не примерите в речни-
ците, а примерите, с които правилата са били онагледявани в процеса на 
обучение, в учебниците и учебните помагала, от които са се запознавали с 
нормите. 

Други две причини – противоречивостта на правилата за писане и лип-
сата на надеждни източници за справка в интернет като речници и гра-
матики, събират по 3% всяка от общо 2379 отговора. Този нисък процент 
показва, че много малко респонденти виждат някакви противоречия в пра-
вилата на писмения книжовен език. Не може да се каже, че това се отнася 
само за речниците, които издава Институтът за български език. Смятаме, 
че респондентите имат предвид и начина, по който тези правила да им 
били преподавани.  

По отношение на втората причина, събрала 3% от всички 2379 отго-
вора: липсата в интернет на речници и граматики, трябва да се уточни, че 
респондентите вероятно се водят от някакви свои най-общи впечатления, а 
не от целенасочените си опити да получат информация онлайн, завършили 
без резултат. Може би отговорилите по този начин не са запознати с ре-
сурсите, разработвани от Института за български език, които предоставят 
достъп до информация, свързана и с въпроси на правописа и граматиката. 
Службата за езикови справки и консултации към Института за български 
език „Проф. Л. Андрейчин“ (http://ibl.bas.bg/ezikovispravki/kategorii/), която 
публикува онлайн материали за най-често задаваните въпроси за право-
писа на думи и форми. На посочената страница е възможно да се направи 
търсене по дума или словосъчетание, а също така да се потърсят отговори 
на множество въпроси в езиковия справочник, който е организиран по ка-
тегории: правопис и правоговор, правопис на отделни думи и форми, уда-
рение, употреби на главни и малки букви, слято, полуслято и разделно пи-
сане, пренасяне на думи на нов ред, съкращения, предаване на чужди 
собствени имена, транслитерация, пунктуационни знаци, графично офор-
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мяне на текст, членуване, правопис и граматика, синтаксис, лексика, ре-
дактиране, речев етикет, видове речници, норма и кодификация. Всеки, 
който желае, може да изпрати имейл със запитване. Службата е достъпна и 
на телефонен номер.  

В интернет са достъпни и излезлите досега томове от многотомния 
„Речник на българския език“ (http://ibl.bas.bg/rbe/), в който може да се пра-
вят справки за лексикалното значение, но не и за правописа и пунктуация-
та. Ресурсите на Секцията за българска лексикология и лексикография към 
Института за български език (http://ibl.bas.bg/leksikalna-baza-danni/) също 
съдържат информация за словното богатство на езика. Освен за лексикал-
ни проверки, данните от Българския национален корпус (http://dcl.bas.bg/ 
bulnc/) – най-богатата и най-представителната база данни за съвременния 
български език в неговата писмена форма, могат да се използват за про-
верката на честотата при изписването на думи, форми или словосъчетания.  

Разбира се, в интернет има и други източници, в които се коментират 
правописни и пунктуационни въпроси, но те имат по-скоро частен харак-
тер, тъй като се разработват най-често от отделни лица, а не от овластена 
за целта институция.  

Беше направен анализ на връзките между отговорите на респондентите 
за причините за неспазване на книжовните норми при първия избор и 
социално-демографските характеристики на респондентите като признаци 
фактори. Доказа се наличие на връзка между отговорите на въпроса „Защо 
според Вас не се спазват писмените правила на българския книжовен 
език?“ (първи избор на отговор) и седем социално-демографски характе-
ристики на респондентите като признаци фактори (последна заетост на не-
работещите, настояща заетост на работещите, образование на респонден-
та, образование на бащата, образование на майката, област на месторожде-
ние, местоживеене). В настоящото изследване се коментира връзката меж-
ду факторите образование и местоживеене и отговорите при първи избор. 
Стойностите на р и К са представени в Таблица 8. Силата на връзката и 
при четирите признака фактори е слаба. 

 
Социално-демографски характеристики P K 

Образование на бащата 0,013 0,124 
Местоживеене 0,017 0,122 
Образование на респондента 0,022 0,121 
Образование на майката 0,034 0,118 

Таблица 8. Измерители на връзката между четири социално-демографски 
характеристики на респондентите и отговорите за причините за неспазване  

на писмените книжовни норми 
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Тъй като между признаците фактори образование на респондента и 
образование на майката, образование на майката и образование на бащата, 
образование на респондента и образование на бащата съществува силна 
връзка, тук ще бъде коментирано влиянието само на фактора образование 
на респондента върху разпределението на отговорите за причините да не 
се спазват книжовните норми в писменото общуване.  

На Графика 45 е представено разпределението на десетте причини за 
неспазване на книжовните норми според четирите групи по признака 
образование на респондента (висше, средно, основно и под основно обра-
зование).  

 

 
Графика 45. Разпределение на отговорите на въпроса „Защо според Вас не се 

спазват писмените правила на българския книжовен език?“ според образованието 
на респондента 

 
Легенда: 1. Защото не са достатъчно добре усвоени (в резултат на липса на стара-
ние за усвояване от страна на обучаваните), 2. Защото са забравени, 3. Защото не е 
необходимо да се спазват в някои сфери, 4. Защото няма надеждни източници за 
справка в интернет като речници и граматики, 5. Защото правилата за писане чес-
то се променят, 6. Защото правилата за писане не са формулирани на достъпен 
език и остават неясни за част от хората, 7. Защото правилата за писане са противо-
речиви, 8. Защото към правилата няма достатъчно и ясни примери, 9. Защото пре-
подаването на правилата в училище не е добро, 10. Защото правилата за писане 
влизат в противоречие с говоримия език. 
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Могат да се забележат някои зависимости. От висше към основно об-
разование намаляват отговорите, че причина за неспазването на книжов-
ните норми е недостатъчната им усвоеност поради проявено по-малко 
старание от необходимото. В същото време с намаляване на образовател-
ната степен се увеличават отговорите, че причината е забравяне на прави-
лата. В тези две тенденции не се включва групата на анкетираните с обра-
зование под основното. За разлика от това се наблюдава тенденцията за 
намаляване на отговорите, че причините е в противоречието между писме-
ния език и устната реч. Най-често тази причина е посочвана в групата на 
респондентите с по-ниско от основното образование.  

Както се вижда от Графика 45 (с. 167), първият отговор значително 
преобладава при всички групи с тенденция към намаляване от висше до 
основно образование. Висшистите са най-категорични, че основна при-
чина за неспазването на правилата на книжовния език е недобрата им ус-
военост поради липсата на старание. Това потвърждава наблюдението, че 
според мнението на респондентите причините са предимно субективни/ 
персонални, което, както казахме по-горе, ни кара да припомним необхо-
димостта от повишаване на мотивацията за овладяване на книжовните 
норми в училищното образование. Колкото по-ниска е образователната 
степен на респондента (без респондентите с по-ниско от основното обра-
зование), толкова по-голяма е възможността да се срещне мнението, че 
причина е забравянето на правилата на книжовния език.  

Въпреки че връзката между отговорите за причините за неспазване на 
книжовните норми и фактора местоживеене (София, областен град, необ-
ластен град, село) е слаба, може да се открият зависимости между разпре-
делението на отговорите в четирите групи по признака фактор местожи-
веене. От Графика 46 (с. 169) проличава една тенденция, която обаче не 
включва живеещите в селата. От групата на живеещите в София през гру-
пата на живеещите в областните градове до групата на живеещите в не-
областните градове намалява процентът избрали недостатъчна степен на 
усвоеност на нормите поради липса на старание като причина за правопис-
ните грешки. В същото време се увеличават отговорите, че причините за 
нарушаването на книжовните правила са в тяхното забравяне, като от-
говорите в групата на живеещите в селата са почти колкото при живеещи-
те в областните градове. 

Както се вижда, най-висока степен на категоричност, че липсата на 
старание за овладяване на правилата на книжовния език е основната при-
чина за допусканите грешки, съществува сред живеещите в столицата. 
След тях са живеещите в селата, в областните градове и накрая в необ-
ластните градове. Това означава, че столичаните са най-критични към 
грешките, а и към индивида, който не полага достатъчно усилия за усвоя-
ване на книжовните норми. 
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Графика 46. Разпределение на отговорите на въпроса „Защо според Вас не се 
спазват писмените правила на българския книжовен език?“ според образованието 

на респондента 
 

Легенда: 1. Защото не са достатъчно добре усвоени (в резултат на липса на 
старание за усвояване от страна на обучаваните), 2. Защото са забравени, 3. Защо-
то не е необходимо да се спазват в някои сфери, 4. Защото няма надеждни източ-
ници за справка в интернет като речници и граматики, 5. Защото правилата за пи-
сане често се променят, 6. Защото правилата за писане не са формулирани на дос-
тъпен език и остават неясни за част от хората, 7. Защото правилата за писане са 
противоречиви, 8. Защото към правилата няма достатъчно и ясни примери, 9. За-
щото преподаването на правилата в училище не е добро, 10. Защото правилата за 
писане влизат в противоречие с говоримия език. 

 
В обобщение на анализа на данните от въпрос № 17 за причините, кои-

то водят до нарушаване на книжовните норми, може да се каже, че според 
трите възможни избора на причина от дадените 10 възможности (общо 
2379 отговора) преобладава мнението, че тези причини се крият в отдел-
ния индивид. Те са свързани както с липсата на достатъчно старание у не-
го, довело до недостатъчно добро овладяване на книжовните правила, така 
и със забравяне (общо повече от половината от 2379 отговора). Фактът, че 
е значително представено мнението за отговорността на индивида за до-
пускането на грешки говори, че преобладаващите причини отвеждат към 
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липсата на достатъчно оформена нагласа осъзнаване на нормата у отдел-
ния индивид, допускащ грешки.  

Според отговорите на респондентите на второ място с 29% се нареж-
дат причините, свързани с проблеми в кодификацията, като това обединя-
ва шест възможни отговора. Приносът на всеки от тях бе коментиран, като 
стана ясно, че относително най-голям процент са причините, свързани с 
метаезика на правилата, след това честата им промяна и противоречието с 
устната реч. Трябва да се подчертае обаче, че като отделните причини, 
свързани с кодификацията, събират малък процент отговори (под 7%).  

На трето място по процент отговори (12% от 2379 отговора общо за 
трите избора) е недоброто преподаване на правилата в училище. Учили-
щето е основната институция, делегирана да се грижи за усвояването на 
тези правила, за изграждане на умения за прилагането им. Затова, въпреки 
че процентът на тези отговори като причини за неспазване на книжовните 
правила да не е висок, не трябва в никакъв случай да бъде пренебрегван. 
Това се подкрепя от факта, че отговори, свързани с недостатъчната дос-
тъпност на езика, на който са формулирани правилата, с липсата на дос-
татъчно ясни примери, с противоречивостта на правилата, не се свързват 
задължително и единствено с положението в речниците, издавани от 
Института за български език. Възможно е респондентите да имат предвид 
начина, по който правилата са били представени в училище, чрез учебни-
ците и учебните помагала. Това е хипотеза, която данните от настоящата 
анкета не могат да потвърдят или отхвърлят.  

На последно място според отговорите на респондентите се нареждат 
причини за неспазване на книжовните норми, произтичащи от незадължи-
телността на нормите във всички сфери. Ако това се отнесе към устната 
комуникация, може да приемем, че такова неспазване се наблюдава в не-
официалната комуникация. Ако става дума за писмената реч, тогава би 
трябвало да се обърнем към отговорите на респондентите на 4. въпрос, от 
който става ясно доколко се спазват книжовните норми в шестте избрани 
области на писмено общуване. Хипотезата, която може да бъде издигната, 
е, че в чатовете, посочени като област, в която най-често се нарушават 
писмените правила, не съществува толкова силен императив за спазване 
на книжовните норми. С данните от анкетата обаче тази хипотеза не може 
да бъде проверена. 

Анализът на връзките между признаците фактори образование на рес-
пондента и местоживеене показа, че с увеличаване на образователната сте-
пен на респондентите и с увеличаване на големината на населеното място 
нарастват отговорите, сочещи персонални причини за неспазване на пра-
вилата (недоброто усвояване поради липса на страдание от индивида). То-
ва говори, че е необходимо в училищна възраст да се работи още по-це-
ленасочено върху персоналната мотивация за овладяването на книжовните 
норми. 

За да се очертаят по-пълно причините за неспазване на книжовните 
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норми, би трябвало да се разгледа разпределението на отговорите в рамки-
те на още два въпроса, а след това то да бъде обвързано с отговорите на 
коментирания по-горе въпрос за мотивите за допусканите грешки. Първи-
ят от тези два въпроса е под номер 21.4 в анкетната карта и изисква от рес-
пондентите да отговорят дали са съгласни, или не с твърдението „Прави-
лата на писмения книжовен език са остарели и неадекватни и трябва да бъ-
дат осъвременени“. Вторият въпрос също изисква изразяване на съгласие 
или несъгласие с твърдение, а то е „Книжовният език е прекалено сложен, 
трябва да бъде опростен“ (въпрос 21.7). Това не са преки въпроси за при-
чините за неспазване на правилата, но несъмнено отвеждат към тях.  

 

 

Графика 47. Разпределение на отговорите за съгласие или несъгласие с 
твърдението „Правилата на писмения книжовен език са остарели и 

неадекватни и трябва да бъдат осъвременени“ 
 
От Графика 47 става ясно, че на първо място с най-голям процент отго-

вори е несъгласието с твърдението, че правилата на писмения книжовен 
език са остарели и се нуждаят от осъвременяване. Този отговор е избран 
от 45.7%, което надвишава с повече от два пъти броя на отговорите, в кои-
то се приема твърдението, че правилата трябва да се осъвременени, защото 
са остарели – 19.3%. На второ място по процент отговори е групата на ан-
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кетираните, които не могат да дадат отговор. Струва ни се, че 35% не е ни-
сък процент. Тези отговори биха могли да се свържат най-вече с непоз-
наването на писмените книжовни норми от респондентите, което, от своя 
страна, определя липсата или невъзможността за заявяване на мнение. 

Несъгласието с твърдението, че писмените книжовни норми са оста-
рели и се нуждаят от осъвременяване, може да се коментира във връзка с 
отговора на 17. въпрос, че причините за неспазването на книжовните се 
дължат на противоречието между писмения език и говоримата реч. Пра-
вим тази връзка, защото правилата могат да остареят или когато не отго-
варят на промените, настъпили в говоримия език, или когато развоят на 
езиковедската наука е доказал несъстоятелността на дадено правило или 
силното му разминаване (със статута на масова грешка – По въпроса за т. 
нар. масова грешка вж. Виденов/Videnov 2002/2003) със състоянието в 
писмената практика.  

Преобладаването на несъгласието над съгласието кореспондира с 
ниския процент респонденти, посочили, че писменият език не отговаря на 
говоримия език – 3% от 2379 отговора общо от 3-те избора на 17. въпрос.  

Социално-демографската детерминираност на избраните отговори мо-
же да се проследи чрез хи-квадрат метода за изследване на връзки. След 
като беше установено наличието на връзка между социално-демографски-
те характеристики като признаци фактори и отговорите като признаци ре-
зултати, беше изчислен и коефициентът на Крамер за сила на връзката (К). 
Данните са изнесени в Таблица 9. Става ясно, че съществуват осем статис-
тически връзки. Една от тях (връзка с признака фактор образование на 
бащата) е умерено силна, 3 са умерени (с образованието на бащата, на рес-
пондента и с жизнения стандарт), 3 са средни (с етническата принадлеж-
ност, местоживеенето и трудовата активност) и една е слаба (с възрастта) 
– вж. Таблица 9.  

 
Социално-демографски характеристики P K 
Образованието на майката 0,00 0,253 
Образованието на бащата 0,00 0,240 
Образование на респондента 0,00 0,234 
Жизнен стандарт 0,00 0,229 
Етническа принадлежност 0,00 0,172 
Местоживеене 0,00 0,171 
Трудова активност 0,00 0,162 
Възраст 0,00 0,111 

Таблица 9. Измерители на връзката между социално-демографските характерис-
тики на респондентите и изразеното съгласие/несъгласие с твърдението 

„Правилата на писмения книжовен език са остарели и неадекватни  
и трябва да бъдат осъвременени“ 
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Между двойките признаци фактори образование на бащата и образова-
ние на респондента, образование на респондента и образование на майка-
та, образование на майката и образование на бащата съществува според 
коефициента на Крамер силна връзка. Тук представяме съпоставка между 
разпределението на отговорите според трите фактора, свързани с образо-
ванието, макар че те влияят по сходен начин на отговорите. 

 

 

Графика 48. Разпределение на отговорите за съгласие или несъгласие с 
твърдението „Правилата на писмения книжовен език са остарели  

и неадекватни и трябва да бъдат осъвременени“ според  
образованието на майката, на бащата и на респондента 

 
При съпоставката на разпределението на отговорите в групите по обра-

зование (на майката, на бащата, на респондента), представени на Графика 
48, проличават няколко зависимости. С нарастване на образователната сте-
пен намаляват отговорите „Не мога да преценя“ (заедно с липсата на от-
говор), освен това намалява процентът на тези, които не приемат твър-
дението за нужда от осъвременяване на писмените книжовни норми, защо-
то са остарели, а и донякъде и отговорите за съгласие. Отговорите, в които 
се заявява съгласие с твърдението за осъвременяване на правилата, са с 
почти еднакъв процент при респондентите с висше, със средно и с основно 
образование, докато при факторите образование на майката и на бащата 
респондентите със средно образование имат малко по-висок процент.  

Става ясно, че образованието е доминиращ фактор за познаване на 
книжовните норми, което е в основата на изразяване на мотивирано мне-
ние дали тези правила/част от тях се нуждаят от осъвременяване, тъй като 
са остарели. Въпросите в анкетата не дават основание да се коментира в  
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какво според анкетираните лица се състои остаряването. Една възможна 
хипотеза е остаряването да се състои в това, че в устната комуникация са 
активни некодифицирани варианти, които не се отразяват от ко-
дификацията. Но както видяхме от Графика 44 (разпределение на отго-
ворите на въпроса „Необходимо ли е според Вас да се спазват граматич-
ните правила на книжовния език и при устно общуване?“), по-голяма част 
от респондентите (69%) настояват устната реч да се съобразява в нормите 
в писмената реч, която явно се възприема като образец, с който устната 
реч трябва да се съобразява. Резултатите категорично говорят за предста-
веност на нагласата осъзнаване на нормата на книжовния език.  

