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Abstract: the report raises questions concerning the philosophical and pedagogical aspects of the relation-
ship between the game and mass communications. the various means of mass media and communication avail-
able nowadays are a source of everyday information; they mold and influence people’s mental faculties, emo-
tions and attitudes, and facilitate the formation of collective social consciousness and understanding.
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В своите „Философски изследвания“ един от най-известните и влиятелни представители на съвре-
менната лингвистко-аналитична философия Лудвиг Витгенщайн пише: „може да се каже, че понятието 
„игра“ е понятие с неясни очертания. но дали неясното понятие е изобщо понятие. някой ми казва: „по-
кажи на децата една игра“. аз започвам да ги уча да играят на зарове и той ми казва: „нямах предвид та-
кава игра“. дали когато той ми е давал заповедта, е изключвал в ума си игрите със зарове?“ интересът ни 
към творчеството на австрийския философ е продиктуван и от следните му мисли: „ако в правилата на иг-
рата има неяснота, това не е никаква игра. или тя не е чиста игра и аз сега се интересувам от това, какво я 
прави такава. но аз искам да кажа: ние разбираме погрешно ролята, която играе идеалът в нашия начин 
на изразяване. т.е. ние пак бихме нарекли това игра, само че сме заслепени от идеала и затова не вижда-
ме ясно действителното приложение на думата „игра“. 

За съжаление участието ни с настоящия доклад е продиктувано главно от съотношението между 
„идеала“ или бихме казали стереотипите при възприемането проблемите на играта и научната традиция 
в тази област – разграничаването на специфичните свойства на стереотипа като познание.

при изграждане на представата за даден обект в съзнанието на човека се диферeнцират два вида 
свойства — интенсионални и екстенсионални. първите са такива, които дадената личност смята със спе-
цифично, личностно значение, което може да се различава коренно от мнението на другите. Вторите 
имат всеобщо значение и, макар относително, мнението за тях не се различава при отделните субекти. 
тук е мястото да поясним, че стереотипът се формира предимно на базата на първите, интенсионалните 
свойства, за разлика от научните понятия, които се изграждат единствено на основата на екстенсионал-
ните свойства.

Разнообразните виждания на взаимовръзката „деца – игра“ много пъти се дължат на липсата на посо-
ченото разграничаване, което закономерно води до игнориране на научните завоевания и заместването 
им с различни мнения относно естеството й. това става изключително актуално поради връзката на тези 
проблеми с европейските ключови компетентности и по-точно – връзката на играта с дигиталните компе-
тентности. В желанието си да отговорят на засиления „интерес“ към използването на т.н. игрови методи 
и интерактивността в образованието някои учени минават границата на конкретни научни области и така 
се стига от „цифровизация“ до „игровизация“! Цитираните мисли на Л. Витгенщайн потвърждават това, 
но навеждат мисълта и към нещо друго – необходимостта от съответна теоретична рамка, която да отра-
зява точно проблемите на играта. 

и още нещо! преди години в рамките на дискусия по проблемите на научното познание в института 
по социология при Бан, секция „социология на изкуството и масовите комуникации“, споделих следната 
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мисъл: „когато в една наука, или научна област, в понятийния й апарат започнат да навлизат понятия или 
термини характерни за други науки или научни области, то тази наука е в криза“. струва ми се, че комен-
тарът е излишен, но от тази гледна точка темата на настоящия доклад може да се възприеме и като на-
учна провокация. Размиването на смисловите полета между различни научни области за съжаление во-
ди до липсата на възможност за нормално функциониране на тази, която безкритично е приела чужда-
та понятийна система.

В конкретния случай тази възможност свързваме с тезата за ролята на т. нар. „парадигми“ в процеса 
на историческото развитие на научното знание.

какво представлява парадигмата за научното изследване? това е теория, призната за образцова в 
дадена научна общност за дадено време, заедно с присъщите й методи за задаване и решаване на на-
учните проблеми, както и начините за разбиране на емпиричните факти. парадигмата е, която обединя-
ва членове на научната общност, и обратно, научната общност се състои от хора, признаващи парадиг-
мата. именно тя определя генезиса на дадена теория или система от теории при изучаването на опреде-
лени обекти от действителността, като дава насоките и оформя целостта на научното изследване. но те-
зи насоки не се определят като строги правила, а се включват в съдържателната структура на самата па-
радигма, образувайки определен смислов контекст. следователно различните етапи в развитието на на-
уката водят до различни начини на смислово организиране на системите на знанието, въплътени в раз-
лични парадигми. оказва се, че принципно важно е парадигмата да се схваща като конкретно научно по-
стижение, въплътено дори само в един или друг труд. т.е. това предполага приемането на парадигмата 
да води до прилагане на творческа дейност по уподобяване на новите задачи, които се съдържат в кла-
сическия труд – в парадигмата.

ако сме изправени пред факта на възникването на нова парадигма, трябва да е ясно каква е промя-
ната в смисловата интерпретация на редица основни понятия. тук не трябва да се забравя, че една нова 
парадигма може да бъде приета само в случай, че разяснява наред с всичко останало и това, защо заме-
нената е функционирала нормално в общата предметна област. а едно такова обяснение е възможно са-
мо тогава, когато има съдържателно разбиране на тази, на старата парадигма. 

