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Abstract: reading literacy has changed its character in recent decades. it increasingly goes beyond the sim-
ple skills of decoding text and retrieving information. the possibilities for skillful navigation in the information’s 
sea, for extracting reliable information in a „post-truth“ situation, for dealing with infodemic are among the 
characteristics of reading literacy today. this report provides a theoretical overview of the literature, which pre-
sents the latest policies to stimulate reading literacy, understood as critical thinking and working with different 
types of texts, including digital. the report also presents and analyzes the results of the 2018 PisA literacy sur-
vey of 15-year-old students. emphasis is placed on the performance of Bulgarian students and comparison with 
previous research results. reading literacy is invariably related to digital literacy, the results of the authors re-
search in this direction are also presented. Basic recommendations to teachers for the formation of reading lit-
eracy and critical thinking of students are done. 
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Въведение
четивната грамотност променя своя характер през последните десетилетия. по време на пандемията 

от CoviD-19, когато учениците преминаха изцяло на обучение от разстояние, се появиха още повече пре-
дизвикателства пред уменията за декодиране на текст и за извличане на информация. 

не е далеч времето, когато учителите казваха на учениците да потърсят информация в енциклопеди-
ята и тази информация се знаеше, че е истинна и вярна. днес Google представя на учениците милиони 
отговори, но никой не им казва кое е вярно и кое е грешно. Затова днес от изключителна важност за об-
разователния процес е възпитаването на учениците в умения да навигират в това море от съдържание. 

Възможностите за умело навигиране в морето от информация, за извличане на достоверна инфор-
мация в „post-truth“ ситуация, за справяне с инфодемията са сред характеристиките на четивната грамот-
ност днес. грамотността днес е в конструирането и валидирането на знание. 

докладът на „21st-Century readers: Developing literacy skills in a Digital World“ представя резултатите 
от проведеното от PisA 2018 проучване сред 15-годишни ученици от 79 страни и икономики, включител-
но всички 37 страни от oeCD. изследвани са техните четивни умения да навигират в богатия на техноло-
гии 21-ви век. търсят се начините, чрез които учениците достигат до дигиталните технологии, какви уме-
ния имат, решавайки комплекс от дигитални задачи за четене и не на последно място – как варират те-
зи умения според географското местоживеене, социалния контекст или пола. проучва се също и как учи-
телите могат да помогнат на учениците да навигират в тази неясна и сложна комплексност. В настоящото 
проучване се представят основни изводи и заключения от доклада.

пандемията от CoviD-19 подложи на преоценка цялостното ни поведение и дори ценностната ни сис-
тема. теми като мястото на книгата, за целебната сила на четенето също излизат на дневен ред по вре-
ме на изолация. 

Затворени по домовете си и при невъзможността за реализиране на обичайните социални контакти, 
при липсата на досег с културата чрез театрални постановки, изложби, посещения на музеи, кино и про-
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чие, хората биват поставени в ситуация на принудителна алиенация. За много от тях това се оказва про-
блем. самотата, объркаността, тревогата, безсилието и безсмислието са проблеми, които се опитва да 
разреши библиотерапията, обект на проект, представен в този доклад.

Методология на изследването
Целта на настоящия доклад е да направи теоретичен обзор на литературата, която представя най-

новите политики за стимулиране на четивната грамотност, разбирана като критическо мислене и работа 
с различни видове текстове, включително и дигитални. докладът представя и анализира резултатите от 
проведеното от PisA през 2018 г. проучване на четивната грамотност на 15-годишните ученици [1]. 

представени са и резултати от собствени проучвания на автора, свързани с четивната и с дигитална-
та грамотност, като е поставен акцент върху проекта „изследване на нагласите към терапевтичния потен-
циал на четенето в нетипични ситуации за индивида“1 с ръководител гл. ас. д-р събина кирилова ефти-
мова-илиева. 

освен анализ и синтез, са използвани и графични методи за представяне на резултатите от проучва-
нето.