Отговорите на въпроса, свързан с необходимостта от осъвременяване 
на писмените книжовни норми, защото са остарели, са в средна връзка с 
признака фактор жизнен стандарт. Разпределението на отговорите е пред-
ставено на Графика 49. 

 

 
Графика 49. Разпределение на отговорите за съгласие или несъгласие с 

твърдението „Правилата на писмения книжовен език са остарели и неадекватни и 
трябва да бъдат осъвременени“ според жизнения стандарт 

 
От Графика 49 проличава, че групата на богатите (според самооценка-

та на респондентите) отново не се вписват в тенденции, които се наблю-
дават при повишаване на нивото на жизнения стандарт. С нарастване на 
жизнения стандарт намаляват значително отговорите „Не мога да преце-
ня“, както и липсата на отговор. Намаляват и отговорите „Не съм съгла-
сен“, но това става не за сметка на увеличаването на отговорите „Съгласен 
съм“, а за сметка на увеличаването на отговорите „Не мога да преценя“. 
Отговорите „Съгласен съм“ имат ниска динамика в четири от петте групи.  
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Относително най-много са при живеещите с известни лишения, след това 
при живеещите богато, без лишения и с големи лишения. В групата на 
живеещите в мизерия въобще не са дадени отговори, показващи преценка 
(100% „Не мога да преценя“ + не е даден отговор).  

Както се вижда, при нарастване на нивото на жизнения стандарт на-
раства и компетентността на респондентите да вземат решение дали да 
приемат, или да отхвърлят предложеното твърдение. Освен това нараства-
нето на жизнения стандарт е свързано и с увеличаване на несъгласните с 
твърдението, че писмените книжовни норми са остарели и трябва да се 
осъвременят. 

Местоживеенето в София, областните градове, необластните градове и 
селата също оказва влияние върху разпределението на отговорите за съг-
ласие/несъгласие с твърдението, че писмените книжовни норми са остаре-
ли и се нуждаят от осъвременяване. Две тенденции, които личат от данни-
те на Графика 50, не включват обаче респондентите от София.  
 

 
Графика 50. Разпределение на отговорите за съгласие или несъгласие с 

твърдението „Правилата на писмения книжовен език са остарели и неадекватни и 
трябва да бъдат осъвременени“ според местоживеенето 

Те са следните: с нарастването на големината на населеното място от 
село до град областен център намаляват процентите на несъгласните с то-
ва, че книжовните норми се нуждаят от осъвременяване, защото са оста-
рели, а също така се увеличават отговорите „Не мога да преценя“ + няма 
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отговор. В така очертаните тенденции анкетираните от София се нареждат 
по процент на дадените отговори между градовете областни центрове и 
градовете необластни центрове. Очертаната зависимост за намаляване на 
неможещите да дадат отговор е свързана според нас със степента на поз-
наване на книжовните норми. Не може да прецени онзи, който не познава 
книжовните норми и оттам не може да прецени дали се нуждаят от осъ-
временяване.  

Отговорите обаче, показващи съгласие с изказаното твърдение за необ-
ходимост от осъвременяване на книжовните норми, са близки проценти в 
четирите групи, както личи от Граф. 50. Това означава, че няма съществе-
ни различия между четирите вида населени места по отношение на съгла-
сието, че писмените книжовни норми трябва да се осъвременят (между 
16.2% и 21.4%).  

Следователно съществува една стабилна група от анкетирани между 
16% и 21%, независимо от типа населено място, а и от жизнения стандарт 
(вж. Графика 49), според които книжовните норми се нуждаят от осъвре-
меняване. А както казахме, фактът, че някои книжовни норми (по-скоро 
някои кодифицирани норми) са стари, неотговарящи на съвременното 
състояние на езика, може да се явява като причина за допусканите грешки. 

Разпределението на отговорите в шестте групи по трудовата активност 
може да се види на Графика 51.  

 

 
Графика 51. Разпределение на отговорите за съгласие или несъгласие с 

твърдението „Правилата на писмения книжовен език са остарели и неадекватни и 
трябва да бъдат осъвременени“ според трудовата активност 
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Въпреки че доминират отговорите, че книжовните норми не се нуж-
даят от осъвременяване във всички групи без безработните (при тях за 
сметка на отговорите „Не мога да преценя“), може да се види, че най-мно-
го отговори за нужда от осъвременяване на книжовните норми има в гру-
пите на учещите и на безработните в съпоставка с другите четири групи. В 
групата на учещите са и най-голям процент отговорите за несъгласие с 
необходимостта от промяна на остарелите норми. След тях се нарежда 
групата на домакините, а след това на работещите на пълна заетост. Ес-
тествено е, след като отговорите и за съгласие, и за несъгласие с изказа-
ното твърдение в групата на учещите са най-много, отговорите „Не мога 
да преценя“ в групата на учещите да са значително по-малко в съпоставка 
с другите пет групи. Учещите са най-близо до периода, в който активно се 
усвояват книжовните норми, и се очаква най-добре да ги познават, а оттам 
и да са в състояние критически да ги оценят.  

 

 
Графика 52. Разпределение на отговорите за съгласие или несъгласие с 

твърдението „Правилата на писмения книжовен език са остарели и неадекватни и 
трябва да бъдат осъвременени“ според възрастта (5 групи) 

 
Сравнението обаче на Графика 51 с Графика 52 говори, че не трябва 

групата на учещите да се възприема като идентична с групата на респон-
дентите между 18 г. и 29 г. Причината е, че в групата на учещите е много 
малък процентът отговори „Не мога да преценя“/Няма отговор, за разлика 
от групата на най-младите, в която този процент достига до 36.5%. В гру-
пата на най-младите не са най-малко тези, които не могат да преценят дали  
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писмените книжовни норми се нуждаят от осъвременяване. Това важи за 
групата на респондентите между 50 г. и 59 г. Също така в групата на най-
младите не са и най-голям процент отговорите, че нормите не трябва да се 
осъвременяват. Тези факти противоречат на предварителните очаквания, 
че сред най-младите ще има най-малко неспособни да дадат отговор, защо-
то са най-близо до ученическата възраст, в която активно се усвояват пис-
мените книжовни норми.  

Отговорите, в които се подкрепя твърдението, че писмените книжовни 
норми са остарели и трябва да се осъвременят, имат близки проценти в от-
делните групи с известно отклонение при респондентите над 59 г. Тази 
близост бе наблюдавана и при факторите местоживеене и жизнен стан-
дарт. Това говори за консолидирана група, чиито членове, независимо от 
равнището на жизнения стандарт, местоживеенето и възрастта, смятат, че 
е необходимо осъвременяване на писмените книжовни норми. 

 Като обобщение може да се каже, че необходимостта от промяна на 
писмените книжовни норми поради факта, че са остарели, се приема от по-
малко от 1/5 от респондентите. Отхвърлят това твърдение почти 46% от 
анкетираните. Не е малък и процентът на онези, които не могат да дадат 
отговор, което отвежда към предположението, че тези лица не познават 
нито книжовните норми, нито динамиката на езика ни. Социално-демо-
графската детерминираност на дадените отговори сочи, че с нарастване на 
придобитата образователна степен очаквано намаляват респондентите, ко-
ито не могат да дадат отговор. Подобна тенденция съществува и при на-
растването на населеното място (без София) и при увеличаването на жиз-
нения стандарт. С нарастването на образователната степен намаляват отго-
ворите, в които твърдението се отхвърля, но това е за сметка на увеличава-
нето на неспособните да преценят.  

Важно е да се каже, че влиянието на фактора образование на респон-
дента не води до съществено различие между процентите анкетирани в 
три групи (без респондентите с по-ниско от основното образование), мис-
лещи, че писмените норми се нуждаят от осъвременяване. Същият факт се 
наблюдава и при разпределението по признаците жизнен стандарт, место-
живеене и възраст. 

Самоопределилите се като богати отново не следват тенденцията, коя-
то се очертава сред оставалите групи по жизнен стандарт – намаляване на 
отговорите „Не мога да преценя“ с нарастване на жизнения стандарт, как-
то и увеличаване на отговорите „Не съм съгласен“ (за сметка на увелича-
ването на „Не мога да преценя“). Групата на богатите, според разпределе-
нието на отговорите в нея, се нарежда между групата на живеещите с 
известни лишения и на живеещите с големи лишения. 

Живеещите в София също излизат извън очерталите се тенденции с на-
растване на големината на населеното място да намаляват процентите на 
несъгласните, че книжовните норми се нуждаят от осъвременяване, както 
и да намалява процентът на несъгласните с твърдението (поради увелича-
ване на тези, които не могат да отговорят). 

Отговорите „Не съм съгласен“, но и отговорите „Съгласен съм“ са най- 
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много сред учещите в съпоставка с другите пет групи по трудова актив-
ност. Това е за сметка на ниския процент неможещи да преценят сред уче-
щите. Този факт е логична последица от скорошното въздействие на целе-
насоченото обучение в книжовните норми. Групата на най-младите и гру-
пата на учещите не се припокриват и за това говори фактът, че сред рес-
пондентите между 18 г. и 29 г. има относително висок процент неможещи 
да изразят мнение във връзка с твърдението за осъвременяване на нор-
мите. 

При причините за неспазването на книжовните норми би следвало да 
бъде коментирано и мнението на респондентите по отношение на твърде-
нието „Книжовният език е прекалено сложен, трябва да бъде опростен“ 
(въпрос 21.7 от анкетата). Сложността на книжовните норми е реална 
предпоставка за неспазването им в генералния случай. 

Както става ясно от Графика 53, над половината респонденти (53%) не 
са съгласни с това твърдение. Те са два пъти повече от онези, които прие-
мат твърдението за вярно („Съгласен съм“ = 23.4%). Прави впечатление, 
че съгласните с твърдението за прекалената сложност на книжовния език 
са почти колкото и онези, които не могат да дадат отговор („Не мога да 
преценя“/без отговор).  
 

 
 

Графика 53. Разпределение на отговорите за съгласие и несъгласие с твърдението 
„Книжовният език е прекалено сложен, трябва да бъде опростен“ 
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Десет са социално-демографските характеристики (като признаци фак-
тори), които са във връзка с признака резултат сложност на книжовния 
език, нуждаещ се от опростяване. Тук няма да бъдат коментирани призна-
ците последна трудова заетост (неработещи) и настояща трудова заетост, 
тъй като в някои от групите по тези признаци представителите са много 
нисък процент. Не се коментира и признакът етническа принадлежност, 
защото анкетното проучване не е представително по този критерий, които 
създава опасност да бъдат представяни неверни обобщения. 

Поради силната по степен връзка между трите фактора, свързани с 
образованието, тук ще бъде разгледано разпределението на отговорите 
само според фактора образование на респондента.  

 
Социално-демографски характеристики P K 
Последна трудова заетост (неработещи) 0,00 0,320 
Образование на респондента 0,00 0,263 
Жизнен стандарт 0,00 0,259 
Настояща трудова заетост 0,00 0,244 
Образование на бащата 0,00 0,218 
Образование на майката 0,00 0,212 
Етническа принадлежност 0,00 0,172 
Трудова активност 0,00 0,153 
Местоживеене 0,00 0,132 
Възраст 0,00 0,126 

Таблица 10. Измерители на връзката между социално-демографските характерис-
тики на респондентите и изразеното съгласие/несъгласие с твърдението 

„Книжовният език е прекалено сложен, трябва да бъде опростен“ 
 

Връзката между признака фактор образование на респондента и приз-
нака резултат „прекалена сложност на книжовния език, който трябва да се 
опрости“ е умерено силна (К = 0.263 на Таблица 10). От данните на Графи-
ка 54 се виждат две ясни тенденции. С нарастване на придобитата образо-
вателна степен намаляват отговорите „Не мога да преценя“/Няма отговор. 
Това означава, че колкото по-високо е образованието, толкова по-голяма е 
книжовноезиковата компетентност на респондента и способността му да 
изрази мнение за сложността на книжовния български език. Втората тен-
денция е намаляване на отговорите „Не съм съгласен“ с намаляване на об-
разователната степен. Това е за сметка именно на нарастването на лицата, 
които не могат да изразят мнение, най-вероятно поради непознаване на 
книжовния език.  

Както се вижда на Графика 54, профилът на отговорите на респонден-
тите с висше образование е коренно противоположен на профила на отго-
ворите, дадени от анкетираните с образование по-ниско от основното. 
Сред висшистите 75.5% смятат, че не може да се приеме твърдението, че 
книжовният език е прекалено сложен и затова трябва да се опрости. Висо-
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кото образование предполага и изисква владеене на книжовните норми, 
което в случая е довело според нас до този висок процент несъгласни с 
изказаното твърдение. По-ниското образование води до по-ниска степен 
на овладяност на книжовните норми, а и до повече неможещи да отхвър-
лят или приемат изказаното твърдение.  

Интерес будят данните за отговорите, в които се заявява съгласие с 
твърдението, че книжовният български език е прекалено сложен и трябва 
да се опрости, в четирите групи по фактора образование на респондента. 
Най-малко са положителните отговори сред респондентите с образование 
по-ниско от основното, но този факт е резултат от много високия процент 
в тази група неможещи да преценят. Затова смятаме, че е по-подходящо да 
сравним отношението в другите три групи между съгласните и несъглас-
ните с твърдението, подложено на оценка. При респондентите с висше обра-
зование разликата е най-съществена – несъгласните са 75.5%, а съгласните 
едва 27.7%. Тези, които поради по-високата си образователна степен поз-
нават книжовния език по-добре, не приемат във висока степен твърдени-
ето, че книжовният ни език е прекалено сложен. При анкетираните със сред-
но образование процентното различие между съгласните и несъгласните 
не е чак толкова голямо, както е при висшистите – 27.7% : 49.5%. При рес-
пондентите с основно образование несъгласните и съгласните са почти 
еднакъв процент – 28.4% : 31.6%, което се дължи на 40-те процента немо-
жещи да дадат отговор.  

 

 
 

Графика 54. Разпределение на отговорите за съгласие и несъгласие с твърдението 
„Книжовният език е прекалено сложен, трябва да бъде опростен“ според 

образованието на респондента 
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Признакът фактор жизнен стандарт е в умерено силна връзка с приз-
нака резултат „прекалена сложност на книжовния език, който трябва да се 
опрости“. Могат да се изведат някои зависимости, като се изключат жи-
веещите богато. С намаляване на жизнения стандарт от живеещите без ли-
шения до живеещите в мизерия например се увеличават отговорите „Не 
мога да преценя“. В същото време с увеличаване на жизнения стандарт на-
растват и отговорите „Не съм съгласен“ с твърдението, че книжовният 
български език е прекалено сложен и трябва да се опрости.  

В групата на самоопределилите се като живеещи богато отговорите 
„Не мога да преценя“ са относително малко и групата се нарежда след жи-
веещите без лишения, вж. Графика 55. Съпоставката с другите групи сочи, 
че в групата на богатите са дадени най-голям процент отговори за съгла-
сие с твърдението, че книжовният език е прекалено сложен и трябва да се 
опрости. Освен това процентите съгласни (41,2%) и несъгласни (47.1%) с 
коментираното твърдение са доста близки. 

Според процента отговори, в които се приема посоченото твърдение, 
групите се подреждат по следния начин: живеещи богато, живеещи с го-
леми лишения, живеещи без лишения и живеещи с известни лишения, ка-
то последните две групи са с доста близки проценти. При живеещите в 
мизерия липсват отговори за съгласие с твърдението, а процентът отгово-
ри „Не мога да преценя“ е много голям – 85,7%. Тази подредба на групите 
по процент отговори за съгласие не показва тенденция, зависеща от на-
растването или намаляването на жизнения стандарт. Ясно е обаче, че са-
моопределилите се като живеещи богато са най-критични към сложността 
на книжовния език. 

 

 
Графика 55. Разпределение на отговорите за съгласие и несъгласие с твърдението 

„Книжовният език е прекалено сложен, трябва да бъде опростен“  
според жизнения стандарт 
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Както се вижда от Графика 56, най-малко неспособни да изразят свое 
мнение във връзка с предложеното твърдение има в групата на учещите, 
последвани от домакините и работещите на пълна заетост с близки про-
центи. При работещите на пълна заетост и учещите процентът отговори 
„Не съм съгласен“ е най-голям в съпоставка с другите групи. Съгласните с 
твърдението са най-много в три групи (с близки проценти) – безработните, 
домакините и учещите. Сред пенсионерите приемащите това твърдение са 
най-малко, но това е за сметка на повече отговори за несъгласие и отго-
вори „Не мога да преценя“. В групата на безработните отговорите са по-
делени на почти три равни части. 

 

 
Графика 56. Разпределение на отговорите за съгласие и несъгласие с твърдението 

„Книжовният език е прекалено сложен, трябва да бъде опростен“ според 
трудовата активност 

 
Силата на връзката между признака фактор местоживеене и признака 

резултат „прекалена сложност на книжовния език, който трябва да се оп-
рости“, е слаба. От Графика 57 (с. 184) се вижда по какъв начин се разпре-
делят трите типа отговори за необходимостта от опростяване на книжов-
ния език в четирите групи по местоживеене. Прави впечатление фактът, че 
съгласните с коментираното твърдение са почти еднакъв процент в гру-
пите на живеещите в София, в областните и в необластните градове. Мал-
ко повече са тези отговори сред жителите на селата.  
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Графика 57. Разпределение на отговорите за съгласие и несъгласие с твърдението 

„Книжовният език е прекалено сложен, трябва да бъде опростен“ според 
местоживеенето 

 
Графика 57 показва, че от областните градове, през необластните гра-

дове до селата намалява процентът на несъгласните с твърдението, че кни-
жовният език е прекалено сложен, като това е за сметка на увеличаването 
на отговорите „Не мога да преценя“. Живеещите в София са на второ 
място според процента на несъгласни с предложеното твърдение. При тях 
отговорите „Не мога да преценя“ отново са на второ място, след тези в 
групата на живеещите в градовете областни центрове, които пък са най-
малко сред четирите групи по местоживеене.  

