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Abstract: the paper presents a learning project realized in a learning environment. scientific comments 
have been made on the correlation between religious education and the formation of ecologic values. the ob-
jectives of the research are: to present the initiatives and the aims of the project, to explain the successfully ac-
tive model of the academic religious training, to explain the questions included in the questionnaire and to an-
alyse the questionnaire cards. on the basis of the research, conclusions are made referring to the level of com-
mitm ent of the religiously active people in the actual change in their ecological thinking.
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въведеНие
В България проучването на нематериалното религиозното културно наследство е насочено основ-

но към отделни елементи като празници и обичаи, музика в инструментален и изпълнителски аспект, из-
ползването на свещените езици в богослуженията, знанията и уменията, свързани с приготовление на 
храни и т.н. отсъстват цялостни и систематични изследвания, свързани с религиозните ценности и до-
бродетели и практическата им изява в житейски ситуации. В доклада се описва проект, в който изследо-
вателската хипотеза е, че академичното преподаване на религията ката догматично учение, нравствени 
ценности и култови практики повлиява емоционално на младите хора и възпитава в тях и екологично ми-
слене.

изложеНие
академичното религиозно образование
споделената добра практика се реализира по актуално проектно обучение, което се осъществява в 

университета по библиотекознание и информационни технологии (униБит) – един от най-старите дър-
жавни университети на България. В продължение на петнадесет академични години от 2004 г. в него се 
преподава религията, като част от културно-историческото наследство. учебният модел е неконфесио-
нален и се използват много интерактивни методи. той е уникален за образователната система, защото е 
създаден спрямо профила на висшето учебно заведение. 

униБит е единственият светски университет, където целенасочено се придобиват религиозни позна-
ния, които обогатяват общата култура на студентите, повлияват им възпитателно и са им полезни в бъде-
щата им професионална реализация. Важен принцип в религиозното обучението е връзката му с практи-
ката, защото е доказан ефективен и полезен начин за формиране на знания, умения и компетенции, кое-
то се постига с помощта на информационните технологии.

В университета се акцентира постоянно на професионалното образование и обучение, което е насо-
чено основно към съвместна дейност с пазара на труда. За успешната реализация на студентите се води 
статистическа справка, която показва добър баланс и взаимно допълване между системите на формално 
и неформално професионално образование [1:17].
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учебен проект за религиозните ценности и околната среда
практическото обучение може да се разглежда и като модел на учебна организация, която поставя 

акцент върху дейности с интердисциплинарен характер, отличаващи се с по-голяма продължителност и 
водеща роля на обучаемите и като форма за активно преподаване и учене [4:37]. 