Изложение
Episteme vs . Doxa
противопоставянето на знанието (episteme: разбиране; научни знания) и мнението (doxa: общопри-

ето мнение или мнение) има своите корени още в древна гърция. търсенето на истинното знание е ми-
сията на всеки философ от платон до наши дни. „мнението е нещо средно между тия две – незнанието и 
знанието“ [2, с. 261]. човек, който се осланя на мнението (doxa) е „любител на съзерцаване и гласове“ [2], 
той е „спящ и мечтател“ [3]. не може да бъде едно и също това, което се постига чрез знание, и това, кое-
то се изгражда като мнение, казва платон в „държавата“ (пета книга, с. 260) и това е още по-актуално в 
настоящата дигитална декада, която е под знака на „post-truth“. когато съвременният човек трябва да се 
справя с инфодемията и да открои значимото от множеството източници на информация е необходима 
четивна грамотност, която не е само умението да се декодират писмени знаци, а и да се осмисля крити-
чески получената информация. Затова е важно да се поставя на дневен ред значението на четивната гра-
мотност и критическото мислене.

Резултати
анализ на резултатите от проучването на PISA 2018 въз основа на доклада „читателите на 21-ви век: 

развиване на грамотността в дигиталния свят“
докладът „21st-Century readers: Developing literacy skills in a Digital World“ разкрива защо четенето е 

ключово за гражданите и обществата в богатия на технологии 21-ви век и как PisA 2018 дефинира и из-
мерва четивната грамотност. PisA 2018 ревизира рамката за четене, като включва в нея същностните че-
тивни умения в дигиталния свят.

както е дефинирано в рамката за четене на PisA 2018 [4], когнитивните процеси са организирани в 
три категории: а. намиране на информация: достъп и извличане на информация от текст и подбиране на 
релевантни текстове; б. Разбиране – осмисляне на буквалното значение на пасажи и интегрирането на 
различни част от текста в едно; в. оценяване на качеството и достоверността на информацията, извлече-
на от текста, обработка и рефлексия върху противоречива информация от множество текстове. изпълне-
нието на тези когнитивни процеси осигурява добрата динамична навигация на учениците в морето от ин-
формация. 

според определението, дадено от PisA 2018 „четенето в дигитална среда означава навигиране сред 
множество източници от текстове, селектиране на подходяща информация и оценяване качеството на 
информация“ [1, с. 38].

четивната грамотност стои в основата на изграждане на умения за успешно навигиране и за форми-
ране на дигиталната грамотност в 21 век [5, 6].

сред всички участващи държави и икономики в PisA 2018 най-добре представилите се в четенето уче-
ници са от китай (B-s-j-Z)2 с 555 точки и сингапур с 549 точки. сред страните от oeCD, естония (523 точки), 
канада (520 точки), Финландия (520 точки) и ирландия (518) се представят най-добре в четенето. Разли-
ката между най-високите и най-ниските точки в страните от oeCD са 111.

средният резултат3 за България е 420 точки и се нареждаме в една група с Румъния, уругвай, коста Ри-
ка, молдова, черна гора, мексико, Йордания, малайзия и колумбия.

приблизително половината от учениците (49%) от страните от oeCD се съгласяват с твърдението „четем, 
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само ако трябва“. приблизително една трета от учениците съобщават, че рядко или никога не четат книги, 
друга трета съобщават, че четат книги по-често в хартиен формат, отколкото на цифрови устройства, около 
15%, които четат по-често на цифрови устройства, и около 13%, които четат еднакво често на хартиен но-
сител и на цифрови устройства. В сравнение с учениците, които рядко или никога не четат книги, четящите 
на дигитални устройства четат за удоволствие около 3 часа повече седмичноq читателите на печатни книги 
около 4, а тези, които използват двата формата, около 5 часа или повече седмично [1, с. 80].

като едни от основните проблеми, анализирани в доклада на oeCD се очертават възможностите за 
справяне с фалшивите новини, с неразбирането и с неумението да се прави разлика между факти и мне-
ния. Резултатите от PisA 2018 показват, че едва 9% от 15-годишните ученици от страните от oeCD, имат 
възможности да отсеят фактите от мнението. 

Резултатите от PisA 2018 показват, че едва 9% от 15-годишните ученици от страните от oeCD, имат въз-
можности да отсеят фактите от мнението. според Andreas schleicher4 в пост-истинния климат, в настояще-
то, в което живеем, където пазарът за информация си остава нерегулиран, учителите и образователните 
системи имат потенциал да научат учениците да навигират в морето от информация [1]. 

Разпознаването на подвеждаща информация е в пряка зависимост с представянето на теста на PisA 
2018, оценяващ четивната грамотност. 54% от учениците от страните от oeCD са обучавани в училище как 
да разпознават подвеждаща информация. 