Силата на връзката между признака фактор възраст и признака 
резултат „прекалена сложност на книжовния език, който трябва да се оп-
рости“ е слаба. От резултатите, нанесени на Графика 58, могат да се изве-
дат някои зависимости. Делът на тези, които не могат да дадат мнение във 
връзка с твърдението, е близък по проценти в четири от петте групи: 18–29 
г., 30–39 г., 40–49 г. и 50–59 г., с леко намаляване от 18–29 г. през 30–39 г. 
до 40–49 г. Относително по-голям процент са лицата, дали отговор „Не 
мога да преценя“/Няма отговор, в групата на респондентите над 59 г.  

Различията между процента отговори за несъгласие с твърдението, че 
българският книжовен език е прекалено сложен и трябва да се опрости, не 
са големи – около 10% максимално, вж. Графика 58. Все пак най-много от-
говори за несъгласие с предложеното твърдение има в групата на респон-
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дентите между 40 г. и 49 г., което е за сметка на по-малкия процент отго-
вори за съгласие. Следват анкетираните между 30 г. и 39 г., след тях са 
респондентите между 50 г. и 59 г., на четвърто място са тези над 59 г. Най-
младите са на последно място. В тази група има относително най-голям 
брой съгласни с твърдението за прекалената сложност на книжовния език 
и най-малък брой несъгласни с него. Процентните разлики са малки, но 
все пак говорят, че тези, които би трябвало най-добре да познават нормите 
на книжовния език (тъй като са най-близо до периода, в който те активно 
се усвояват и проверяват в училище), в най-голяма степен са съгласни с 
твърдението за прекалена сложност на книжовния език и за нужда от него-
вото опростяване. Би могло да се предположи, че проверката на езиковата 
култура чрез държавните зрелостни изпити е създала подобно усещане за 
сложност у 33–37% от анкетираните между 18 г. и 29 г.  

 

 
Графика 58. Разпределение на отговорите за съгласие и несъгласие с твърдението 

„Книжовният език е прекалено сложен, трябва да бъде опростен“  
според възрастта 

 
Тук бяха представени резултатите от изразеното съгласие или несъгла-

сие с твърдението „Книжовният език е прекалено сложен, трябва да бъде 
опростен“. Този въпрос е важен, тъй като сложността на системата е по-
тенциална причина за неспазването на кодифицираните норми, поддър-
жащи тази система. Според нас именно това създава връзката с въпрос 17., 
в който пряко се пита за 10 причини за неспазването на книжовните нор-
ми. От представените данни става ясно, че половината респонденти не са 
съгласни с твърдението, че книжовният ни език е прекалено сложен, а 
съгласните са повече от два пъти по-малко. Това е сериозна разлика, но 
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по-обезпокояващо е наличието на ¼ неможещи да дадат мнение – явно то-
ва са респонденти, които не познават добре книжовните норми, което ги 
възпрепятства да преценят книжовният ни език сложен ли е, или не.  

Анализът на връзките показа наличие на връзка между 10 признака 
фактора (социално-демографски характеристики) и признака резултат 
„прекалена сложност на книжовния език, нуждаещ се от опростяване“. Не 
бяха анализирани всички връзки и причините за това са или много ниската 
представеност в отделните групи, или силната по степен връзка между 
признаците фактори (различните равнища във фактора образование).  

Резултатите говорят, че с нарастване на придобитата образователна 
степен намаляват тези, които не могат да изразят свое мнение (съгласие 
или несъгласие) по твърдението, че прекалено сложният книжовен българ-
ски език се нуждае от опростяване. Възможността да се заяви мнение спо-
ред нас говори за познаване на книжовните норми и способност да се пре-
цени тяхната сложност, а липсата на мнение – или за непознаването на 
нормите, или за липса на интерес към проблематиката. Очертаната тенден-
ция е обвързана, от своя страна, с нарастването на отговорите за несъгла-
сие с повишаване на образователната степен. Много висок е процентът на 
висшистите, които не са съгласни с предложеното твърдение за 
прекалената сложност на книжовния език – над 75%. Смятаме този факт за 
особено значим, тъй като именно сред висшистите е интелигенцията, коя-
то е естествен носител на книжовния език. Значим е и установеният факт, 
че с намаляване на придобитата образователна степен разликата между 
съгласните и несъгласните значително намалява в четирите групи по 
образование. Това говори, че колкото е по-високо образованието, толкова 
е по-голяма вероятността да се открие категорично доминиращо виждане 
за книжовния ни език и неговата сложност в посока на отричането на 
прекалената сложност.  

Както при образованието, така и при признака фактор жизнен стандарт 
с нарастване на равнището, в случая на жизнения стандарт, намаляват те-
зи, които не могат да изразят свое мнение за валидността на даденото 
твърдение. Сред самоопределилите се като богати е най-висок процентът 
съгласни с твърдението, че книжовният език е твърде сложен, което пък 
говори за проблемност в познаването на тази езикова формация, а оттам – 
и на нормативността. За този, който не познава добре книжовните норми и 
не ги е усвоил в достатъчна степен, за него този комплекс от норми из-
глежда прекалено сложен. Сред групата на богатите обаче няма ясно 
доминиращо мнение, защото съгласните и несъгласните са почти поравно. 
Сред другите четири групи съществуват тенденции, познати от анализа и 
на други въпроси: намаляването на жизнения стандарт е обвързано с на-
растване на неспособността да се оцени сложността на книжовния език, 
което явно е обвързано и с непознаването на нормите. Успоредно с тази 
тенденция се наблюдава нарастване на несъгласните с представеното твър-
дение, че книжовният български език е прекалено сложен и трябва да се 
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опрости. Ниският жизнен стандарт се оказва свързан с недобро познаване 
на книжовния език и неспособност да се оцени степента на неговата слож-
ност. 

Значим е фактът, че и в разпределението на отговорите за съгласие и 
според жизнения стандарт, и според признака фактор местоживеене липс-
ват значими различия между процента анкетирани, съгласни с предложе-
ното твърдение. Разлики между процентите съгласни по признаците въз-
раст и трудова активност съществуват, но процентът на тези различия не е 
голям. Това говори за консолидирано мнение на около 1/5 до ¼ от респон-
дентите, което не се влияе съществено от социално-демографските раз-
личия.  

Наблюденията върху разпределението на отговорите за съгласие и не-
съгласие според фактора трудова заетост говорят, че сред учещите са най-
малко лицата, които не могат да изразят мнение. Отново сред учещите, 
както и при домакините и безработните са относително най-много съглас-
ните с твърдението за прекалена сложност на книжовния език. Причините 
за това обаче според нас са различни. При учещите това е породено по-
скоро от впечатленията, създадени при преподаване на книжовноезикови-
те правила и проверката на степента на овладяване на тези правила. При 
домакините и особено при безработните впечатлението за сложност би 
могло да бъде породено от недостатъчно добро познаване на книжовните 
норми. Сред всички шест групи по трудова активност в групата на рабо-
тещите на пълна заетост съществуват най-много отговори за несъгласие с 
предложеното твърдение. Това говори, че в рамките на икономически ак-
тивната част от обществото преобладава мнението, че българският книжо-
вен език не се нуждае от опростяване.  

С нарастване на големината на населеното място, без обаче да се 
включва София, действа тенденцията да намалява броят на лицата, които 
не могат да отговорят. При анализ на данните според признака фактора 
възраст подобна тенденция не съществува, защото във всички групи без 
тази на респондентите над 59 г. неможещите да дадат мнение са близък 
процент. Данните сочат, че от областните градове през необластните гра-
дове до селата намаляват несъгласните за сметка на увеличаването на не-
можещите да преценят. Това доказва, че големината на населеното място 
обуславя в известна степен способността да се оцени сложността на кни-
жовния ни език, което пък е обвързано и с неговото познаване. Ако не е 
обвързано с познаване на книжовните норми, то тогава ще става въпрос за 
предразсъдък. Анкетните данни обаче не дават възможност да се провери 
тази хипотеза.  

Разпределението на отговорите според възрастта като признак фактор 
сочи, че най-младите (между 18 и 29 г.) не са най-компетентните, тъй като 
сред тях не е най-малък процентът неможещи да изразят мнение. Това оп-
роверга предварителните ни хипотези. Но съгласните с твърдението, че 
книжовният ни език е прекалено сложен, сред най-младите са относително 
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най-много в сравнение с останалите групи по възраст. Коментирахме този 
факт като обвързан с близостта до училищното обучение и проверката на 
езиковата култура при завършване на средно образование чрез държавните 
зрелостни изпити. Когато се проверяват знания за редица писмени кни-
жовни норми, може естествено да се породи усещане за сложност. Най-
много отговори за несъгласие с твърдението има в групите между 40 г. и 
49 г., а след това между 30 г. и 39 г. Това говори, че сред генерацията меж-
ду 30 и 50 г., която е сред икономически най-активната част от населе-
нието, преобладават несъгласните с твърдението за прекалена сложност на 
книжовния език (между 55% и 58%). 

 
3. Оценки за социално-демографската детерминираност на нарушава-
нето на книжовните норми  

 
Научният екип по проекта се насочи към изследване на мнението на 

респондентите и за социално-демографската детерминираност на допуска-
ните граматични грешки като нарушения на писмените норми. Според 
хипотезата, която бе издигната, образованието, жизненият стандарт и въз-
растта ще бъдат според оценките на респондентите най-значимите факто-
ри, които влияят върху допускането на граматични грешки. Колкото са по-
високи образователната степен и жизненият стандарт, толкова по-малко са 
нарушенията на писмените книжовни норми. Що се отнася до възрастта, 
хипотезата е, че според мнението на респондентите с нарастването на въз-
растта растат и допусканите грешки. Бяха оформени три въпроса, които да 
проверят формулираните хипотези. 

 
3.1. Оценки за връзката между нивото на придобито образование и до-

пускането на граматични грешки 

За да се установи дали според мнението на респондентите има връзка 
между нивото на образование на индивидите и граматичните грешки в 
тяхната реч (независимо дали е писмена или устна), в анкетата бе включен 
следният въпрос под номер 13: „Смятате ли, че високо образованите хора 
допускат по-малко граматични грешки в сравнение с по-образованите?“. 
Възможните 4 отговора са: „Да“, „Не“, „Няма връзка между образованието 
на хората и допускането на грешки“, „Не мога да преценя“. Данните за 
процентното разпределение на отговорите на респондентите са предста-
вени на Графика 59. 

От Графика 59 проличава, че 54.7% от всички 1000 респонденти смя-
тат, че по-високо образованите допускат по-малко грешки. Общо 17.5% са 
тези, които не са съгласни с това мнение, а с почти еднакъв процент – 
17.4%, са онези, които споделят мнението, че няма връзка между образо-
ванието и допускането на грешки. Най-малка е групата на анкетираните, 
които не могат да изберат един от трите първи отговора. 
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Графика 59: Процентно разпределение на отговорите на въпроса за значимостта 
на образованието при допускането на граматични грешки. 

 

Беше потърсена социално-демографската детерминираност на отгово-
рите на този въпрос от анкетата. Това се реализира чрез хи-квадрат анализ, 
който може да покаже дали съществува връзка между оценките за значи-
мостта на образованието при допускането на граматични грешки, като приз-
нак резултат (зависима променлива) и социално-демографските характе-
ристики на респондентите, като признаци фактори (независими променливи).  
 

Социално-демографски характеристики P K 
Жизнен стандарт 0,00 0,145 
Образование на респондента 0,00 0,133 
Местоживеене 0,00 0,121 
Образованието на майка 0,00 0,116 
Образованието на бащата 0,00 0,114 
Трудова активност 0,00 0,109 
Етническа принадлежност 0,00 0,097 
Пол 0,04 0,091 

 
Таблица 11. Демографски характеристики и измерители на връзката им с 

допускането на граматични грешки според образованието 
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На Таблица 11 (с. 189) са представени само онези социално-демограф-
ски признаци на респондентите, при които според коефициента р е налице 
връзка с коментираните оценки на респондентите. Показател за силата на 
връзката е коефициентът на Крамер (К на Таблица 11 – Статистическата 
обработка – изследване на връзките и на силата им, е направена от гл. ас. 
д-р Борис Гюров и гл. ас. д-р Ивайло Янков, социолози, членове на науч-
ния екип по проекта). 

Според К (0.145) връзката на отговорите с признака фактор жизнен 
стандарт е слаба. За социолингвистичния анализ обаче представлява инте-
рес в какво се състои тази връзка. Информация за това може да се потърси, 
като се разгледа разпределението на четирите отговора в петте групи рес-
понденти според жизнения стандарт: живеещи богато, живеещи без лише-
ния, живеещи с известни лишения, живеещи с големи лишения и живеещи 
в мизерия. Графика 60 дава основание да се каже, че в групите анкетирани, 
живеещи богато, без лишения и с известни лишения, има относително 
близък процент респонденти (между 52% и 58%), избрали отговор „Да“. 
Това са тези респонденти в отделните групи, които категорично смятат, че 
високо образованите допускат по-малко грешки от по-необразованите. 
Единствено в групата на живеещите в мизерия процентът отговори е под 
30%. В групата на живеещите богато е най-голям процентът отрицателни 
отговори – около 40%. Друга значима тенденция, видна на Графика 60, е, 
че със спадането на жизнения стандарт се увеличава процентът на лицата, 
които не могат да отговорят на въпроса дали високо образованите допус-
кат по-малко граматични грешки от по-необразованите.  

 

 
Графика 60. Разпределение на отговорите на въпроса „Смятате ли, че високо 

образованите допускат по-малко граматични грешки в сравнение с по-
необразованите“ според жизнения стандарт на респондентите 
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На Графика 60 се оформят два полюсни модела на оценки за допуска-
нето на граматични грешки според образованието на езиковия носител: от-
говорите на живеещите богато срещу отговорите на живеещите в мизерия. 
Посочените групи имат значително различаващи се профили според раз-
пределението на отговорите. Между тези два полюса се разполага един 
трети модел, който обхваща групите на живеещите без лишения, с извест-
ни лишения и с големи лишения. Разпределението на отговорите вътре в 
групите респонденти по жизнен стандарт, представящи този трети модел, 
показва преобладаване (около 52%–53%) на отговора „Да“ (според респон-
дентите високо образованите допускат по-малко грешки от по-необразованите), 
близък процент отговори „Няма връзка между образованието на хората и 
допускането на грешки“ и нарастващ процент отговори „Не мога да преценя“. 

Образованието на респондентите като признак фактор е в слаба по си-
ла връзка с признака резултат „значимостта на образованието при допус-
кането на граматични грешки“. Разпределението на отговорите е предста-
вено на Графика 61. Ясно личи, че с намаляването на образователната сте-
пен на респондента намаляват и отговорите „Да“. Наред с това трябва да 
се подчертае, че в групите респонденти със средно и с основно образо-
вание има почти еднакъв процент съгласни с твърдението. При тези три 
групи отговорите „Да“ са повече от 50%. Само при респондентите с обра-
зование под основното този тип отговори са под 50% поради по-големия 
процент неможещи да изразят мнение. 

 

 

Графика 61. Разпределение на отговорите на въпроса „Смятате ли, че високо 
образованите хора допускат по-малко граматични грешки в сравнение с по-

необразованите?“ според образованието на респондентите 
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Друга съществена тенденция, проличаваща на Графика 61, е намаля-
ването на неможещите да преценят с увеличаването на придобитата от 
респондента образователна степен. Хората с по-високо образование имат 
по-ясни наблюдения върху спазването на книжовните норми и могат да 
изразят съгласие или несъгласие с предложеното твърдение. Прави впечат-
ление, че отговорите „Не“ на Графика 61 са близки по процент в групите 
на респондентите с висше, със средно и с основно образование, а най-ма-
лък процент съществува в групата с по-ниско от основното образование. 
Не са големи различията между процента избрали отговора, че няма връзка 
между образованието на хората и допускането на граматични грешки в три от 
групите – на респондентите с висше, със средно и с основно образование. 

Тъй като между признаците фактори образование на респондента, на 
бащата и на майката съществува силна връзка, тук няма поотделно да 
разглеждаме разпределението на отговорите по факторите образование на 
бащата и образование на майката. 

 

 
Графика 62. Разпределение на отговорите на въпроса „Смятате ли, че високо 
образованите хора допускат по-малко граматични грешки в сравнение с по-

необразованите?“ според местоживеенето 
 

Признакът фактор местоживеене също е в слаба връзка с отговорите 
на въпрос 13. Въпреки това обаче могат да бъдат откроени някои зависи-



Оценки за спазването на писмените правила на книжовния език, за причините за тяхното ... 

 193 

мости в разпределението на отговорите в четирите групи по този признак 
фактор. В групите на живеещите в София, в необластните градове и в 
селата процентните разпределения са близки, с разлика от 5%. Единствено 
в групата на живеещите в областните градове има различен тип разпреде-
ление на отговорите поради наличието на по-малък процент отговори 
„Да“. За сметка на това има повече отговори, че няма връзка между обра-
зованието на хората и допусканите от тях граматични грешки. Това опро-
вергава хипотезата, че най-много отговори от този тип ще бъдат дадени от 
живеещите в столицата, където има най-голямо разнообразие от жители с 
различно по степен образование. Респондентите, които не могат да дадат 
оценка, са еднакъв процент в столицата и в селата, след тях са респонден-
тите от необластните градове. Най-малък процент респонденти, които не 
могат да преценят вярно ли е предложеното твърдение за връзката между 
образованието и допускането на граматични грешки, има в групата на 
живеещите в селата.  

Ако се разгледа разпределението на четирите отговора в шестте гру-
пи по признака фактор трудова активност, ще се види, че най-много не-
можещи да отговорят има в групите на работещите на частична заетост и 
при безработните. На трето място са пенсионерите, след тях работещите 
на пълна заетост, в края са учещите. Сред домакините няма респонденти, 
които са неспособни да преценят, тоест нямат свое мнение по въпроса. 
Може да се предположи, че ангажираността по езикови въпроси при ли-
цата от тази група е най-голяма.  