изучаването на религиозното нематериално културно наследство не е обект на изследване и проуч-
ване от науките за културното наследство. темата на проекта е: „проучване на религиозните ценности, 
свързани с околната среда, като застрашено нематериално културно наследство в съвременна България“. 
Целите са: да се изследва застрашеността на религиозните ценности и практики като нематериално рели-
гиозно наследство (нРн); да се проучи мястото на религиозните ценности, свързани с околната среда, в 
ценностната система на съвременните поколения у нас. Работната хипотеза е, че в съвременното българ-
ско общество част от нРн (религиозни ценности, идеи и практики) се намират в криза с оглед на (секула-
ризационен процес, остра икономическа и духовна криза, аномия, корумпираност на институционална-
та среда). нРн и в риск и е застрашено неговото бъдещо опазване. създават се и предпоставки за загуб-
ване на религиозната идентичност на представителите на различни деноминации, за подмяната на ве-
ровите им ценности със светски, за конверсия или отпадане от общности, а понякога се наблюдава и оф-
ормяне на крайни, фундаменталистки настроения, които могат да се окажат и заплаха за националната 
сигурност. подходът в проекта е интердисциплинарен и включва различни научни гледни точки (теоло-
гия, история, културология, антропология, социология, политология, науките за кн). методи са: общона-
учни – анализ, сравнение, синтез, обобщение; качествени – теренна работа, наблюдение, интервю, раз-
говор, заснемане; количествени – анкета. дейностите са насочени към: провеждане на стандартизирани 
интервюта с представители на различни генерации от страна на студентите; индивидуални теренни из-
следвания на докторанти (под формата на наблюдение, стандартизирани интервюта) в софия, Варна и 
сандански с представители на източноправославната и арменската деноминация; индивидуални терен-
ни изследвания на преподавателите, членове на екипа (под формата на наблюдение и стандартизира-
ни интервюта) във Варна и Бургас с представители на източноправославната, католическата, протестант-
ската деноминация и на общество „Бяло Братство“; колективна теренна работа на преподаватели, док-
торанти и студенти в гр. Русе, включваща посещение (с наблюдение, заснемане и интервюта) на право-
славните храмове, католическия храм „св. павел на кръста“, арменския храм „св. Богородица“, на Рим 
– Русе, вкл. природния му отдел); колективна теренна работа на преподаватели, докторанти и студенти 
в гр. Букурещ, Румъния, включваща посещение (с наблюдение, заснемане и интервюта) на храм „св. св. 
константин и елена“, патриаршеска катедрала, католическа църква „св. Йосиф“; коралова синагога, на-
ционалния музей, българските места и др. провеждане на поредица дискусионни срещи „Религиозни-
те ценности, свързани с околната среда – застрашено нематериално религиозно наследство“ с предста-
вители на религиозните общности, специалисти и изследователи (д-р ибрахим карахасанов, Зелена пар-
тия; доц. николай нешев, Будистка общност; светлана караджова, сдружение мостове; Борислава Бори-
сова, общество Бяло братство, доц. мария серафимова, ЮЗу). предвижда се да се проведе студентска 
кръгла маса на тема „Религиозните ценности, свързани с околната среда – застрашено нематериално ре-
лигиозно наследство“, където ще се представят резултатите от проекта в дискусионна форма и ще се пуб-
ликуват в студентския дигитален архив. очакваните резултати са: извършване на индивидуални и колек-
тивни теренни изследвания от преподаватели, докторанти и студенти в софия, Русе, Варна, сандански и 
Букурещ, провеждане на два форума (дискусионни срещи „Религиозните ценности, свързани с околната 
среда – застрашено нематериално религиозно наследство“ и студентска кръгла маса „Религиозните цен-
ности, свързани с околната среда – застрашено нематериално религиозно наследство“); издаване на мо-
нография, сборник с документи и на електронното учебно помагало „студентски дигитален архив по ре-
лигиозно кин“, т. 8; написване на части от докторски дисертации, написване на една бакалавърска ди-
пломна работа. Целевата група е от студенти в І-ІІІ курс, приблизително 20 – 23-годишни. В проекта участ-
ват около 60 души. Време за провеждане на интервюто е около 15-20 мин., а дидактическите материали 
включват предварително подготвени анкетни карти. образователната технология е свързана с презенти-
ране на проекта от преподавателите пред студентите, запознаване с идейната същност на проекта и не-
говите цели, поставяне на задачи, уточняване на методиката на работа. студентите получават предвари-
телен инструктаж за индивидуалната теренната работа − как да проведат интервюто и да обобщят резул-
татите [2:159]. практическата дейност по проекта започва с интервюто, което студентите провеждат в пе-
тте посочени възрастови групи (вж. приложението). създава се ситуация, която изисква разрешаване на 
реален проблем. от студентите се очаква да намерят подходящи респонденти в посочените възрастови 
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категории, да зададат въпросите и да запишат точно отговорите на хартиен носител. получените отгово-
ри и опита им за анализ провокират екологично мислене на младите хора.

религиозното образование и екологичното възпитание
В съвременния разпокъсан религиозен свят, в който различните вероизповедания съжителстват в съ-

ревнование, всеки „изработва“ своята лична религия като заимства отделни и често пъти противоречиви 
елементи от различни традиционни религии. модерният човек трудно определя своя път, защото се осъ-
ществява преход от световни религии към онова, което се нарича „индивидуална религия“ т.е. такъв тип 
религиозност, при която се конструира своя собствена смислова система. утвърждаването на необходи-
мите за оцеляването на планетата екологични ценности изисква засилване на хуманизма в човешките и 
социалните отношения [5:15].

екологичното възпитание включва определени ценности, свързани с околната среда, които имат ва-
жно значение в етиката на всички вероизповедни общности в България, но особено се открояват при 
християните, мюсюлманите, евреите и при някои от последователите на новите религиозни движения. 
според разбиранията на повечето деноминации, човекът трябва да е добър стопанин на природата и да 
живее в хармония с нея. В глобалния свят се наблюдава нарушение на тази връзка и видимо са на ли-
це индивидуализъм, консуматорство, материализъм, агресивно унищожаване на световните енергийни 
запаси и на популациите от флора и фауна, замърсяване на природата. налага се лидерите на световни-
те религии да говорят все по-често за екологично възпитание и формиране на осъзната отговорност към 
околната среда. те смятат, че човекът може да служи на творението само, ако предприеме промяна в на-
чина си на живот, ако се споделят отговорности и истинско международно сътрудничество. през послед-
ните десетилетия са издадени значими документа и се предприемат важни международни инициативи. 
папа Франциск адресира своята енциклика Лаудато си (2015) до глобалните лидери с призив за отговор-
ни решения по екологични въпроси, засягащи глобалното затопляне, изхвърлянето на отпадъци, вред-
ните газови емисии, увеличаването на морското равнище и др. той инициира чистенето на басейна на р. 
амазонка (2014) и деня за световна молитва по екологични въпроси (2018). Вселинският патриарх Варто-
ломей има ясна екологична политика и трайно сътрудничи с оон по тези проблеми, вкл. предприе пъту-
ване по р. дунав. световният съвет на църквите и алиансът на религиите пропагандираха на своите ику-
менически форуми екоплатформите си. появиха се и набират сила т.нар. зелени християнски партии в За-
падна европа. За еврейската деноминация 2018 беше обявена за година на дърветата. ислямските стра-
ни изработиха 7-годишен план за мюсюлмански екоетикет. много положително на каузата гледат будист-
ката деноминация и нРд. особено голямо постижение е подписаната декларация в торесиудад за съ-
трудничество между религия и наука. утвърждава се впечатлението, че екологичната криза е последица 
от глобалната социална криза и ако тя не се овладее, човечеството ще стигне до саморазрушение. еко-
логичните проблеми вече не са гледани като канонични (т.е. през тясната перспектива на собствената ре-
лигия), а като екзистенциални. 