средно около 8,7% от учениците в страните от oeCD са с най-добри показатели в четенето, което оз-
начава, че са достигнали ниво 5 или 6 в теста за четене PisA. на тези нива учениците могат да разбират 
дълги текстове, да се справят с абстрактни понятия или противоречащи на интуицията и установяват раз-
граничения между факти и мнения въз основа на имплицитни реплики в съдържанието или свързани с 
източника на информацията.

учениците, които са подготвени от образователната система да различават пристрастната информа-
ция и които имат достъп до интернет от домовете си, са се представили по-успешно на тестовете на PisA. 
Резултатите показват, че ученици, които са изучавали дигитални технологии още от началния етап на об-
разование, както и че тези, на които са им е осигурен ранен достъп до компютри, дигитални устройства и 
интернет, умеят да разпознават лъжливата информация от истинната. има големи различия между стра-
ните в това отношение и то се дължи най-вече на различията в социално-икономическата среда. но както 
не малко изследвания, включително и български [7, 8], доказаха, че ранният достъп до дигитални устрой-
ства и интернет, не са гаранция за формиране и развиване на дигитална грамотност, това се потвържда-
ва и в доклада на oeCD.

друг извод, до който се достига е, че учениците, които се представят добре в една област, се пред-
ставят добре и в другите области. например5, справянето на учениците с прости текстове (от един автор 
и източник) е оценено средно с 413 точки, а със сложни (multiple, такива от различни източници и с раз-
лични автори) – средно със 417. 

учениците, които редовно четат за удоволствие, имат повече възможности за подобряване на своите 
четивни умения чрез практика. Връзката между удоволствието от четенето и ефективността на четене е 
по-висока (r = 0,32, средна стойност за oeCD) от връзката между времето, прекарано в четене за удоволст-
вие и ефективността при четене [1]. колкото повече ученикът чете за удоволствие, толкова повече успява 
да разбира и тълкува текста, което повишава съответно и неговата мотивация. по отношение на четивна-
та грамотност българските ученици, които имат силна вътрешна мотивация за четене, изпреварват с око-
ло 2 години и 4 месеца съучениците си, които изобщо нямат такава мотивация [9].

средните резултати за страните от oeCD показват ясна връзка между четенето на печатни книги и удо-
волствието, независимо дали учениците четат еднакво често хартия и на цифрови устройства или по-чес-
то на хартия.

учениците четат повече онлайн под формата на чатове, онлайн новини и търсене на практическа ин-
формация, и по-малко художествени книги, списания и вестници [10]. 

изследването показва, че резултатите на учениците, предпочитащи художествена литература, са мно-
го по високи от тези, избиращи друг вид четиво. Разликата в четивната грамотност на учениците, които 
четат редовно художествена литература и тези, които никога не четат подобна литература, се равнява на 
почти двугодишно обучение в училище [9].

успешно представилите се в проучването 15-годишни ученици четат книги в хартиен формат или ба-
лансират времето си за четене между хартия и екран. най-опитните читатели са в състояние да оптими-
зират използването на цифрови технологии в зависимост от дейността си – те ще използват дигитални ус-
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тройства за четене на новини или сърфиране в интернет за училищна работа, докато все още се наслаж-
дават да четат традиционна хартиена книга за удоволствие.

В заключение, данните от PisA 2018 показват, че цифровите устройства все повече изместват печат-
ните медии, особено в повечето дейности тясно обвързани с четене за извличане на информация (напр. 
вестници, списания). и все пак читателите на печатни книги все още четат за удоволствие книги, списа-
ния, вестници, уебсайтове и др., при това повече часове седмично от онези, които четат на дигитални ус-
тройства, като балансират времето си за четене между хартия и онлайн. 

следователно потенциалната полза от използването на технологията за подобряване на четенето на 
учениците изглежда по-голяма в дейности, свързани с четене за информация, а не с четене на книги за 
удоволствие [1, с. 98].

четенето в дигиталния свят изисква непрекъснато оценяване на качеството и валидността на раз-
лични източници, навигиране през неяснота и конструиране на знания. Хората могат да се възползват от 
ефективни стратегии, които им помагат да мислят, наблюдават и коригират четенето си за конкретна цел 
(известна още като метакогнитивни стратегии за четене).

Анализ на резултатите от анкетно проучване, свързано с четенето на книги
Втората линия на настоящото проучване е обвързана с представянето на някои резултати от онлайн 

проведена анкета сред 350 респонденти в периода 22 март–22 април 2021 г. анкетата е в контекста на 
проект „изследване на нагласите към терапевтичния потенциал на четенето в нетипични ситуации за ин-
дивида“ и е осъществена от автора, от ръководителя на проекта – гл. ас. д-р събина ефтимова-илиева и 
един студент.