 

 
Графика 63. Разпределение на отговорите на въпроса „Смятате ли, че високо 
образованите хора допускат по-малко граматични грешки в сравнение с по-

необразованите?“ според трудовата активност 
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Най-голям процент отговори „Да“ на зададения въпрос има в групата 
на учещите, вж. Графика 63, което означава, че сред респондентите от тази 
група е формирана относително висока оценка за приноса на образовани-
ето за спазването на граматичните норми. След учещите се нареждат до-
макините и работещите на частична заетост, след тях безработните, пен-
сионерите и накрая работещите на пълна заетост. При последната група 
този относително малък процент е за сметка на повечето отговори „Няма 
връзка между образованието на хората и допускането на грешки“. Домаки-
ните имат близък процент отговори за липса на връзка между образовани-
ето и допускането на грешки с групата на работещите на пълна заетост. В 
останалите групи процентът е по-нисък. 

 

 

Графика 64. Разпределение на отговорите на въпроса „Смятате ли, че високо 
образованите хора допускат по-малко граматични грешки в сравнение с по-

необразованите?“ според пола 
 

Полът като признак фактор е в слаба връзка с отговорите на въпроса за 
зависимост между високата степен на образованост и допускането на гра-
матични грешки. На Графика 64 са онагледени отговорите на респонден-
тите според признака пол. При жените е малко по-голям процентът на те-
зи, които отговарят положително, както и на смятащите, че няма връзка 
между образованието и допускането на граматични грешки. За сметка на 
това при мъжете е по-голям процентът на неможещите да дадат отговор на 
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зададения въпрос. Причината за липсата на отговор, т.е. за невъзможност-
та да се даде отговор, вероятно е свързана с факта, че респондентите не са 
в състояние да се преценят казуса, представен във въпроса (има ли раз-
личия между различните по образование хора и допускането на граматич-
ни грешки). Невъзможността да се направи оценка и да се формулира от-
говор идва или от непознаване на книжовните норми, или от липса на наб-
людения върху писмената практика на широк кръг лица, или от липсата на 
интерес към въпросите на правописа и правилността на речта.  

 
В обобщение може да се изведат следните изводи. На въпроса „Смята-

те ли, че високо образованите хора допускат по-малко граматични грешки 
в сравнение с по-необразованите?“ малко повече от половината респон-
денти са дали положителен отговор. Те са над три пъти повече от лицата, 
отговорили отрицателно, и над три пъти повече от тези, според които няма 
връзка между образованието и допускането на граматични грешки. Това 
разпределение говори за ясна доминация на положителния отговор. В рам-
ките на общественото мнение явно има формирано виждане, което освен 
това преобладава, а то е, че високото образование се свързва с по-висока 
граматическа компетентност.  

Социално-демографската детерминираност на дадените отговори се 
изследва на базата на доказано наличие на връзка, а след това чрез кое-
фициента за сила на връзката. Според фактора жизнен стандарт на рес-
пондентите се наблюдават три модела на съотношение между групите от-
говори. В двата полюса са живеещите богато и живеещите в мизерия, а по 
средата са трите групи на лицата, живеещи с различни по степен лишения. 
Ясна тенденция е намаляването на неможещите да преценят с нарастване-
то на жизнения стандарт. Процентът на положителните отговори в групите 
на живеещите без лишения, с известни лишения и с големи лишения е 
близък, при това малко по-голям процент от процента на положителните 
отговори, дадени от живеещите богато. Сред тях обаче са най-много от-
рицателните отговори. 

Колкото по-високо е образованието на респондента, толкова по-малко 
са неможещите да преценят дали високо образованите допускат по-малко 
граматически грешки от по-необразованите. Същата тенденция се наблю-
дава при жизнения стандарт. Ниското образование и ниският жизнен стан-
дарт водят до липса на наблюдения за езиковата култура в нейната соци-
ална обусловеност, което пък според нас се дължи на недобро познаване 
на книжовните норми и липса на социален опит и наблюдения върху раз-
личните социални групи. С намаляването на придобитата образователна 
степен се увеличават неможещите да изразят преценка по въпроса, което 
води до намаляване на положителните отговори на въпроса дали по-висо-
ко образованите допускат по-малко граматични грешки. Липсват големи 
различия между процента на лицата от различните групи по образование 
(без по-ниско от основното), избрали отговора, че няма връзка между об-
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разованието на хората и допускането на граматични грешки. Този факт по-
казва, че съществува стабилна група анкетирани, независимо от образова-
нието им, които споделят това мнение. Подобно заключение може да се 
направи и за далите отрицателен отговор.  

Живеещите в областните градове дават най-малко отговори за съгласие 
с твърдението, че по-образованите допускат по-малко грешки от по-необ-
разованите. Разпределението на четирите отговора в групата на респон-
дентите от столицата показва, че те не се включват в тенденцията за нама-
ляване на неможещите да дадат оценка. Голямата близост между разпреде-
лението на отговорите в групите на живеещите в столицата, в необласт-
ните градове и в селата говори за липсата на съществени разлики в мнени-
ята. Единствено в групата на респондентите от областните градове има 
различно разпределение на отговорите поради по-ниския процент отго-
вори „Да“ и по-голям процент отговорили, че между образованието и до-
пускането на граматични грешки няма връзка. 

В групата на учещите са най-малко тези, които не могат да изразят 
мнение, както и най-много отговори за съгласие с твърдението, че по-ви-
соко образованите допускат по-малко граматични грешки. Според нас то-
ва е косвен резултат от целенасоченото преподаване и усвояване на знания 
за книжовните норми в средното училище. 

При мъжете е по-малък процентът на лицата, дали положителен отго-
вор на въпроса, както и на смятащите, че няма връзка между образова-
нието и допускането на граматични грешки. За сметка на това обаче е по-
голям процентът на неможещите да отговорят. 

 
3.2. Оценки за връзката между възрастта и допускането на граматич-

ни грешки 
 
Друг кръг от изследователски задачи, с които беше свързана проведе-

ната анкета, е ориентиран към проучване на оценките на респондентите за 
влиянието на възрастта върху допускането на граматични грешки. На 
зададения въпрос „Хората на каква възраст според Вас най-често допускат 
граматични грешки“ се получи следното разпределение на отговорите, вж. 
Графика 65. Почти еднакъв процент са респондентите, смятащи, че млади-
те хора до 25 години най-често нарушават граматичните норми – 33.2%, и 
тези, според които няма връзка между възрастта и допускането на грама-
тични грешки – 32.4%. Тези резултати само частично потвърждават пред-
варителната ни хипотеза за преобладаване на мнението, че най-много 
грешат младите до 25 г. и хората над 50 г. Направихме това допускане, за-
щото смятахме, че по-зрелите ще приписват незнанието на младите, а по-
младите ще смятат възрастните за грешащи повече, защото са отдалечени 
от ученическите години, когато целенасочено се усвоява книжовният език 
и в частност – граматичните му норми.  
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Графика 65. Разпределение на отговорите на въпроса „Хората на каква възраст 

според Вас най-често допускат граматични грешки?“ 
 
 

Социално-демографската детерминираност на дадените отговори става 
ясна от проверката за налични връзки между социално-демографските ха-
рактеристики (признаци фактори) на респондентите и отговорите (призна-
ци резултати) им на този въпрос – вж. Таблица 12.  

 

 
Таблица 12. Социално-демографски характеристики и измерители на връзката им 

с допускането на граматични грешки според възрастта 
 

Социално-демографски характеристики P K 
Образованието на майка 0,00 0,206 
Образование на респондента 0,00 0,203 
Образованието на бащата 0,00 0,195 
Жизнен стандарт 0,00 0,180 
Етническа принадлежност 0,00 0,171 
Местоживеене 0,00 0,147 
Пол 0,00 0,132 
Трудова активност 0,00 0,118 
Възраст 0,01 0,096 
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Установяваме наличието на две умерени по сила връзки (с образова-
нието на майката и образованието на респондента), три средни по сила 
връзки (с образованието на бащата, жизнения стандарт и етническата при-
надлежност), както и четири слаби по сила връзки (с местоживеенето, по-
ла, трудовата активност и възрастта на респондента).  

 
На Графика 66 е нанесено разпределението на дадените отговори (от 

шестте възможни) във всяка от четирите групи по образование на майката: 
висше, средно, основно, по-ниско от основно.  

 

 
Графика 66. Разпределение на отговорите на въпроса „Хората на каква възраст 

според Вас най-често допускат граматични грешки?“ според  
образованието на майката 

 
Колкото по-висока е образователната степен на майката, толкова пове-

че са отговорите, че младите до 25 г. допускат най-често граматични греш-
ки. С понижаването на образованието на майката се увеличават отговори-
те „Не мога да преценя“ и относително намаляват отговорите „Няма връз-
ка между възрастта и допускането на граматични грешки“. Последната 
тенденция открихме и при предходния въпрос. 

При разглеждане на разпределението на отговорите за връзката между 
възрастта и честотата на граматичните грешки според образованието на 
самите респонденти се наблюдават подобни зависимости. Колкото по-нис-
ка е образователната степен на респондентите, толкова по-малко са отго-
ворите, че младите до 25 г. допускат най-често граматични грешки. С на-
маляване на образователната степен намаляват и отговорите „Няма връзка 
между възрастта и допускането на граматични грешки“, но нараства 
процентът отговори „Не мога да преценя“. С намаляването на образова-
телното ниво нарастват отговорите, че хората над 50 г. допускат по-често 
граматични грешки. Потвърждава се наблюдението, че по-високото ниво 
на образованието е дало по-богат социален опит на респондентите, като ги 
е поставяло в повече ситуации, въз основа на които да формират оценките 
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си за наличието (или липсата) на връзка между възрастта и допускането на 
граматични грешки.  

Подобни тенденции се наблюдават и при разпределението на отгово-
рите според образованието на бащата. Причина за това е наличието на 
силна връзка между признаците фактори образование на респондента, 
образование на майката и образование на бащата. 

 
Средна по сила е връзката между признака фактор жизнен стандарт и 

признака резултат „допускане на граматични грешки според възрастта“. 
Разпределението на отговорите в петте групи по признака жизнен стан-
дарт може да се види на Графика 67. Данните дава основание да се каже, 
че с увеличаването на жизнения стандарт намаляват неможещите да дадат 
отговор. В тази тенденция не се включва групата на живеещите богато. 
Подобно положение се наблюдава в почти всички случаи, когато се раз-
глежда разпределението на отговорите по признака фактор жизнен стан-
дарт.  

Още една тенденция е налице – с увеличаването на жизнения стандарт 
нарастват отговорите, че няма връзка между възрастта и допускането на 
граматични грешки, като се изключи групата на живеещите в мизерия, в 
която няма дадени подобни отговори.  

Относително най-много отговори, че младите хора до 25 г. допускат 
най-много граматични грешки има в две групи – на живеещите без лише-
ния и на живеещите с известни лишения. Отговорите са почти еднакъв 
процент – 36.6% и 36.7%. В тези две групи съществува според нас стерео-
тип, че младите са най-неграмотните, че техният език е лош, беден, непра-
вилен. В този тип мислене вероятно се проектират различията в езика на 
различните поколения, които обаче по отношение на по-младите винаги се 
оценяват негативно. Тези различия са особено ярки в днешно време пора-
ди съществените разлики в комуникативната среда, в която се реализира 
езикът на младите и езика на предходните поколения. Както отбелязва в 
своите проучвания Л. Кирова, поколенията „споделят общо пространство 
и историческа съдба, които обаче са твърде различни в детайлите на бита 
и функционирането. Дали говорят един и същ език? Безспорно имат обща 
основа в системата на българския език, но едните са изнесени извън грани-
ците на родния език и ограниченията да експериментират с всичко, което 
познават като знак“ (Кирова/Kirova 2012). Освен че не отчита променения 
дискурс, глобализационните тенденции, специфичния билингвизъм на 
младите, този стереотип влиза в противоречие с факта, че именно младите 
са най-близо до възрастта на активно влияние на образователната система 
(обучението по български език в средното училище, проверката на езико-
вата култура и степента на владеене на граматичните норми чрез различни 
форми, вкл. и на държавните зрелостни изпити).  
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Графика 67. Разпределение на отговорите на въпроса „Хората на каква възраст 
според Вас най-често допускат граматични грешки? “според жизнения стандарт 

 
Разпределението на отговорите според признака фактор местоживеене 

може да бъде видяно на Графика 68 (с. 201). Отговорите, посочващи мла-
дите до 25 г. като допускащи най-често граматични грешки, са почти една-
къв процент при лицата от четирите групи, има съвсем леко намаляване с 
намаляване на големината на населеното място – от 37% до 30%.  

С намаляване на големината на населеното място намаляват, но не с 
голям процент, отговорите „Не мога да преценя“. Групата на респонден-
тите от София отново не се включва в тази тенденция. В още една зависи-
мост не се вписва групата на живеещите в столицата – от областните гра-
дове през необластните градове до селата намаляват отговорите „Няма 
връзка между възрастта и допускането на граматични грешки“. За сметка 
на това групата на живеещите в София влиза в тенденцията за намаляване 
на отговорите, че хората над 50 г. допускат най-много граматични грешки, 
която се забелязва с увеличаване на големината на населеното място. Като 
вземем предвид факта, че в много български села населението е значи-
телно застаряло, обяснимо е, че жителите на селата смятат, че именно хора 
като тях, особено онези, които не са в икономически активна възраст, са 
житейски най-неангажирани със спазването на книжовните норми, в част-
ност на граматичните норми.  



Оценки за спазването на писмените правила на книжовния език, за причините за тяхното ... 

 201 

 
Графика 68. Разпределение на отговорите на въпроса „Хората на каква възраст 
според Вас най-често допускат граматични грешки?“ според местоживеенето 

 
Полът като признак фактор е в слаба връзка с признака резултат 

„допускане на граматични грешки според възрастта“. Разпределението на 
отговорите в групите на мъжете и на жените може да се види на Графика 
69.  

На графиката се вижда , че и в групата на жените има повече отговори, 
че младите до 25 г. допускат най-много граматични грешки. Повече са и 
отговорите в сравнение с групата на мъжете, че няма връзка между 
възрастта и допускането на граматични грешки. При мъжете са почти два 
пъти повече анкетираните, които не могат да преценят. Явно и според 
отговорите на този въпрос жените имат по-голяма ангажираност с езикови 
теми, включително и с тези за спазването на нормите.  
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Графика 69. Разпределение на отговорите на въпроса „Хората на каква възраст 

според Вас най-често допускат граматични грешки?“ според пола 
 

Признакът фактор трудова активност също има слаба по сила връзка с 
признака резултат „допускане на граматични грешки според възрастта“. 
На Графика 70 (с. 203) е представено разпределението на отговорите в 
шестте групи по трудова активност. Веднага изпъква много високия про-
цент отговори „Няма връзка между възрастта и допускането на граматич-
ни грешки“ в групата на домакините – 66.7%. При домакините е и най-ни-
сък процентът на неможещите да дадат отговор. Не за първи път до-
макините се изявяват като група, чиито представители са относително най-
ангажирани с езикови въпроси. 

Що се отнася до отговорите, че младите до 25 години допускат най-
често граматически грешки, то те са най-голям процент в групата на уче-
щите – 45.2%, а след тях и при работещите на пълна заетост – 37.7%. Фак-
тът, че сред учещите е най-висок процентът на отговорите, че младите до 
25 г. допускат най-често граматически грешки, няма да бъде изненадващ, 
ако се вземе предвид, че сравнително скоро анкетираните от групата на 
учещите са преминали през различни форми на оценяване на езиковата 
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грамотност, вкл. и държавните зрелостни изпити. Много вероятно е резул-
татите от проведените езикови тестове да са създали у тях усещането, че 
младите хора (част от които са и самите те) допускат немалък брой 
езикови грешки в писмената реч, вкл. и граматични грешки. Това според 
нас е причината за критичността на учещите към граматическата грамот-
ност на младите. Всъщност отговорите на респондентите опровергаха 
хипотезата, че младите/учещите ще смятат възрастните за допускащи най-
много граматични грешки. В групата на учещите всъщност няма отговори, 
че хората над 50 г. допускат най-често граматически грешки. Учещите 
прехвърлят проблема върху най-младите, или пък смятат, че няма връзка 
между възрастта и допускането на граматични грешки.  

 

 
Графика 70. Разпределение на отговорите на въпроса „Хората на каква възраст 

според Вас най-често допускат граматични грешки?“ според трудовата активност 
 

Графика 71 (с. 204) представя разпределението на отговорите според 
възрастта на анкетираните. Противно на очакванията ни най-младите (от 
18 до 29 г.) са дали най-много отговори „Не мога да преценя“ – почти ед-
накъв процент с анкетираните над 59 г. Тези отговори са с почти еднакъв 
процент при групите 30–39 г., 40–49 г. и 50–59 г. 
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Графика 71. Разпределение на отговорите на въпроса „Хората на каква възраст 

според Вас най-често допускат граматични грешки?“ според възрастта 
 

Сравнението между отговорите на различните възрастови групи показ-
ва, че най-възрастните анкетирани (над 59 г.) най-често са склонни да 
кажат, че именно в групата, към която и те принадлежат, се допускат най-
често граматически грешки (въпреки че процентът не е висок – 15.9%). В 
групата на респондентите над 59 г. обаче най-много са отговорите, че няма 
връзка между възрастта и допускането на граматични грешки, а след това 
са отговорите, че младите до 25 г. правят най-много граматични грешки.  

Ако се разгледат отговорите „Няма връзка между възрастта и допуска-
нето на граматични грешки“, ще се види, че процентът им е най-голям в 
групата 30–39 г., след това в групата 18–29 г., 40–49 г., 50–59 г. и над мал-
ко в групата над 59 г. Тенденцията е за намаляване на този отговор с уве-
личаване на възрастта, като в тази зависимост не се включва групата на 
най-младите (18–29 г.).  

Отговорите, че младите до 25 г. допускат най-често граматични 
грешки, образуват три макрогрупи с намаляващи проценти: макрогрупа 
40–59 г., обхващаща две групи с близки проценти, следва макрогрупата на 
най-младите и най-възрастните, а на последно място са анкетираните меж-
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ду 30 и 39 г., в които са най-малко отговорите за младите до 25 г. като 
грешащи най-често граматичните норми. 