по изброените причини с годините изследванията по екологична етика нарастват. това се отнася и до 
България, където с темата много активно се занимават представители на социалните науки – философи, 
социолози и психолози (а. мантарова, м. серафимова, е. папазова и др.). те проучват връзката на еко-
логичните проблеми с устойчивото развитие, на екологичната етика с трансформациите в обществото и 
др. Рядко фокусът е поставен върху религиите и още по-рядко – върху религиозните ценности (м. сера-
фимова). 

проектно базираното образование е от съществено значение за формиране на ценностната система. 
най-често този метод се използва като средство за обучение и самообучение, за повишаване на качество-
то и ефективността на усвояване на знания, но не може да се отрече безспорният му принос за оценява-
не на знанията и уменията на обучаемите. проектното обучение е тясно обвързано с конструктивисткия 
модел за учене и преподаване, а също и практически подпомага реализацията на концепциите за само-
регулираното и трансформиращото учене [3, с. 197].

екологичното възпитание е част от религиозното обучение и в униБит. проектът „проучване на рели-
гиозните ценности, свързани с околната среда, като застрашено нематериално културно наследство в съ-
временна България“ е в своя ход и предстои цялостното обработване на резултатите от него, но сега се 
представят само предварителни данни от пилотното проучване. 

отговорите от респондентите показват, че в научното изследване са участвали два пъти повече жени 
и са главно със средно и висше образование. този критерии е заложен, за да се види имат ли образова-



96

Образование и технологии 10/2019

ните хора по-голяма заинтересованост към опазването на околната среда и развито екологично мисле-
не. Във вероизповедно отношение, масовият отговор е себеопределянето като православни, но когато се 
проследят останалите отговори е видно, че това е само по традиция, а не по реална въцърковеност. има 
и афиширане на атеизъм, но спрямо общия процент анкетирани са незначителни. много малко хора се 
посочват към реално практикуваща общност, а факт е, че екологичното мислене се формира най-лесно в 
колективна среда. 

анкетата е проведена в софия и съответно болшинството от участниците посочват, че са от столица-
та. първите двадесет въпроса са от затворен тип и се посочва от ресондента: вярно, не вярно колебая се. 
Въпросите са насочени към изследователската хипотеза и отговорите им показват отношението към ак-
туалните екологични проблеми. какво може да промени всеки един в начина си на живот, за да предо-
тврати външното негативно влияние върху природните ресурси. Втората част на анкетата дава възмож-
ност за свободни отговори. те са насочени към доктриналните виждания на религиозните общности по 
въпроси, свързани с опазването на околната среда. тук разнообразието е голямо, но прави впечатления 
ниската религиозна култура и непросветеността по темата. това е видно от честите отговори, не знам, не 
съм се замислил. 

В повечето развити държава много се говори за сливането на хуманизма и екологията в нова биое-
тика, която не е насочена само към собствения начин на живот, а към позицията спрямо заобикалящата 
среда. нарича се екологична етика и заема важно място не само в изказванията на световните религиоз-
ни лидери, а се обособява като отделно научно направление, обединяващо усилията на философи, бого-
слови, социолози, биолози, биохимици, специалисти по биоразнообразие, климатолози и др. 

заклЮчеНие
при научния обзор на нематериалното културно наследство се оказва, че отсъства цялостно проучва-

не на мястото и значението религиозните ценности свързани с околната среда. не е засяган и въпросът 
за тяхното опазване, съхраняване и социализация като религиозно нкн и по тази причина се работи по 
настоящия проект и резултатите от изследването ще са от значение за обществената нагласа към еколо-
гичните проблеми и се очаква да се предложат и решения по конкретни практически казуси. проектът е 
много важен, защото изследва религиозните ценности, който са свързани с околната среда, разглеждани 
като нематериално религиозно наследство и проучвани в сравнителна перспектива при конфесионални-
те общности на православните, католиците, протестантите, израилтяните, мюсюлманите, будистите и по-
следователите на новите религиозни движения в България и в Румъния. 