Ще се спрем на някои интересни мисли на м. аргайл за някои аспекти на социалните правила и пра-
вилата на взаимодействие между хората. Зад тях се крият своеобразни миниатюрни социални системи. 
социалните отношения за м. аргайл в голямата си част приличат на игрите. те съдържат определени пра-
вила, осигуряват съвместно поведение, което води до постигането на определена цел. аналогията меж-
ду игрите и социалните отношения, както се вижда, може да бъде обърната и обратно – игрите на деца-
та в по-голямата си част приличат на социалните отношения. кои обаче са общите и сходните отличител-
ни черти. 

според м. аргайл те са следните:
1. Целите, които са източници на удовлетвореност. децата няма да участват в игра или да поддър-

жат дадено отношение, ако не получават достатъчно удовлетворение от тях. 
2. Репертоарът. това са позволените и общоприети за значими в една игра „ходове“ или формите на 

активност, които са типични за даден тип отношение или контакт. тези „ходове“ са стъпки за пос-
тигането на целите. 

3. Ролите. Във всяка игра участват играчи с определени функции. по подобен начин са разпределе-
ни както ролите в обществения живот, така и орлите в семейството. 

4. обкръжаващата обстановка. повечето игри изискват характерна обстановка. по същия начин и 
отношенията протичат в характерна обстановка – например отношенията с приятелите или с чле-
новете в семейството. 

5. правилата. преди всичко игрите се определят чрез техните правила, иначе те биха били невъз-
можни. детските игри са добър пример за това, как се създават правилата в самата игра. те се раз-
виват и усложняват с времето. по подобен начин се изграждат и правилата в социалните отноше-
ния. голяма част от човешкото поведение се ръководи от правила, нещо повече в действителност 
то става възможно благодарение на тези правила [1]. 

според нас аналогията между социалните правила, правилата в отношенията, от една страна, и пра-
вилата и отношенията в играта, от друга, ни дават ключа към осмислянето на детските отношения и ус-
пешното поддържане на тези отношения от педагога в играта. тази аналогия е полезна и с това, че показ-
ва условната простота във взаимоотношенията между децата в играта и присъствието на педагога в то-
зи процес, както и правилността на избрания от него социално-психологичен подход към тези явления. 
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дадена роля, поета от детето в творческата игра, се поддържа от него дотогава, докогато тя все още 
не му е напълно изяснена, т. е. в нея има липсващо звено, което би я допълнило в цялостната й характе-
ристика. 

под липсващото звено се разбира най-общо казано действия или някои типични, характерни черти на 
поведение, които биха позволили на детето да опознае дадена социална роля. това е така, защото изпъл-
нението на ролята се свежда до реализацията на действията, свързани с нея, а логиката на тези действия 
се определя от живота, т. е. от тяхната последователност в реалната действителност. по този начин би се 
получил социализиращ ефект въз основа на получаваната и използваната социална информация от дете-
то от различни източници в играта. ако педагогът съумее да балансира това съотношение, нараства зна-
чението на вътрешната същност на играта – да се пресъздават отношения, скрити в действията, в типич-
ните черти на поведение, става съподчинение по отношение на значението на връзките между отделните 
звена в играещата група. детето чрез ролята се насочва към установяването на взаимоотношения, харак-
терни за областта от действителността, която пресъздава, а те се реализират чрез отношенията между от-
делните звена, обособени от съвместната игра. когато някои деца, които пресъздават определени роли, 
не разполагат с необходимата им за нормалното протичане на играта социална информация или в роли-
те няма липсващо звено, тя не може да се развива и обогатява. ето защо ограничаването на източниците 
за социална информация на децата закономерно води до промени в груповата динамика.

причината за казаното се крие в изтъкнатото вече наличие на липсващото звено в ролите, което сти-
мулира активността на децата. по този начин се изменя структурата на игровото действие и чрез повише-
ната им активност се стига до съвместни взаимоотношения. трябва да се отбележи също така, че се уточ-
няват и прецизират по своеобразен начин и правилата в творческата игра. прецизирането се извършва 
в самата игра, поддържана от активността на децата. спазвайки правилата на играта, а всъщност пресъз-
давайки точно реалната действителност, те взаимно се контролират. по-богатата социална информация 
създава възможност децата да имат по-пълна представа за взаимоотношенията между хората, а съответ-
но и желание да ги претворяват правилно. 

постепенно чисто информационните функции на медията от търсене на съдържание, което да допъл-
ни липсващо знание или звено, съобразно анализа, се отива повече към социалните знания или търсе-
не на съдържание, което е емоционално натоварено и ще помогне на детето в социалните му взаимоот-
ношения с другите хора. Възможността за съвместни занимания с компютърни игри в мрежа, за съвмест-
но използване на мутимедийни продукти и разглеждане на интересни уеб-сайтове в интернет стимулира 
емоционалната и познавателната сфера на децата и същевременно играят мощен социализиращ и твор-
чески механизъм споделянето на актуална информация за нови компютърни игри, програми, страници 
в интернет, които биха били от полза при разработването на учебни задачи или просто за развлечение, 
вече е част от процеса на детската социализация подпомагана и от „дигиталната или медийна емпатия“.