 
Като обобщение може да се каже следното. На въпроса „Хората на как-

ва възраст според Вас най-често допускат граматични грешки?“ липсва до-
миниращ отговор. Това ясно сочи, че липсва едно консолидирано мнение 
по въпроса. Почти поравно са двата отговора, събрали най-много привър-
женици, по около 1/3 от всички респонденти – „Младите хора на възраст 
до 25 г.“ допускат най-много грешки и „Няма връзка между възрастта и 
допускането на граматични грешки“. Следващият по процент дадени от-
говори и „Не мога да преценя“. Явно има известна тенденция най-младите 
да се сочат като най-често грешащи граматичните норми, но тя не е в 
никакъв случай доминираща. Струва ни се, че става въпрос за стереотип, 
при който всяко следващо поколение обвинява по-младите поколения, че 
са по-неграмотни, по-незнаещи, по-необразовани. Що се отнася до учещи-
те и до най-младите участници в анкетата, отговорите, че именно члено-
вете на техните групи грешат най-често граматичните норми, според нас 
са предизвикани от впечатления за представянето на някои от тях на раз-
лични езикови тестове, както и от оценки, които други лица са давали за 
писмени или устни текстове на младите.  

От анализите на връзките между отговорите на този въпрос и со-
циално-демографските характеристики на анкетираните става ясно напри-
мер, че с нарастването на образователната степен (независимо дали на рес-
пондента, на майката или на бащата) нарастват и отговорите, че младите 
до 25 г. допускат най-често граматични грешки. Това сочи, че сред по-ви-
соко образованите има тенденция младите (а това значи и хора, които все 
още имат по-ниска образователна степен, защото в момента се обучават) 
да се мислят за по-склонни към грешки, тъй като не са добре запознати с 
граматичните норми. Позната тенденция се очертава и тук – с понижа-
ването на образователната степен се увеличава процентът на неможещи да 
дадат отговор. Ниската степен на образование стеснява хоризонта на анке-
тираните по езикови въпроси, а и показва непознаване на положението 
сред други социални групи. С намаляването на образователната степен 
намаляват и отговорите „Няма връзка между възрастта и допускането на 
граматичните грешки“ за сметка на увеличаването на отговорите „Не мога 
да преценя“. 

Жизненият стандарт влияе по подобен начин върху динамиката на 
отговорите „Не мога да преценя“. Понижаването на жизнения стандарт 
води до увеличаване на този тип отговори. Сред живеещите без лишения и 
живеещите с известни лишения в най-голяма степен в сравнение с другите 
групи (при около 36%) се наблюдава стереотипът най-младите да се по-
сочват като най-често грешащи, т.е. най-малко познаващи нормите, вкл. и 
граматичните. Отговорите на респонденти в четирите групи по местожи-
веене (София, областни градове, необластните градове, села), че младите 
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до 25 г. най-често грешат при прилагане на граматичните норми, са близки 
по проценти– между 30% и 37%. Данните говорят, че това мнение не се 
влияе значително от големината на населеното място. Както се вижда, от-
говорите, че младите до 25 г. грешат най-често граматическите норми, не 
са доминиращи. С увеличаване на големината на населеното място обаче 
намаляват неспособните да дадат отговор, като тук не влиза, както и друг 
път, групата на живеещите в София. Значим факт е, че сред живеещите в 
селата относително по-често се срещат респонденти, които смятат, че 
хората над 50 г. грешат най-често граматичните норми. Явно за тези рес-
понденти е значимо забравянето на книжовните норми с нарастване на 
възрастта или отпадането на необходимостта от спазването на тези норми 
поради ограничената социална практика на групата.  

Сред жените са повече отговорите, че най-младите хора до 25 г. най-
често допускат граматически грешки, но тези отговори не надхвърлят 
37%. При жените преобладават отговорите, че няма връзка между възраст-
та и допускането на граматични грешки - 53.4%. Този процент е по-голям 
отколкото при мъжете, които за сметка на това дават повече отговори „Не 
мога да преценя“, което говори, че сред жените са повече онези, които 
имат активно отношение към езика. 

Не се потвърди хипотезата, че възрастните ще смятат младите хора ка-
то допускащи повече граматични грешки, а младите, обратно, ще смятат, 
че възрастните по-често грешат граматичните норми. Младите анкетирани 
до 25 г. са дали най-много отговори „Не мога да преценя“, което е обясни-
мо, ако се вземе предвид липсата на богат социален опит и наблюдения 
върху писмената реч на различни поколения. Очерта се следната зависи-
мост, в която обаче не влиза групата на най-младите: намалява процентът 
отговори „Няма връзка между възрастта и допускането на граматични 
грешки“ с увеличаването на възрастта.  

Интересен е и фактът, че в групата на учещите в съпоставка с другите 
групи е най-голям процентът на посочилите, че най-често допускат грама-
тически грешки младите хора до 25 г. Като се вземе предвид това, че 
учещите имат наблюдения най-вече върху писмената практика и труднос-
тите на най-младите (особено значим е и опитът от различните изпити в 
училище), този резултат се оказва обясним. В същото време той опровер-
гава хипотезата, че най-младите ще смятат, че по-възрастните поколения 
по-често грешат нормите. Учещите прехвърлят проблема върху най-мла-
дите, или пък смятат, че няма връзка между възрастта и допускането на 
граматични грешки. 
 
3.3. Оценки за връзката между жизнения стандарт и допускането на 

граматични грешки 

В анкетата се интересуваме и от въпроса каква е според респондентите 
връзката между жизнения стандарт и допускането на граматични грешки.  
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С тази цел в анкетата беше включен въпросът „Хората с какъв жизнен 
стандарт според Вас допускат най-много граматични грешки?“. Формули-
раната преди анкетното проучване хипотеза е, че според мнението на 
анкетираните жизненият стандарт няма да е значим детерминатор на нару-
шаването на граматичните норми. Издигнахме тази хипотеза, защото в у 
нас няма стабилизирана в продължение на векове, в условията на незави-
сима българска държава класова структура като напр. в Англия, Франция, 
САЩ и др., която да е обвързана и с възможностите (най-вече финансови) 
да се осигурява по-висока степен на образование на всяко следващо поко-
ление. Допуснахме, че у нас придобитата образователна степен ще е най-
същественият детерминатор на допускането на граматични (а не само и на 
тях) грешки според оценките на анкетираните, а не жизненият стандарт 
или възрастта.  

От резултатите, онагледени на Графика 72, става ясно, че 47.3% от рес-
пондентите не виждат връзка между жизнения стандарт на хората и допус-
кането на граматични грешки. След тази най-голяма група следва групата 
на респондентите, които смятат, че хората със стандарт под средното ниво 
допускат най-много граматични грешки – 32.2%. Следващата по брой гру-
па е на отговорилите „Не мога да преценя“ – 15.8%.  
 

 
Графика 72. Разпределение на отговорите на въпроса „Хората с какъв жизнен 

стандарт според Вас допускат най-много граматични грешки?“ 
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Шест социално-демографски фактора са във връзка с отговорите на то-
зи въпрос, като за първите четири силата на връзката е средна, вж. Табли-
ца 13. Показателен е фактът, че първите три фактора са свързани с образо-
ванието на членовете на семейството (на бащата, на майката и на самия 
респондент), което се обяснява със силната връзка между трите фактора, 
както бе подчертано по-горе. 

 
Социално-демографски характеристики P K 
Образование на бащата 0,00 0,178 
Образование на майка 0,00 0,177 
Образование на респондента 0,00 0,168 
Жизнен стандарт 0,00 0,160 
Етническа принадлежност 0,00 0,126 
Местоживеене 0,00 0,106 

Таблица 13. Демографски характеристики и измерители на връзката им  
с допускането на граматични грешки според жизнения стандарт 

 
Графика 73 (с. 209) дава конкретни данни, от които може да се види в 

какво се изразява връзката между образованието на бащата и отговорите 
на въпроса „Хората с какъв жизнен стандарт според Вас допускат най-
много граматични грешки?“. Почти еднакво е разпределението на петте 
възможни отговора вътре в групата на респондентите с висше и със средно 
образование. С увеличаването на степента на придобитото образование на-
раства процентът на лицата, които смятат, че няма връзка между жизнения 
стандарт и допускането на граматични грешки, но трябва да се има пред-
вид, че процентът при анкетираните с висше и със средно образование е 
почти еднакъв. С намаляването на образователното ниво се увеличава про-
центът на отговорилите „Не мога да преценя“, като висшистите, дали та-
къв отговор, са с около 2% повече от тези със средно образование. Почти 
еднакъв е процентът на анкетираните от групите с висше, средно и основ-
но образование, които са избрали отговора, че най-често грешат хората със 
стандарт под средното ниво (по около 30%). Почти с 12% са повече анке-
тираните с по-ниско от основното образование, дали същия отговор. От 
получените статистически обработки, далеч по-богати от коментираното 
тук, става ясно, че респондентите, при които образованието на бащата е 
висше (54,1%) или средно (55,6%), не виждат връзка между жизнения 
стандарт и допускането на грешки. На противоположния полюс са респон-
дентите, чийто бащи са с по-ниско образование от основно (42,6%). Те 
смятат, че хората със стандарт под средното ниво допускат повече право-
писни грешки. 
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Графика 73. Разпределение на отговорите на въпроса „Хората с какъв жизнен 

стандарт според Вас допускат най-много граматични грешки?“ според 
образованието на бащата 

 
Тук няма да се коментират поотделно разпределенията на отговорите 

по признаците фактори образование на майката и образование на респон-
дента, защото между трите фактора образование (на респондента, на 
майката и на бащата) има силна връзка и очертаните тенденции в разпре-
делението на отговорите са подобни. 

 
Признакът фактор жизнен стандарт е в средна по сила връзка с приз-

нака резултат „допускане на граматически грешки според жизнения стан-
дарт“, вж. Таблица 13. На Графика 74 е представено разпределението на 
петте отговора в петте групи според жизнения стандарт. От нея става ясно, 
че самоопределилите се като живеещи богато отново не се включват в 
тенденциите, които съществуват в останалите групи, напр. с повишаване 
на жизнения стандарт да намаляват отговорите „Не мога да преценя“. 
Много голям процент са далите такъв отговор в групата на живеещите в 
мизерия. Социалното изключване се реализира в тази група и като липса 
на опит, а оттам и липса на мнение за детерминираност на езиковото 
поведение от различни социални фактори. 

В три от петте групи има доминиращ отговор, т.е. надхвърлящ 50%. 
Това е отговорът, че няма връзка между жизнения стандарт и допускането 
на граматични грешки. Този факт отговаря на изказаната в началото 
хипотеза, че жизненият стандарт няма да е водещ признак за езиковата 
грамотност (в случая спазването на граматическите норми).  
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Графика 74. Разпределение на отговорите на въпроса „Хората с какъв жизнен 

стандарт според Вас допускат най-много граматични грешки?“ според жизнения 
стандарт на респондентите 

 
Може да се очертае следната ясна тенденция – с намаляване на жизне-

ния стандарт намаляват и отговорите, че няма връзка между жизнения 
стандарт и допускането на граматични грешки. В нея не се включва гру-
пата на живеещите в мизерия, защото такъв отговор в нея не е даден.  

В групите на самоопределилите се като живеещи без лишения и жи-
веещи с големи лишения има близки проценти отговори (около 36%), че 
хората със стандарт под средното ниво допускат най-много граматически 
грешки. Близък е процентът в групата на живеещите с известни лишения, 
затова трите групи могат да се обединят в една макрогрупа по отговора, че 
хората със стандарт под средното ниво допускат най-много граматически 
грешки. Това е вторият по честотност предпочитан отговор. В групата на 
живеещите богато този отговор е с нисък процент – равен на процента 
отговори, че хората със стандарт на средното ниво допускат най-много 
грешки, като процентите не са високи –11.8%. 

Разпределението на отговорите в четирите групи според местоживее-
нето на респондентите (София, областни градове, необластни градове, се-
ла) е онагледено на Графика 75 (с. 211). Във всички групи, без живеещите 
в селата, доминират отговорите, че няма връзка между жизнения стандарт 
и нарушаването на граматическите норми.  

 



Оценки за спазването на писмените правила на книжовния език, за причините за тяхното ... 

 211 

В тенденцията да намаляват отговорите, че няма връзка между жиз-
нения стандарт и допускането на граматични грешки, с намаляването на 
големината на населеното място, от което е респондентът, не влиза група-
та на живеещите в София. По брой подобни отговори те са на трето място 
(след живеещите в необластните центрове и преди живеещите в селата).  

Съществува и тенденцията с намаляване на големината на населеното 
място да намаляват, но не с голям процент, отговорите „Не мога да преце-
ня“, като групите респонденти от София и от областните градове имат 
почти еднакъв процент отговори.  

 

 
Графика 75. Разпределение на отговорите на въпроса „Хората с какъв жизнен 

стандарт според Вас допускат най-много граматични грешки?“ според 
местоживеенето 

 
Преди анкетното проучване беше издигната хипотезата, че според мне-

нието на анкетираните жизненият стандарт няма да е значим детерминатор 
на нарушаването на граматичните норми. Допуснахме, че у нас, за българ-
ската езикова реалност, придобитата образователна степен ще е най-съ-
щественият фактор, влияещ върху допускането на граматични (а и не са-
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мо) грешки според оценките на анкетираните, а не жизненият стандарт 
или възрастта. 

Отговорите доказват хипотезата, че според мнението на респондентите 
няма връзка между жизнения стандарт и допускането на граматични греш-
ки. Това са над 47% от отговорите. Не трябва да се пропуска обаче фактът, 
че за около 1/3 респонденти хората под средното ниво по жизнен стандарт 
са тези, които допускат най-много граматични грешки.  

Според фактора образование се оказва, че разпределението на отгово-
рите в групите с висше и средно образование е много близко. Очертава се 
и тенденцията с увеличаване на степента на придобито образование да на-
раства процентът на смятащите, че няма връзка между жизнения стандарт 
и допускането на граматични грешки. Това е за сметка на увеличаването 
на отговорите „Не мога да преценя“ с намаляването на образователното 
ниво.  

Очертана бе тенденцията с повишаване на жизнения стандарт да нама-
ляват неможещите да дадат отговор. В тази тенденция отново не попада 
групата на респондентите, самоопределили се като живеещи богато. С 
намаляване на жизнения стандарт намаляват и отговорите, че няма връзка 
между жизнения стандарт и допускането на граматични грешки. Същест-
вува известна тенденция за посочване на хората с жизнен стандарт под 
средния като най-много грешащи граматичните норми. 

В почти всички групи по жизнен стандарт (без живеещите в мизерия) 
доминират отговорите, че няма връзка между жизнения стандарт и допус-
кането на граматични грешки. Тенденцията тези отговори да се намаляват 
с намаляване на големината на населеното място не важи за групата на 
живеещите в София. Също така с намаляване на големината на населеното 
място намаляват с малка стъпка и неможещите да дадат отговор.  

 
3.4. Кратки изводи 

Анализът на резултатите дава основание да се каже, че се потвърждава 
първата хипотеза – повече от половината респонденти смятат, че по-обра-
зованите допускат по-малко граматични грешки. С намаляването на обра-
зователната степен на респондентите намалява процентът смятащи, че по-
образованите нарушават по-малко граматичните норми, а и се увеличава 
процентът на тези, които не могат да преценят каква е връзката между об-
разованието и допускането на граматични грешки. 

Сред живеещите богато респонденти е най-голям процентът мислещи, 
че няма връзка между образователната степен и допускането на граматич-
ни грешки. С намаляване на равнището на жизнения стандарт се увелича-
ват процентът респонденти, които не могат да преценят има ли връзка 
между образованието и честотата на граматичните грешки. 

 
 
 



Оценки за спазването на писмените правила на книжовния език, за причините за тяхното ... 

 213 

Частично се потвърждава втората хипотеза – почти по 1/3 са респон-
дентите, според които няма връзка между възрастта и допускането на 
граматични грешки и според които най-често грешат младите до 25 годи-
ни. С увеличаване на образователното ниво на респондентите се увеличава 
процентът на смятащите, че най-много граматични грешки допускат хора-
та до 25 г., като в същото време намаляват отговорите „не мога да преце-
ня“ и отговорите „няма връзка между възрастта и допускането на грама-
тични грешки“. 

Частично се потвърждава третата хипотеза – малко под 50% смятат, че 
няма връзка между жизнения стандарт и граматическите грешки. Освен 
това 1/3 от респондентите сочат, че хората със стандарт под средното ниво 
грешат най-често. 

Данните от изследване на връзките между отговорите и социално-де-
мографските характеристики на респондентите говорят, че образованието 
(собственото/на бащата/на майката) и жизненият стандарт на респонден-
тите са факторите, които имат най-голяма сила на връзката с оценките за 
влиянието на жизнения стандарт на хората върху допускането на грама-
тични грешки. С повишаването на образователното ниво расте процентът 
на респондентите, които смятат, че няма връзка между жизнения стандарт 
и допускането на отклонения от граматичните норми. 

Според резултатите от трите въпроса най-значим детерминатор на 
допускането на граматични грешки е образованието, докато възрастта и 
най-вече жизненият статус нямат толкова значима функция. Образование-
то на респондентите или на техните родители се оказва факторът, който 
най-често е във връзка (средна по сила) с оценките за влиянието на въз-
растта, образователното ниво и жизнения стандарт върху допускането на 
граматични грешки. 

 
Красимира Алексова, Йовка Тишева 
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ИЗВОДИ 
 
В настоящата монография разглеждаме резултати от няколко въпроса в 

национално представителна анкета за изследване на оценките и нагласите 
на пълнолетни езикови носители на българския език към различни харак-
теристики на българския книжовен език и към девет негови кодифицирани 
норми.  

 
Конкретното изследване в първата част на настоящата работа е насо-

чено към проучване на персоналната и обществената мотивация на рес-
пондентите за спазването на писмените книжовни норми на българския 
език. Такъв вид проучване се прави за първи път у нас, а то е от същест-
вена значимост, защото може да даде информация както за доминиращите, 
така и за съпътстващите мотиви, които регулират спазването на книжовни-
те норми в писмената комуникация на носителите на българския език. За 
изследването е важно да се придобият данни за личното виждане на рес-
пондентите за четири основни ползи от правилното писане и за три значи-
ми фактора, които го стимулират. 