приложният характер на проекта е неговата връзка с образователния процес на студентите в окс ба-
калавър и магистър и онс доктор е именно – провеждането на индивидуални и колективни теренни про-
учвания, диалог с представители на различни религиозни общности, ангажиране с елементи на научно-
изследователска работа и формиране на екологично възпитание във самите тях.

учебният проект в реализиран в академична учебна среда има фундаментален характер, защото про-
следява степента на застрашеност на нематериално религиозно наследство и изповяданите ценности, 
свързани с околната среда, в съвременното българско общество.
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приложение
анкета

РеЛигиоЗна Биоетика: нРаВстВе ни Ценности, сВЪРЗани с окоЛната сРеда
уважаеми госпожо/ господине,
студентите от университета по библиотекознание и информационни технологии провеждат с учебна 

цел анонимна анкета за религиозните ценности, свързани с околната среда.
молим Ви да отговорите на въпросите спонтанно, изхождайки от своите лични убеждения и позиции. 

това ще Ви отнеме не повече от 15 минути. 
предварително Ви благодарим за отзивчивостта!
данни за респондента (подчертайте вярното):
пол: мъж/ жена
Възрастова група: 18-30/  31-60/  над 61 г. 
образование: основно; средно; полувисше; висше
местоживеене: столица/ град/ село 
изповедание (по желание): религиозен: православно/ католическо/ протестантско/ мюсюлманско/ 

арменогригорианско/ израилтянско/ друго изповедание .................................................................................
І. част: прочетете внимателно всяко едно от 20-те твърдения във въпросника и преценете дали то е 

вярно за Вас, или не. 
след това отбележете своя отговор в съответното поле със знака Ѵ

вярНо колебая се Не е вярНо
 y одобрявам замърсяването на моретата с мазут, канални 
води и отпадъци

 y смятам, че е нормално застрояването на естествените 
плажни ивици с обществени сгради

 y аз и семейството ми се отопляваме с твърдо гориво (въ-
глища, дърва, сгурия)

 y смятам, че алтернативните източници на енергия (слънче-
ва, вятърна) ще заместят традиционните в бъдеще 

 y не съм привърженик на енергоспестяващите уреди 

 y имам намерение да спра автомобила си от движение, 
щом не отговаря на екологичните стандарти 

 y смятам, че разделното събиране и рециклирането на от-
падъците е разумна политика

 y одобрявам съществуването на защитени природни зони 
(резервати) в планините, горите, водните басейни

 y смятам за оправдано убийството на животни при лов и ри-
болов

 y не подлагам на съмнение убийството на животни при ма-
сова и животозастрашаваща епидемия

 y смятам за оправдана евтаназията на домашни животни 
при болест и старост

 y одобрявам създаването и поддържането с държавни или 
общински средства на приюти за бездомни кучета

 y не се притеснявам да си купувам и да обличам дрехи от 
естествена лицева кожа

 y привърженик съм на вегетарианството/ веганството като 
модел за хранене

 y когато ми се наложи, изхвърлям отпадъците си сред при-
родата

 y смятам, че пластмасовите опаковки и изделия за едно-
кратна употреба трябва да се запазят
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 y не съм против изгарянето на ненужни отпадъци за ото-
пление 

 y смятам, че тютюнопушенето не вреди на околната среда

 y Бих членувал в неправителствено или политическо сдру-
жение с екологична насоченост

 y Бих подкрепил въвеждането на по-високи данъци за опаз-
ване на околната среда

ІІ. част: моля, напишете кратък свободен текст, който да отразява Вашия искрен и спонтанен отговор 
на поставения въпрос. 

съгласни ли сте, че природните бедствия са Божии предупреждения и наказания към човека? …………
……………………………………………………………………………..

какво знаете за отношението на християнските църкви (православните, католическата, протестант-
ските) към екологията? …………………………………………….

кои от нови религиозни движения (секти, култове) са свързани с идеята за опазване на природната 
среда? ……………………………………………………………………………..

каква връзка намирате между зелените движения и религията? …………………….
обяснете защо лично Вие: 
- не бихте убили животно: ……………………………………………………………………….
- не бихте отсекли дърво: …………………………………………………………………………
- не бихте изхвърлили отпадъците си извън определените сметища:…………………………
- не бихте одобрили отравянето на почвата или водите във Вашето населено място:………..
- не бихте карали стар автомобил, без биофилтър …………………………………………… 
Благодарим Ви за участието в нашата анкета!