Благодарение на привличащите вниманието качества новите цифрови медии имат сякаш по-дълбо-
ко влияние от традиционните вече – телевизия, видео, компютърни игри. Влиянието върху детското раз-
витие не може само да се сведе върху това какво децата вземат от медиите, но и върху това, какво те це-
нят, какви могат да станат. Всичко това неизбежно ни препраща към анализ на резултатите от редица из-
следвания, свързани с мястото на медиите в живота на децата. сравнителният анализ между подобни из-
следвания и критичното осмисляне на получените резултати дават възможност да се направят конкретни 
изводи по посока комуникационното поведение на децата и отношението им към социалната информа-
ция, получена чрез тези средства. този анализ, който обхваща последните 30 години показва определени 
тенденции, които трябва да имаме предвид при срещата ни с новите предизвикателства от технологич-
но естество. налице е определена тенденция, проявена през отделните етапи на проучването, а именно, 
че интересът към видеоигрите намалява, особено в домашна обстановка. В същото време имаме изклю-
чително нарастване на заниманията на децата и учениците с компютри, което ни даде основание вече да 
отбележим своеобразната промяна в моделите на семейна социализация свързани с медиите.

изместването по този начин на интереса от гледането на телевизията към компютърните игри и зани-
мания показва, че отношението към телевизията е достигнало може би най-високото си ниво и сега на-
стъпва ерата на интернет обществото, за което тя е изиграла своята съществена роля. oще в началото на 
годината cе заговоpи, че световната здpавна оpганизация cмята да клаcифициpа пpиcтpаcтяванетo към 
компютъpните и видео игpи като отделно пcиxично pазтpойcтво. и днеc това намеpение вече е фaкт. та-
ка наpеченото игpово pазтpойcтво (gаmіng dіѕоrdеr) е най-новата диoгноза, която мeже да cе поcтави на 
онези, коитe cа загyбили вpъзкат мĸждy pеалния и виpтyалния cвят и пpеĸapват по-голяма чаcт от вpеме-
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то cи в игpи. но не cамо вpемето е pешаващ фaктоp тyк, а и непpeодeлимата завиcимоcт към игpите.ето 
кaк пpиcтpаcтeността към игpите вече заема cвоето мяcто до наpкоманията и алкоxолизма. тя cе cвъpз-
ва cъc cъщите онези зони в мозъкa, които ни кapат да поcягаме отново и отново към цигаpите, алкохо-
ла и наpкотиците. а то, интернет обществото влияе и създава своеобразно детско общество, което обаче 
до известна степен предопределя модела на семейната социализация. ето защо става изключително ва-
жно да се потърсят критерии и показатели, по които да се направи конкретна оценка при изграждането 
на онези медийни умения и „творчески“ навици, включващи в социализацията не само телевизията, ки-
ното, видеото, но преди всичко интернет и компютърните медии – мултимедиите [2]. 

става ясно, че броят на часовете, прекарани пред телевизора или монитора за една година вече пре-
вишава времето, прекарано в училище. тези стойности са средни, но е ясно, че новите медии сега вече са 
завладели децата. Формирането на тази нова култура, както изтъкнахме досега, е свързано с влиянието 
на технологични, демографски и, разбира се, икономически сили. налице е един невероятен бум от диги-
тални продукти и услуги за деца, разпространявани чрез глобалната мрежа. съвременното дете има дос-
тъп до редица електронни обучаващи системи, съобразени с възрастовите и психологическите му особе-
ности. пример за това е разработената от „Be smart Kids“ inc. мултисензорна и интерактивна система за 
деца от 18 месеца до 5 години. предвиждайки взаимното влияние между дигиталната телевизия и он-
лайн медиите, големите телевизионни мрежи разработват специализирани детски програми, успоред-
но с уеб-сайтовете, компютърни игри. интерактивните характеристики на тези продукти разкриват пред 
децата именно онези възможности за самоизразяване, комуникация и образование, които телевизията 
в този чист вид не можеше да предложи. децата трябва да са подготвени за промените на новата инфор-
мационна революция, защото физическите обекти – книги, вестници, телевизия, видеокасети, компакт-
дискове – след около десет години ще отстъпят място на дигиталните форми, които се разпространяват 
безпрепятствено. посочените два аспекта на дигитализацията показват как информацията губи структу-
рата си и се трансформира. остава открит въпросът: да се определи онази граница, зад която знанието 
благодарение на социокултурната среда, играта и комуникациите започва да се превръща в стереотип на 
отношение. подчертаваме още веднъж, че стереотипизацията, в случая, е онази представа за всяко съби-
тие, което всеки индивид носи в себе си, като своеобразен филтър по отношение на непрекъснато растя-
щия поток от информация.

по този начин анализът на посочените феномени придобива определено културно-прогностически 
характер. социалната отговорност при определена педагогическа намеса е главно по отношение влия-
нието, което се оказва върху потребностите на децата и ролята на играта и мултимедиите в масовото об-
щуване. 
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