Решението да се проучва както персоналната, така и обществената мо-
тивация за спазване на правилата на книжовния език в писмената комуни-
кация, дава различен тип информация: в първия случай респондентите 
споделят собствената си мотивация, а във втория своето мнение за доми-
ниращите в обществото мотиви за правилно писане. Тези видове информа-
ция са важни не само за установяване на представеността на различни ези-
кови нагласи според класификацията на П. Гарвин (Garvin 1993), която е в 
теоретичната основа на изследванията на научния екип, но и за езиковата 
политика, която трябва да бъде гъвкава и адекватна, за да се повиши спаз-
ването на книжовните норми при писмено общуване на български език. 
Повишаването несъмнено може да се постигне, ако персоналната и об-
щностната мотивация бъдат стимулирани от езиковата политика, реализи-
рана от различни институции.  

Необходимо е да се подчертае, че се интересуваме както от общата мо-
тивация, така и от конкретната ситуационна мотивираност в различни сфе-
ри на писмено общуване на български език. Извършваме това, тъй като си 
даваме сметка, че съвременните електронни средства за комуникация 
(имейли, есемеси, чатове, коментарни рубрики след интернет публикации, 
блогове и др. подобни) значително са повлияли мотивацията за спазването 
на книжовните норми, а и самия процес на прилагането им. Дадените от-
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говори за персоналните и общностните мотиви за спазване на писмените 
книжовни норми насочват към два типа езикови нагласи: гордост от вла-
деенето на книжовния език, показателна за степента на представеност на 
престижната символна функция на езиковия стандарт (кодифицирания 
книжовен език), и осъзнаване на нормата, показателна за еталонната сим-
волна функция на книжовния език.  

Следващата значима характеристика на извършваното изследване в 
първата част е, че се търси социално-демографската детерминираност на 
персоналната и общностната мотивация, на оценките за ползите от пра-
вилното писане и на три фактора, които го стимулират. Чрез статистиче-
ски анализи се проучва кои от социално-демографските характеристики на 
респондентите, включени в анкетното проучване, показват свързаност с 
мотивацията за правилно писане. Възприемаме социално-демографските 
характеристики като фактори признаци (независими променливи), а отго-
ворите на респондентите като фактори резултати (зависими променливи), 
повлияни от факторите признаци. Въздействието на социално-демограф-
ските фактори, които са във връзка с отговорите на респондентите, се ана-
лизират по ред, определен от стойността на коефициента на Крамер, т.е. 
разглеждат се според силата на връзката.  

Респондентите представят своята персонална мотивация за правилно 
писане чрез свободни отговори на въпроса „Какво Ви мотивира Вас лично 
да се стремите да пишете правилно?“. За нуждите на анализа на данните 
тези персонални мотиви бяха обединени в 5 обобщени тематични кръга: 
Самооценка, Желан обществен образ, Родолюбие, Не мога да преценя и 
Нищо не ме мотивира. Резултатите показват значително преобладаване на 
мотивите, свързани с желания обществен образ, който индивидът гради 
чрез правилното писане. За съжаление, на второ място са немотивираните 
да спазват писмените книжовни норми, което говори, че езиковата поли-
тика трябва целенасочено да бъде насочена към създаването на позитивна 
мотивация за правилно писане. Механизмите, чрез които това може да 
бъде постигнато, са обект на бъдещи анализи. На трето място е групата на 
респондентите, които смятат, че мотивите за спазване на книжовните нор-
ми при писане са пряко обвързано със самооценката на индивида. Накрая 
е групата, за която правилното писане е мотивирано от родолюбието. 
Става ясно, че мотивацията за правилно писане е свързана над 3 пъти по-
често с търсения обществен престиж, който индивидът би имал чрез спаз-
ването на писмените книжовни норми, отколкото със субективно ориенти-
рания мотив за повишаване на самочувствието или с мотиви, произтичащи 
от родолюбието.  

Анализът на връзките между социално-демографските характеристики 
на респондентите и оформените 5 обобщени тематични кръга дава въз-
можност да се направят съществени изводи. Според тези анализи немоти-
вираността да се спазват писмените книжовни норми е обвързана с ниска 
образователна степен, с професия, неизискваща квалификация, както и с 
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много нисък жизнен стандарт. Нарастването на образователната степен и 
повишаването на жизнения стандарт (според самооценката на респонден-
тите) показва нарастване и на мотивираността за правилно писане. Тези 
факти говорят, че успешността на езиковата политика за по-висока степен 
на мотивираност за спазване на книжовните норми несъмнено трябва да е 
обвързана с политиката за преодоляване на социалното изключване чрез 
образованието. Значимостта на образованието в този процес личи и от 
факта, че сред учещите немотивираните да спазват писмените норми са 
най-малко. Що се отнася до избралите родолюбивите мотиви като подкре-
пящи правилното писане, то те са повече сред жителите на областните 
градове, които за разлика напр. от София се отличават с по-малка степен 
на анонимност на индивида.  

Мотивираността за спазване на книжовните норми в писменото общу-
ване несъмнено е обвързана с оценките за ползите от правилното писане. 
Ако мотивираността може да се разглежда като резултативно състояние, 
то оценките за ползите от правилното писане могат да се възприемат като 
причина за възникването на това резултативно състояние. Затова в нацио-
налното анкетно проучване се интересуваме от оценките на респондентите 
за йерархията на четири ползи: две персонално ориентирани – изпълване с 
гордост чрез правилното писане и изграждане на собствената кариера и с 
помощта на правилното писане, и две общностно ориентирани – повдига-
не на престижа на пишещия в очите на околните чрез правилното писане и 
разграничаване чрез него от повечето околни/близки/познати. Всяка от 
четирите ползи е приета като валидна от повече от половината респонден-
ти, но резултатите показват следната йерархия на четирите ползи: на пър-
во място по процент приели като валидна дадената полза е персонално 
ориентираното изпълване с гордост от правилното писане, на второ място 
е престижът, който носи на индивида спазването на писмените книжовни 
норми, на трето място е подпомагането на кариерното развитие и на чет-
върто място е оразличаването от околните. Става ясно, че йерархично най-
високо е първата персонална полза (изпълването с гордост), но като цяло 
не може да се каже, че се наблюдава преобладаване на един от двата типа 
ползи – персонално ориентираните срещу обществено ориентираните.  

Анализът на връзките с осем социално-демографски характеристики на 
респондентите сочи, че факторите образование и жизнен стандарт са 
значими детерминатори на повишаването на броя респонденти, които пра-
вилното писане изпълва с гордост. Сред учещите (обхванатите от обра-
зователната система, в която и възпитателното въздействие има важно зна-
чение), и работещите на пълна заетост (икономически основната прослой-
ка) са повече изпитващите гордост от правилното писане в сравнение с 
групи, за които писането не е част от значимите ежедневни дейности – 
пенсионерите, домакините, работещите на частична заетост и безработни-
те. Липсва разлика между изпитващите гордост от правилното писане в 
София, областните и необластните градове. Приелите гордостта като ва-
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лидна полза от правилното писане ясно показват, че в рамките на общест-
вото ни е активно застъпена нагласата гордост от владеенето на писмени-
те книжовни правила (според класификацията на П. Гарвин), която е по-
казателна за степента на представеност на представителната символна 
функция на книжовния език.  

Втората в йерархията полза е престижът, който носи правилното писа-
не в очите на околните. Избирането на тази полза за валидна също показва 
обвързаност с нагласата, дефинирана като гордост от владеенето на кни-
жовния език. Престижът като полза от правилното писане е свързан с мо-
тивите от тематичния кръг „Желан обществен образ“. Анализът на връзки-
те показва, че образованието е най-значимият детерминатор за приемане 
на твърдението, че правилното писане носи престиж в очите на околните – 
колкото е по-висока образователната степен, толкова повече респонденти 
избират като валиден за тях самите престижа, който носи правилното пи-
сане. Повишаването на жизнения стандарт също влияе по посока увели-
чаване на процента приемащи твърдението, че правилното писане на бъл-
гарски носи престиж в очите на околните. Обхванатите от образовател-
ните институции приемат по-често това твърдение, отколкото онези, които 
не учат. А това отново доказва значимостта на образованието за формира-
нето на нагласата гордост, показателна за представителната символна 
функция на книжовния език.  

За малко над половината от респондентите правилното писане помага 
за кариерното развитие. Това означава, че за значима част от анкетираните 
лица прилагането на книжовните норми в писменото общуване не носи 
съществени ползи. Струва ни се, че именно в това направление би могла 
да се активизира и оптимизира езиковата политика. Това обаче излиза из-
вън обхвата на задачите по настоящия проект. На този етап все пак можем 
да кажем, че чрез образованието може да се работи за повишаване на раз-
познаваемостта на правилното писане като елемент от успешното кари-
ерно развитие. Основание за това дават данни от настоящото изследване – 
с повишаването на образователната степен и с нарастването на жизнения 
стандарт нараства и процентът на респондентите, които приемат твърде-
нието, че правилното писане помага за изграждането на кариерата на от-
делния индивид. Икономически най-активната група в обществото и уче-
щите приемат по-често твърдението, че правилното писане помага за из-
граждането на кариерата. Струва ни се обяснимо, че с нарастване на въз-
растта намаляват респондентите, за които правилното писане е от полза за 
кариерното развитие. Социалната маргинализация (ниска образователна 
степен, живеенето в мизерия) води до отхвърляне на ползата от правил-
ното писане. В София, в която е най-голяма концентрацията на админист-
ративната и икономическата дейност, ползата от правилното писане е най-
разпознаваема.  

Разпознаваемостта на ползата „Отличаване от повечето хора чрез пра-
вилното писане“ е относително най-малка, но все пак над 50%. Отново об-
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разованието е факторът, който влияе върху повишаването на приемането 
на тази полза от владеенето на писмените книжовни норми. Прякото вли-
яние на образованието личи и от факта, че учещите в по-голяма степен от 
неучещите приемат като вярна за самите себе си тази полза от правилното 
писане.  

От направените анализи за припознаването като валидна на всяка от 
четирите ползи от респондентите произтича обобщението, че образование-
то е най-значимият фактор, който формира осъзнаването на ползите от 
правилното писане. Образователните институции, в които се акцентира 
върху овладяването на книжовните норми, формират нагласата гордост от 
правилното писане, което пряко се отразява върху разпознаваемостта на 
ползите от владеенето на писмените книжовни форми.  

Освен от мотивите за спазване на книжовните норми в писмената ко-
муникация и ползите от прилагането им, в тази работа изследваме и мне-
нието на респондентите за три фактора, които стимулират правилното пи-
сане. Така се получават данни за комплекса мотиви – стимулиращи фак-
тори – ползи, който е пряко обвързан с рецепцията в обществото на кни-
жовните норми на българския език.  

Данните от анкетата показват, че според респондентите най-важният 
фактор, който стимулира правилното писане, са учителите, след тях се-
мейството и на трето място приятелският кръг. Тази йерархия доказва, че 
на учителите по български език и литература в цялото училищно образо-
вание е отредена според общественото мнение първостепенната роля не 
само за преподаване на правилата на книжовния български език, не само 
за изграждане на умения за прилагането им в писмения текст, но и за осъз-
наването на значимостта на правилното писане за индивида и обществото 
като цяло. Анализът показа, че образователната степен на семейните чле-
нове има водеща роля на детерминатор на оценките за ролята на учителите 
като поощряващи правилното писане. С повишаването на образователната 
степен и с нарастването на жизнения стандарт нараства и процентът на 
респондентите, които смятат, че учителите имат най-съществен принос за 
овладяване на писмените книжовни норми. Икономически най-активната 
група и учещите най-ясно разпознават стимулиращата роля на учителите 
при овладяването на писмените книжовни норми. 

Същите фактори – образованието, жизненият стандарт и трудовата или 
образователната активност, са факторите, които повишават разпознавае-
мостта на семейството и на приятелския кръг като фактори, стимулиращ 
правилното писане на индивида.  

Изследването на обществената мотивираност (а не на персоналната 
мотивация, която коментирахме по-горе) за спазването на писмените кни-
жовни норми сочи, че според респондентите у нас тя не е висока. Почти 
60% от анкетираните смятат, че липсва мотивираност, а 20% нямат мне-
ние. Анализът на персоналната мотивираност убеждава, че първостепенна 
роля се отрежда на учителите, но възниква въпросът кои фактори в живота 
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на индивида след учителите могат да влияят върху стимулирането на стре-
межа за правилно писане. Именно към този постобразователен период 
трябва да се насочи езиковата политика, защото умението за общуване на 
български език все повече се поставя след ключовите компетентности, не-
обходими за постъпване на работа, както показват проучванията на Аген-
цията по заетостта (https://www.az.government.bg/pages/prouchvane-potreb 
nosti-rabotna-sila-2019-1).  

Институтът за български език е инициирал различни иновативни фор-
ми за запознаване с книжовните правила, като тези усилия би трябвало да 
бъдат подкрепени и от активна социална политика за преодоляване на со-
циалното изключване, което детерминира и липса на мотивираност за пра-
вилно писане, водеща до ниска езикова култура. Данните от анкетата до-
казват, че образованието е факторът, чрез който може да се преодолява 
неспазването на писмените книжовни норми, но то не може да е концент-
рирано само в периода до 25 г. (училищно и университетско образование). 
В периода на активна трудова реализация на индивида трябва да същест-
вува по-висока обществена мотивираност за ползите и значимостта на вла-
деенето на правилата на книжовния език. Това може да се постига и чрез 
изискванията, които работодателите предявяват към служителите/работ-
ниците, а и чрез дейности, които им дават възможност да актуализират 
знанията и уменията за прилагане на книжовните норми.  

Ясно е, че за формирането на общественото мнение за спазване на пис-
мените книжовни норми съществена значимост има фактът какви ползи 
разпознава обществото от това спазване. Чрез един от въпросите в ан-
кетата (№ 8) се проучва доколко се приема важността на 6 ползи за об-
ществото. Тези ползи са показателни за няколко от основните нагласи (по 
мнението на П. Гарвин), лежащи в теоретичната база на изследването – 
нагласата лоялност, която е показателна за степента на представеност на 
обединяващата и разграничаващата символна функция на книжовния език, 
нагласата гордост от владеенето на книжовния език, която е индикатор за 
развитостта на престижната му функция, за нагласата желание за участие 
чрез книжовния език във всички сфери на обществения живот, както и за 
нагласата осъзнаване на нормата, показателна за еталонната символна 
функция на книжовния български език.  

Данните от анкетата показват, че най-много отговори са свързани с 
нагласата лоялност („Правилното писане ни помага да се разбираме по-
между си“, което е свързано с комуникативните функции на книжовния 
език, и „Правилното писане ни обединява и съхранява като нация“). На 
второ място са отговорите, отвеждащи към нагласата гордост от владеене-
то на книжовните норми („Да пишеш правилно, е престижно“), а на трето 
място са отговорите, показателни за нагласата желание за участие („Пи-
сането без грешки ни помага да участваме пълноценно във всички сфери 
на обществения живот“, „За да си успешен, трябва да пишеш правилно“, 
„Работната среда изисква да пишеш правилно“). Йерархията на тези три 
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нагласи според процента отговори на респондентите може да даде ос-
нования за осмисляне на нови подходи в рамките на езиковата политика на 
държавата, които да са насочени към целенасочено формиране на нагласа-
та желание за участие в обществения живот чрез ползите от владеенето 
на книжовните норми.  

 
Във втората част на монографията се анализират оценките на респон-

дентите за степента на спазване на писмените правила на книжовния език, 
за причините за тяхното нарушаване и за социално-демографската де-
терминираност на правилното писане от три фактора: образованието, жиз-
нения стандарт и възрастта. Анкетата дава възможност да се проучи мне-
нието на респондентите за степента на спазване на писмените правила на 
българския книжовен език в шест области, различаващи се както по 
достъпа и по разпространението си (извън интернет и чрез него), така и по 
наличието на редакторска и коректорска намеса. В три от областите 
писмените текстове могат да съществуват и извън интернет, затова биха 
могли да се нарекат относително статични или фиксирани, тъй като оста-
ват непроменени след създаването си, като освен това са предварително 
подложени в различна степен на редакторска и коректорска намеса (ад-
министративни и служебни документи, учебници и учебни помагала, ху-
дожествена литература). Останалите три типа писмени текстове се създа-
ват и битуват само във виртуалната среда на глобалната мрежа, за която е 
типична интерактивността и динамичността (служебни имейли, интернет 
форуми и блогове, както и чатове), затова могат работно да се нарекат е-
текстове. 

Релевантността на поделянето на 6-те вида писмени текстове на две 
групи се потвърждава от мнението на анкетираните. Според тях в тексто-
вете от първата група спазването на книжовните норми е по-голямо, от-
колкото в текстовете от втората група. В рамките на т.нар. фиксирани 
текстове съществува йерархия според мнението на респондентите за сте-
пента на спазване на писмените книжовни норми в тях – най-много писме-
ните норми се спазват в учебниците и учебните помагала, след това в ху-
дожествената литература и накрая в административните и служебните до-
кументи. Тази йерархия според нас следва наличието на целенасочена спе-
циализирана коректорска намера при създаването на тези три вида тексто-
ве.  

Текстовете от е-комуникацията също са йерархизирани според оценки-
те на респондентите – на първо място по спазване на книжовните норми са 
служебните имейли, следвани от интернет форумите и блоговете, а накрая 
чатовете. Данните дават основание да се формират две подгрупи е-тексто-
ве, разграничаващи се по признака делово общуване – подгрупата на слу-
жебните имейли срещу подгрупата на форумите и блоговете заедно с ча-
товете. За текстовете от е-комуникацията се наблюдават и повече неможе-
щи да преценят доколко се спазват книжовните писмени норми, като този 
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факт е пряко отражение на степента на използване на информационно-ко-
муникативните технологии в домакинствата и лицата в България.  

Някои от социално-демографските характеристики на респондентите 
са значими детерминатори на отговорите на респондентите. Напр. увели-
чаването на жизнения стандарт и на образователната степен води до нама-
ляване на некомпетентните да дадат мнение за спазването на книжовните 
норми в двете групи писмени документи. Вероятно водени от собствената 
си практика и от обучението в книжовните норми, респондентите с висше 
образование са по-склонни да избират отговорите от положителната скала 
(изцяло се спазват, по-скоро се спазват) за т.нар. фиксирани текстове. Вли-
янието на образованието личи и в отговорите на учещите, които също из-
бират повече положителните отговори, най-вероятно водени от честото 
общуване с част от текстовете от първата група (учебници, учебни помага-
ла, художествена литература). Големината на населеното място също има 
значимост, напр. с нарастване ѝ относително нарастват отговорите, че кни-
жовните норми в текстовете от първата група (административни докумен-
ти, учебници и художествена литература) се спазват, а в същото време на-
маляват неспособните да дадат отговор. Групите от икономически актив-
ното поколение в обществото  (30–39 г., 40–49 г., 50–59 г.) имат близки 
виждания за степента на прилагане на книжовните норми в текстовете от 
първата група.  

Социалната маргинализация води до неспособност да се прецени 
доколко се спазват книжовните норми. Колкото е по-ниска образователна-
та степен на майката, на бащата или на респондента, колкото е по-голяма 
възрастта на респондента, а това се отразява и на трудовата активност, 
колкото е по-нисък жизненият стандарт и колкото е от по-малко населено 
място, толкова по-голям е процентът на респондентите, които не могат да 
дадат оценка за степента на спазване на книжовните норми. 

Респондентите са дали сравнително ниски оценки за спазването на 
книжовните норми в интернет блогове, форуми и чатове, като най-ниски 
са оценките за чатовете. Според нас това е отражение на факта, че в чато-
вете писменото общуване има най-неформален характер. С увеличаването 
на образователната степен на респондентите нарастват и смятащите, че 
писмените норми не се спазват в тези видове текстове, което говори, че 
образованието въздейства върху критичността към прилагането на пис-
мените книжовни норми. А това доказва, че сред респондентите с висока 
степен на образование е оформена нагласата, дефинирана като осъзнаване 
на книжовната норма като индикатор за представеността на символната 
функция на писмения стандарт. Икономически най-активните респонденти 
(работещите на пълна заетост) и учещите са най-критични към интернет 
форумите, блоговете и чатовете като текстове, в които книжовните норми 
не се спазват. Интернет комуникацията е територия на засилена активност 
на младите, а учещите сред тях добре познават ситуацията в текстовете от 
виртуалното общуване, като освен това в най-висока степен споделят 
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виждането, че книжовните норми в е-текстовете не се спазват (сума от от-
говорите „Изобщо не се спазват“ и „По-скоро не се спазват“). С нараст-
ването на възрастта намалява способността да се даде оценка за прилага-
нето на писмените норми в е-текстовете явно поради намаляване на актив-
ността в интернет. Оценките за неспазване на книжовните норми в текс-
тове от е-комуникацията намаляват с намаляване на големината на населе-
ното място, но за сметка на увеличаването на отговорите „Не мога да пре-
ценя“. Нагласата осъзнаване на нормата не се наблюдава в достатъчна 
степен в малките населени места, особено в селата. 

Данните дават основание да се каже, че носителите на българския език 
ясно разграничават разликата в императивността на прилагане на писме-
ните норми в официалното и неофициалното писмено общуване. Според 
оценките на респондентите в официалното писмено общуване правилата 
на книжовния език се спазват повече, отколкото в текстовете от неофици-
алната виртуална комуникация. Причините не са в непознаването на нор-
мите или в неоформеността на нагласата осъзнаване на нормата, а в раз-
личното отношение към стандарта според типа на общуването.  

 
След изследването на персоналните и общностите мотиви за спазва-

нето на писмените книжовни норми, след проучването на мнението за 
факторите, стимулиращи правилното писане, и за ползите от него, след 
анализа на оценките на респондентите за степента на спазване на книжов-
ния писмен стандарт в две групи документи (т.нар. фиксирани текстове и 
т.нар. е-текстове), логично, а и обосновано, вниманието в тази работа се 
насочва към проучване на причините за нарушаването на писмените 
книжовни норми според мнението на респондентите. Чрез един от въпро-
сите на анкетата се извлича информация за мнението на анкетираните от-
носно четири групи причини за нарушаване на книжовните норми: персо-
нални причини (недобре усвоени правила, забравени правила),  причини, 
свързани с преподаването на нормите (не са добре преподадени/обяснени 
в училище, в учебниците и под.); причини, свързани с кодификацията на 
правилата (правилата на са формулирани на достъпен език, затова не са 
ясни, противоречиви са правилата за писане, няма достатъчно, при това 
ясни примери, няма надеждни източници за справка в интернет, правилата 
често се променят, правилата противоречат на говоримия език), и причи-
ни, свързани с прилагането на книжовните норми (не са задължителни във 
всички сфери). Информаторите могат да посочат до 3 причини измежду 10 
изброени. 

Обобщаването на първия избор на отговор сочи, че респондентите пос-
тавят на първо място персоналните причини за неспазване на писмените 
правила на българския книжовен език: недоброто усвояване на правилата 
поради липса на старание и на второ място забравянето им. Шестте пред-
ложени за оценка причини, свързани с проблеми в кодификацията, не са 
сред изпъкващите поотделно, като освен това сумата им не надхвърля 
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11%. Този факт е от съществено значение, тъй като изпълняваният научен 
проект се стреми на проучи оценките и ценностните ориентации в общест-
вото и да ги обвърже с процесите на кодифициране на нормите. Това е ре-
ализация на задачата за търсене на обратна връзка с носителите на кни-
жовните норми. На последно място според оценките на респондентите се 
нареждат причини за неспазването на писмените книжовни норми, свър-
зани с недостатъчно доброто преподаване на правилата. 

При втория избор на причини за неспазване на писмените книжовни 
норми също доминират персоналните причини, следвани от причини, про-
изтичащи от проблеми в кодификацията, а накрая причините, отвеждащи 
към недоброто преподаване на нормите. 

При третия избор на причина за неспазване на книжовните норми на 
преден план излиза недоброто преподаване на книжовните норми, след то-
ва разминаването между писмения книжовен език и книжовната норма, а 
на трето място недостатъчно ясното формулиране на правилата на достъ-
пен език. Последната причина може да е резултат както от неясното пред-
ставяне на нормите в учебните часове, така и от неясното формулиране в 
речниците.   

От обобщените данни за трите избора на причини се доказва, че според 
респондентите категорично доминират персоналните причини за неспаз-
ването на книжовните норми в писмената комуникация. Това означава, че 
е необходимо да се работи още по-целенасочено върху персоналната мо-
тивация за спазване на книжовните норми. На второ място, но със значи-
телно по-нисък процент, са различни проблеми в кодификацията, а на пос-
ледно място са причини, показателни за наличието на нагласата неосъзна-
ване на нормата. Въпреки очертаната йерархия смятаме, че е необходимо 
целенасочено въздействие за формиране на нагласата осъзнаване на нор-
мата чрез повишаване на мотивацията за правилно писане.  

Ниският процент отговори, че причините за неспазване се дължат на 
метаезика на кодификацията, говорят, че в общи линии публикуваният 
„Официален правописен речник на българския език“ е изпълнил целта си 
за достъпност на езика при формулиране на правилата, за да могат те да 
бъдат разбираеми за най-широка публика. Не трябва да изключваме обаче 
факта, че респондентите не оценяват пряко формулирането на правилата в 
този речник и че може да имат предвид начина, по който правилата са 
представени от учителите или от други източници (вкл. интернет източни-
ци). 

Много нисък процент са отговорите, че причините за неспазването на 
писмените книжовни правила се крият в честата промяна на тези правила. 
Прегледът на излезлите речници, кодифициращи нормата, говори, че не 
може да се говори за бърза във времето промяна на кодификацията. Освен 
това според общественото мнение (показателно от отговорите на нашите 
респонденти) българският книжовен език е оценен като умерено консер-
вативен, т.е. език, в който не се сменят често кодифицираните норми.  
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Много нисък е и процентът на отговорите, според които писмените 
правила се грешат, защото влизат в противоречие с говоримата реч. За ези-
коведите (независимо дали са социолингвисти, или кодификатори) е от съ-
ществена значимост наличието в устната, а и в писмената комуникация, на 
некодифицирани варианти, които имат засилена честота. Те говорят за 
съществуваща конкуренция между некодифицирания и некодифицирания 
вариант, която може да е и показателна за тенденция към промяна на съ-
ществуващите норми. Устната комуникация е по-динамична и показва 
повече случаи на конкуренция между варианти.  Водени от наблюдението 
именно върху случаи, в които има значима конкуренция между настояща-
та кодифицирана норма и вариант в устната/писмената обществена прак-
тика, членовете на научния език по проекта се насочиха към изследване на 
оценките на респондентите за тези 9 кодифицирани норми, както и към 
проучване на реалното им спазване в кратък тест. Анкетираните обаче не 
посочват като съществена причина за неспазването на писмените книжов-
ни норми разминаването между говоримата реч и писмените правила. Не-
съмнено това е обвързано с мнението на респондентите, че разликата меж-
ду устната реч и писмения език трябва да бъде намалена и че устната реч е 
тази, която трябва да се приспособява към писмения език. Смятаме тези 
виждания за проява на предимно консервативен вид нагласа, която взема 
като престижен образец писмената книжовна норма. Съществуването на 
тази нагласа в обществото е доминирано от представеността на еталонната 
символна функция на книжовния български език. Именно този факт обяс-
нява защо една от хипотезите на екипа не се потвърди – не се получи съ-
ществен процент отговори, че спазването на граматичните правила на кни-
жовния език и при устното общуване зависи от ситуацията. 

Противоречивостта на правилата за писане и липсата на надеждни 
източници за справка в интернет като причини за неспазването на писме-
ните правила събират нисък процент отговори (по 3%), което отговаря и 
на действителното положение, като се имат предвид издадените от Инс-
титута за български език речници, а и множеството интернет ресурсите, 
предлагани от същия институт, вкл. от неговата Служба за езикови справ-
ки и консултации.  

От анализите на връзките между социално-демографските характерис-
тики на респондентите като признаци фактори (независими променливи) и 
отговорите на респондентите при първия избор на причини за неспазване-
то на писмените книжовни норми като признаци резултати (зависими про-
менливи) могат да се извлекат значими изводи. Анкетираните респонденти 
с висше образование са по-склонни от другите да посочат като водещи 
персоналните причини за неспазването на правилата на писмения книжо-
вен език – недоброто усвояване и забравянето на правилата. В нарастване-
то на големината на населеното място (без селата) се увеличава процентът 
избрали недоброто усвояване на нормите и намалява процентът отговори, 
че правилата се забравят. Налага се изводът, че още по-целенасочено тряб-
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ва да се работи както върху овладяването на правилата в училищна въз-
раст, така и върху актуализирането на знанията в постобразователния пе-
риод.  

 
Във втората част от настоящата работа са представени и анализирани 

резултатите от изследването на мнението на респондентите за влиянието 
на образованието, на жизнения стандарт и на възрастта върху допускането 
на граматични грешки.  

Според данните от анкетата образованието се оказва най-силният фак-
тор, влияещ върху допускането на по-малко граматични грешки. На второ 
място е възрастта, а на последно място е жизненият стандарт. Тази йерар-
хия за пореден път доказва значимостта на образованието за постигането 
на висока езикова култура на индивида.  

Повече от половината респонденти смятат, че по-високо образованите 
допускат по-малко грешки. Мислещите така са три пъти повече от подкре-
пилите обратното твърдение, а и от избралите отговора, че няма връзка 
между образованието и допускането на граматични грешки. Това дава 
основание да се каже, че в рамките на общественото мнение съществува 
нагласа по-високата образователна степен да се свързва с по-добра грама-
тическа компетентност. Ниското образование и ниският жизнен стандарт 
водят до липса на социален опит и до невъзможност да се оцени доколко 
образованието въздейства върху граматическата компетентност. Същест-
вува доминираща макрогрупа респонденти (без тези с по-ниско от основ-
ното образование), според които по-образованите допускат по-малко гра-
матически грешки. Учещите са по-категорични, че по-доброто образова-
ние е свързано с по-добра граматическа компетентност.  

Когато респондентите оценяват връзката между възрастта и допускане-
то на граматични грешки, липсва едно доминиращо мнение. Почти една-
къв процент са отговорите, че това са младите до 25 г., и че между въз-
растта и допускането на граматични грешки няма връзка (по около 1/3 от 
респондентите). Тези данни частично опровергават хипотезата, че младите 
ще оценяват по-възрастните като допускащи повече граматични грешки, и 
обратното – възрастните ще оценяват младите като най-грешащи. Сред по-
високо образованите, сред анкетираните, посочили, че живеят без лише-
ния или с известни лишения, сред анкетираните жени и сред групата на 
учещите действително съществува тенденция (без тя да доминира) млади-
те да се сочат като по-склонни да допускат граматични грешки. Мнението, 
че младите най-често грешат, не се влияе значително от големината на 
населеното място, в което живеят респондентите. Данните също така го-
ворят, че ниската образователна степен и ниският жизнен стандарт водят 
до липса на социален опит и непознаване на социалната стратификация 
при допускането на граматични грешки.  

Струва ни се, че мнението, че младите до 25 г. най-често грешат грама-
тичните норми (без това мнение да е доминиращо, а да обхваща около 1/3 
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от респондентите), клони към стереотип. Именно сред младите хора до 25 
г. са учещите (ученици от последните класове и студенти), готвещи се или 
скоро преминали през държавния зрелостен изпит по български език и ли-
тература, което означава, че би трябвало да допускат най-малко граматич-
ни грешки. Данните от проведения тест, проверяващ прилагането на 9 гра-
матични норми, доказват валидността на това допускане за почти всички 
граматични норми (вж. Станчева, Алексова/Stancheva, Aleksova, под пе-
чат). 

При планирането на изследването заложихме хипотезата, че жизненият 
стандарт няма да бъде силен детерминатор според мнението на рес-
пондентите за допускането на граматически грешки. Смятаме, че тази хи-
потеза се потвърди, защото над 47% от анкетираните не виждат връзка 
между жизнения стандарт и нарушаването на граматическите правила. 
Въпреки това съществува една група (32.2%), според която хората със 
стандарт под средното ниво допускат най-много граматични грешки. Съ-
ществува ясна тенденция с повишаване на жизнения стандарт на анке-
тираните да намаляват неможещите да преценят дали жизненият стандарт 
влияе върху допускането на граматични грешки. Анкетираните с висше и 
със средно образование имат близки мнения по този въпрос, като се очер-
тава тенденцията с увеличаване на степента на придобито образование да 
нарастват отговорите, че няма връзка между жизнения стандарт и допуска-
нето на граматични грешки. 

Става ясно, че данните от анкетата потвърдиха основната хипотеза – 
образованието е най-значимият фактор, детерминиращ допускането на 
граматични грешки, а възрастта и жизненият стандарт влияят значително 
по-слабо. 

 
Напълно си даваме сметка, че богатите резултати от анкетното проуч-

ване могат да бъдат подложени на още изследвания, включително и чрез 
други статистически методи. Затова вярваме, че данните и коментарите 
тук ще бъдат основа за бъдещи проучвания и анализи.  
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1. Доколко важен е за Вас всеки от следните елементи на 
националната ни идентичност? 

(Отговор на всеки ред, отговорите се четат) 
1. Много важен 
2. Донякъде важен 
3. Изобщо не е важен 
4. Не мога да преценя 

 
      

1. Национални символи (знаме, герб и т.н.)      
2. Държавност      
3. Културни особености      
4. Религия      
5. Историческа памет      
6. Език      
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2. Доколко важни са според Вас следните функции на писмения 
книжовен български език? 

(Отговор на всеки ред, отговорите се четат) 
1. Много важни 
2. Донякъде важни 
3. Изобщо не са важни 
4. Не мога да преценя 

 
      

1. Да задава системата от задължителни 
писмени правила 

     

2. Да служи като средство за комуникация      
3. Да служи като средство за интеграция       
4. Да служи като средство за разграничаване 

на грамотните от неграмотните хора 
     

5. Да помага за запазване на националната ни 
културна идентичност 

     

 
3. Доколко важно е според Вас човек да познава правилата на 

писмения книжовен български език? 
(Само 1 отговор) 

1. Изключително важно 
2. По-скоро е важно 
3. По-скоро не е важно 
4. Изобщо не е важно  
5. Не мога да преценя 

 
4. Доколко според Вас се спазват писмените правила на българския 

книжовен език: 
(Отговорите се четат, отговор на всеки ред) 

1. Изцяло се спазват 
2. По-скоро се спазват 
3. По-скоро не се спазват 
4. Изобщо не се спазват 
5. Не мога да преценя 
 

      

1. В административните и служебните 
документи 

     

2. В учебниците и в учебните помагала      
3. В художествената литература      
4. В служебните имейли       
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5. В интернет форумите и блоговете      
6. В чатовете      

 
5. Какви оценки бихте дали за българския книжовен език по скала от 

1 до 10? 
 
А) Беден език – богат език 

 
 

Беден 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Богат 
 
 

    

 

Б) Неподатлив на влияния от други езици – податлив на влияния 
от други езици 
 

Непо- 
датлив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Подат-

лив 
 
 

    

 

В) Правилата му често се променят – консервативен е 
 

Прави
лата 
му 
често 
се 
проме-
нят 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Консер-
вати- 
вен е  

 
 

    

 

6. Какво Ви мотивира да се стремите да пишете правилно? 
(моля, посочете в свободна форма) 

99. Нищо не ме мотивира, не обръщам внимание на правилното писане 
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7. Мотивирани ли са хората според Вас да прилагат стриктно 

писмените правила на българския книжовен език в наши дни? 
1. По-скоро да 
2. По-скоро не 
3. Не мога да преценя 

 
 

8. Добре е да пишем на правилен книжовен български език, защото: 
(Отговорите се четат, възможни са до 2 отговора) 

1. Правилното писане ни помага да се разбираме помежду си 
2. Правилното писане ни обединява и съхранява като нация 
3. Да пишеш правилно, е престижно 
4. Писането без грешки ни помага да участваме пълноценно във всички 

сфери на обществения живот 
5. За да си успешен, трябва да пишеш правилно 
6. Работната среда изисква да пишеш правилно 
7. Не е задължително да пишем правилно 
8. Не мога да преценя (без отговор) 

 
 

9. Това, че мога да пиша правилно на български: 
(Отговорите се четат, отговор на всеки ред) 

1. Да                      2. Не     
1. ме изпълва с гордост     
2. ми носи престиж в очите на околните     
3. ми помага да изграждам кариерата си     
4. ме отличава от повечето хора около мен     
5. е поощрявано/е било поощрявано от семейството ми 

(родители, роднини и т.н.) 
    

6. е поощрявано от приятелския ми кръг     
7. е поощрявано /е било поощрявано от учителите ми     

 

10. Необходимо ли е според Вас да се спазват граматичните правила 
на книжовния език и при устно общуване? 
1. Необходимо е 
2. Не е необходимо 
3. Зависи от ситуацията 
4. Не мога да преценя (не се чете) 
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11. За кои от важните граматични правила се сещате? Моля, избройте 
няколко правила, за които се сещате: 

(Моля, посочете в свободна форма, възможни са до 5 отговора) 

99. Не мога да посоча важни граматични правила 

   

   

   

   

 
12. Доколко Ви затруднява спазването на писмените правила на 

българския книжовен език при официална кореспонденция (с 
институции, с клиенти и др.)? 
1. Много ме затруднява 
2. Малко ме затруднява 
3. Изобщо не ме затруднява 
4. Въпросът не се отнася до мен 

 
13. Смятате ли, че високо образованите хора допускат по-малко 

граматични грешки в сравнение с по-необразованите? 
1. Да 
2. Не 
3. Няма връзка между образованието на хората и допускането на грешки 
4. Не мога да преценя 

    

 
14. Хората на каква възраст според Вас най-често допускат 

граматични грешки? 
(Отговорите се четат, само 1 отговор) 

1. Младите хора на възраст до 25 години 
2. Младите хора на възраст между 25 и 35 години 
3. Хората на възраст между 35 и 50 години 
4. Хората на възраст над 50 години 
5. Няма връзка между възрастта на хората и допускането на 

граматични грешки 
6. Не мога да преценя 
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15. Хората с какъв жизнен стандарт според Вас допускат най-много 
граматични грешки? 

(Отговорите се четат, само 1 отговор) 
1. Хора със стандарт под средното ниво 
2. Хора със стандарт на средно ниво 
3. Хора със стандарт над средното ниво 
4. Няма връзка между жизнения стандарт и допускането на правописни 

грешки 
5. Не мога да преценя 

    

16. Кои правила Ви затрудняват най-често при писане и кои не Ви 
затрудняват особено? 

(Моля, ползвайте ШОУ-КАРТА 1. Изисква се отговор на всеки ред.) 
1. Най-често ме затрудняват 
2. Не ме затрудняват особено 
 

      

1. Правилото за писане на пълен и кратък член      

2. Правилото за променливо Я (напр. защо е 
правилно живял, но живели; огрян, но огрени) 

     

3. Правилото за употреба на думите кого, когото, 
някого, никого  

     

4. Правилото за бройната форма (напр. защо е 
правилно 10 хладилника, но 10 ученици) 

     

5. Правилото за учтивата форма (напр. защо е 
правилно Господине, Вие сте ни поканили тук, 
но Господине, Вие сте поканен тук) 

     

6. Правилото за употребата на думите свой и си 
(напр. защо е правилно Всеки обича своята 
родина и Той днес празнува рождения си ден) 

     

7. Правилото за употребата на деепричастието (напр. 
защо не е правилно Отваряйки вратата, се чу 
силен шум) 

     

8. Правилото за писането на -м и -ме в мн. ч. на 
глаголите (напр. защо е правилно ние четем 
вместо ние четеме) 

     

9. Правилото за писане на главни и малки букви в 
съставни собствени имена (напр. защо е правилно
Българска академия на науките само с една главна 
буква в началото) 

     

 



Приложение 
 

 242 

17. Защо според Вас не се спазват писмените правила на българския 
книжовен език? 

(Отговорите се четат, възможни са до 3 отговора) 

 

1. Защото не са достатъчно добре усвоени (в резултат на липса на 
старание за усвояване от страна на обучаваните) 

2. Защото са забравени 
3. Защото не е необходимо да се спазват в някои сфери 
4. Защото няма надеждни източници за справка в интернет като речници 

и граматики 
5. Защото правилата за писане често се променят 
6. Защото правилата за писане не са формулирани на достъпен език и 

остават неясни за част от хората 
7. Защото правилата за писане са противоречиви 
8. Защото към правилата няма достатъчно и ясни примери 
9. Защото преподаването на правилата в училище не е добро 
10. Защото правилата за писане влизат в противоречие с говоримия език 
 

    

18. Откъде най-често правите справки, когато искате да пишете без 
грешки? 

(Отговорите се четат, само 1 отговор) 

 

1. От речници 
2. От учебници 
3. От Службата за езикови справки при БАН 
4. От учители 
5. От приятели и роднини 
6. От интернет 
7. От друго място.............. (Моля, посочете откъде) 
8. Не правя справки 

    

19. Правите ли забележки на хора, които допускат правописни 
грешки? 

1. Да, често 
2. Рядко                                                           
3. Не правя подобни забележки      
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20. Допустимо ли е според Вас заместването на кирилицата с цифри, 
символи и латиница при писане? 
1. Изцяло е недопустимо 
2. Донякъде е допустимо, но само в чатове и при неформална комуникация 
3. Изцяло е допустимо, защото това улеснява комуникацията 
4. Не мога да преценя 

    

21. С кои от следните твърдения сте съгласни и с кои не? 
(Твърденията се четат, отговор на всеки ред) 

 

1. Съгласен съм   2. Не съм съгласен  3. Не мога да преценя (без отговор) 

     

1. Разликата между писмения и устния език 
трябва да бъде намалена. 

    

2. Езикът е основното средство за съхраняване 
и предаване на културното наследство. 

    

3. Езикът трябва да се променя по естествен 
път, а не чрез държавни регулации. 

    

4. Правилата на писмения книжовен език са 
остарели и неадекватни и трябва да бъдат 
осъвременени. 

    

5. Правилната употреба на книжовния език е 
важна предпоставка за социален успех. 

    

6. Българското училище подпомага 
усвояването на правилата на книжовния 
език. 

    

7. Книжовният език е прекалено сложен, 
трябва да бъде опростен. 

    

 

22.1. Кое от следните твърдения е по-близо до Вашето мнение: 
(Твърденията се четат, само 1 отговор) 

1. Навлизането на чуждици в писмения език е естествен процес, който не 
пречи на развитието на българския език. 

2. Трябва да се сведе до минимум употребата на чуждици при писане, 
защото това вреди на развитието на българския език. 
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22.2. Кое от следните твърдения е по-близо до Вашето мнение: 
(Твърденията се четат, само 1 отговор) 

1. Писменият книжовен език трябва да се съобразява повече с устната реч. 
2. Устната реч трябва да се съобразява повече с писмения книжовен език. 

 

    

 
22.3. Кое от следните твърдения е по-близо до Вашето мнение: 

(Твърденията се четат, само 1 отговор) 
1. Езикът е важен, защото ни обединява като нация. 
2. Езикът е важен, защото той ни разграничава от другите нации. 

 

    

 
23. Изисква ли Вашата работа/професията Ви да пишете правилно на 

български език? 
1. Да 
2. Не  
3. Не работя 

 
24. В каква степен владеете всеки един от изброените чужди езици? 

(Отговор на всеки ред) 
1. Писмено и говоримо              3. Само говоримо 
2. Само писмено                        4. Не владея този език 

      

1. Английски език      
2. Френски език      
3. Немски език      
4. Китайски език      
5. Руски език      
6. Италиански език      
7. Испански език      
8. Арабски език      
9. Португалски език      
10. Японски език      
11. Турски език      
12. Гръцки език      
13. Румънски език      
14. Сръбски език      
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25. Колко книги прочетохте през изминалата година? 
(Моля, посочете в брой) 

98. Не мога да си спомня          99. Не съм чел книги през изминалата година 
 

    

26. Какво най-често четете? 
(Отговорите се четат, до 3 отговора) 

1. Художествена литература 
2. Научна литература 
3. Учебници 
4. Речници, справочници 
5. Вестници 
6. Списания 
7. Интернет сайтове и портали 
8. Работни материали (доклади, документи, презентации) 
9. Не чета  
 

    

 
 
 

МОЛЯ, ПОДАЙТЕ НА РЕСПОНДЕНТА ШОУ-КАРТА 2.  
НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ВПИШЕТЕ ПОРЕДНИЯ НОМЕР НА 

ГНЕЗДОТО И НА ИНТЕРВЮИРАНОТО ЛИЦЕ НА ШОУ-КАРТАТА. 
 

МОЛЯ, ПОПЪЛНЕТЕ ПРАЗНИТЕ МЕСТА С ПОДХОДЯЩАТА ФОРМА 
НА ДУМАТА В СКОБИ! 

 

1. Леонардо да Винчи е човекът, от __________ (който) не един и двама 
_____________ (гений) са се вдъхновявали. Когато ние се _____________ 
(ръководя) от позитивен модел, то ________ (успех) ни е неизбежен. 
Онези, които са __________ (успял) да победят съмнението, ще разкрият 
________ (своя/техния) гений. 
 
2. Уважаема госпожо, не сте ли ___________ (разбрал), че тази държава е 
част от ЕС (изпишете разгърнато наименованието) 
_______________________________________? 
 
3. Намирате ли нещо неправилно в изречението: „Идвайки насам, ни 
заваля силен дъжд.“? 
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МОЛЯ, ОГРАДЕТЕ ВЕРНИЯ ОТГОВОР 
1. Да 
2. Не 

 

ИНТЕРВЮТО ПРОДЪЛЖАВА 

27. Пол: 
1. Мъж             2. Жена 

    

 

28. Година на раждане: 

    

 

29. Вашето образование е: 
1. Висше 3. Основно 
2. Средно 4. По-ниско от основното 
 

    

 

30. Образованието на Вашите родители е: 
(Отговор на всеки ред) 

1. Висше 3. Основно 
2. Средно 4. По-ниско от основното 
 

      

А) Майка      

Б) Баща      

 

31. Учите ли в момента? (не става дума за курсове и квалификация, а 
за обучение в училище или в университет) 

1. Да 
2. Не 
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32. Работите ли в момента? 
(Отговорите се четат, само 1 отговор) 

1. Работя на пълна заетост 
2. Работя на частична заетост 
3. Уча 
4. Домакиня 
5. Безработен 
6. Пенсионер 

ВЪПРОС 33 СЕ ЗАДАВА САМО НА РАБОТЕЩИТЕ 

 (ОТГОВОРИЛИТЕ С КОД 1 ИЛИ 2 НА ВЪПРОС 32) 

33. В кой сектор е предприятието (фирмата), в което работите? 
(Отговорите се четат, само 1 отговор) 

1. Производство 6. Здравеопазване 12. Администрация 
2. Търговия 7. Транспорт 13. Финанси 
3. Услуги и 
туризъм 

8. Строителство 14. Компютърни и 
информационни системи 

4. Селско 
стопанство 

9. Наука, култура, изкуство, 
медии 

 

5. Образование 10. Армия, полиция, охрана 11. Друго 

    

ВЪПРОС 34 СЕ ЗАДАВА НА ВСИЧКИ РЕСПОНДЕНТИ 

НА РАБОТЕЩИТЕ В МОМЕНТА ЗАДАЙТЕ ВЪПРОС 33А) 
НА НЕРАБОТЕЩИТЕ В МОМЕНТА ЗАДАЙТЕ ВЪПРОС 33Б) 

34. Какъв е вашият професионален статус? 
А) Работещи – настояща заетост 

1. Квалифициран работник 
2. Работник / неквалифициран ръчен труд/ 
3. Селскостопански работник (фермер) рибар 
4. Директор/ мениджър 
5. Служащ специалист с висше образование (вкл. армия и полиция) 
6. Служащ със средно и по-ниско образование 
7. Собственик на фирма без наети лица, едноличен търговец, занаятчия 
8. Собственик /съсобственик на фирма с наети до 10 лица 
11. Собственик /съсобственик на фирма с наети над 10 лица 
12. Свободна професия, висшист на свободна практика (адвокат, лекар) 
13. Друго 
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Б) Неработещи – последна заетост 
1. Квалифициран работник 
2. Работник / неквалифициран ръчен труд/ 
3. Селскостопански работник (фермер) рибар 
4. Директор/ мениджър 
5. Служащ специалист с висше образование (вкл. армия и полиция) 
6. Служащ със средно и по-ниско образование 
7. Собственик на фирма без наети лица, едноличен търговец, занаятчия 
8. Собственик /съсобственик на фирма с наети до 10 лица 
11. Собственик /съсобственик на фирма с наети над 10 лица 
12. Свободна професия, висшист на свободна практика (адвокат, лекар) 
13. Друго 
15. Никога не е работил срещу заплащане 

    

 

35. В коя област на територията на България сте роден/а? 

1. Благоевград 8. Добрич 15. Плевен 22. София 
2. Бургас 9. Кърджали 16. Пловдив 23. Стара Загора 
3. Варна 10. Кюстендил 17. Разград 24. Търговище 
4. Велико Търново 11. Ловеч 18. Русе 25. Хасково 
5. Видин 12. Монтана 19. Силистра 26. Шумен 
6. Враца 13. Пазарджик 20. Сливен 27. Ямбол 
7. Габрово 14. Перник 21. Смолян 28. Софийска 

област 
99. Роден съм в чужбина 

    

 
36. Към коя от следните групи хора бихте се причислили? 

1. Към хората, които живеят богато 
2. Към хората, които живеят без лишения 
3. Към хората, които живеят с известни лишения 
4. Към хората, които живеят с големи лишения 
5. Към хората, които живеят в мизерия  
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37. Вие сте: 
1. Българин 
2. Турчин 
3. Ром 
4. Друг етнос 

 
 

38. Местоживеене: 
1. София 
2. Град – областен център 
3. Град 
4. Село 
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ЕЗИКОВИТЕ НАГЛАСИ НА ДНЕШНИТЕ БЪЛГАРИ  
 

ЕЗИКОВИ НАГЛАСИ – МОТИВАЦИЯ И ОЦЕНКИ НА ЕЗИКОВАТА 

ОБЩНОСТ ЗА СПАЗВАНЕТО НА КНИЖОВНИТЕ ПРАВИЛА 
 

РЕЗЮМЕ 
 
Монографията представя задълбочен анализ на резултатите от предста-

вително социологическо изследване на езиковите нагласи на днешните 
българи във връзка с кодификацията на книжовната норма, разбирана като 
непрекъснат и продължаващ процес. Изследването е съсредоточено върху 
четири групи въпроси: а) функции на книжовния български език днес; б) 
задължителност на писмените книжовни норми; в) състояние на сегашната 
кодификация и г) съпоставка между самооценката и езиковото поведение 
на анкетираните при девет кодифицирани граматични норми в динамика.  

В първата част от монографията са представени теоретичният модел на 
проучването и методологията на проведеното емпирично социологическо 
проучване.  

Обект на анализ във втората част са: йерархията на функциите на кни-
жовния език днес; степента на задължителност на книжовните писмени 
норми; характеристиките на кодификацията (съдържателни и технически).  

Третата част предлага типологията на девет граматични норми в ди-
намика като основа за по-нататъшните им анализи в монографията с оглед 
на демографската обусловеност на владеенето на тези граматични норми.  

Четвъртата част е най-обхватна и разглежда проявите на изведената в 
теорията на кодификацията опозиция заявено мнение – действително ези-
ково поведение при набелязаните граматични норми. В нея за пръв път в 
българската лингвистика се правят редица ценни наблюдения във връзка: 
а) с историята на всяко от разглежданите правила, б) с демографските про-
менливи, които обуславят избора на един или друг отговор в анкетата при 
всяко правило, в) със съпоставката между заявено мнение и езиково пове-
дение, г) със съпоставката между данните за отделните норми, д) с необхо-
димостта от поддържане или преразглеждане на сегашната кодификация. 

Ключови думи: езикови нагласи, кодификация, български книжовен 
език, самооценка, езиково поведение, граматични норми 
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LANGUAGE ATTITUDES OF BULGARIANS TODAY 

LANGUAGE ATTITUDES – LANGUAGE COMMUNITY MOTIVATION  
AND EVALUATION FOR ADHERING TO THE STANDARD  

LANGUAGE NORMS 
 

ABSTRACT 
 
The monograph presents an in-depth analysis of the results of representative 

sociological study of language attitudes of today's Bulgarians regarding the co-
dification of the literary norm, understood as a continuous and ongoing process. 
The survey focuses on four sets of questions: a) Functions of Standard Bul-
garian today; (b) The degree of obligability of written rules; c) State of current 
codification and (d) Comparison between self-assessment and linguistic beha-
viour of respondents in nine codified grammatical norms in dynamics.  

The theoretical model of the study and methodology of the empirical socio-
logical study was presented in the first part of the monograph.  

The subject of analysis in the second part is: the hierarchy of functions of 
the Standard Bulgarian today; the degree of obligability of written standard; the 
characteristics of codification (content and technical). 

The third part presents a typology of nine grammatical norms in dynamics 
as a basis for further analyses in view of the demographic determination of the 
proficiency in these grammatical norms.  

The fourth part examines the manifestations of the opposition stated in the 
theory of codification stated opinion – actual linguistic behaviour in the iden-
tified grammatical norms. In it, for the first time in the Bulgarian linguistics, a 
number of valuable observations were made concerning: (a) the history of each 
of the rules, (b) demographic variables that justify the choice of one or another 
response in the poll in each rule, (c) correlation between stated opinion and lin-
guistic behaviour, (d) comparison between data concerning different norms, (e) 
the need to maintain or revise the current codification. 

Keywords: linguistic attitudes, codification, Bulgarian literary language, 
self-assessment, linguistic behavior, grammatical norm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