чрез този проект научноизследователският колектив има за цел да проучи и установи възприемането 
на терапевтичните функции на четенето от населението в нашата страна; нивото на познаване на библи-
отерапията в България и приложението ѝ в библиотеките и степента на интуитивно използване на чете-
нето като терапевтично средство при различни възрастови групи в нетипични ситуации за индивида [11].

Във връзка с изпълнението на първия етап от проекта бе направено анкетно проучване сред на ба-
зата, на което, са откроени читателски практики – каква литература се предпочита, колко често се чете и 
дали. акцентът е поставен върху книгите, които влияят физически и емоционално, върху терапевтичния 
ефект на книгите. анкетата се състои от 16 въпроса и демографска секция. 5 от въпросите са отворени, ка-
то от респондентите се изисква да посочат заглавия на книги, когато са отговорили утвърдително на пре-
дходния въпрос, както и да рефлектират върху собствените си чувства и емоции. 

За целите на настоящия доклад са анализирани само отговорите на въпросите, които пряко корели-
рат с четивната грамотност. 

от отговорилите на демографската част от въпросника 349 души 78% са от женски пол, 21% – мъжки, 
под 1% са избрали отговор „друг“ на въпроса за полова принадлежност. Възрастовото разпределение по-
казва, че респондентите са между 20 и 49 години, а по-конкретно: под 20 години – 5%, между 20–29 го-
дини – 26%, между 30–39 години – 31%, между 40–49 години – 29%, между 50–59 години – 7%, а над 60 
години са едва 2% от респондентите. 70 % от попълнилите анкетата са от столицата софия, но в проучва-
нето има представители от всички групи населени места (според броя население, национален статисти-
чески институт). най-голям е броят на завършилите магистърска степен (90), следвани са от респонденти 
със средно образование (76), който в голяма част от случаите са студенти, тъй като авторите преподават в 
университет и са се допитали и до студентската аудитория. почти еднакъв е броят на бакалаврите (63) и 
на анкетирани със средно специално образование (64). 37 души са отговорилите, които притежават док-
торска степен, 14 – професионален бакалавър и 5 души са с основно образование.

69% от анкетираните работят на пълен работен ден, което не им пречи обаче да отделят време за че-
тене. 17% са студенти, по 5% са съответно на половин работен ден и фрийлансъри, 3% – не работят и 1% 
са пенсионери.

към по-общите въпроси в анкетата се включват такива като: „четете ли?“, „колко често четете?“, „В ка-
къв формат предпочитате да четете?“ и пр. Резултатите са обнадеждаващи. 67% от анкетираните 350 чо-
века заявяват, че четат. 18% казват – по-скоро да. използвана е Ликъртова скала с пет степени. 11% са по 
средата. двама души споделят, че категорично не четат, а 3% – по-скоро не.

Що се отнася до честотата на четене, резултатите са следните: 28% от анкетираните заявяват, че четат 
всеки ден; 22% казват – няколко пъти седмично; 20% – 1-2 пъти седмично; 20% – 1-2 пъти месечно; 10% – 
1-2 пъти годишно. от данните може да се заключи, че анкетираните категорично са добри читатели, кои-
то всяка седмица посягат към различни четива. 
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Фигура 1. Предпочитан формат за четене

както се вижда от фиг. 1 хартиеният формат е най-предпочитан сред анкетираните. когато се задават 
въпроси, свързани с четенето за удоволствие, хората обикновено свързват този тип четене с традицион-
ната хартиена книга. Факт е, че удобството все повече налага използването и на електронни книги за че-
тене, но все още доминира четенето на хартия. тази тенденция се наблюдава и при български ученици 
до 11-годишна възраст [12, 13].

Изводи
Въпреки че PisA 2018 е проведена преди пандемията от CoviD-19, констатациите и представените из-

води са релевантни и към настоящия момент и могат да посрещнат предизвикателствата, пред които сме 
изправени. оставени сами на себе си, изолирани в домашна среда, необходимостта от развиване и усъ-
вършенстване на четивните умения на съвременните ученици, става императивна. 

изводите, които могат да бъдат направени от всичко написано дотук, са, че образователната полити-
ка трябва да е насочена към създаване и възпитаване в критично мислене, което да се основава на про-
веряване на фактите, на умения за разграничаване на мнението от достоверната истина. необходимо е 
учителите да насочат усилията си към създаване на трайни навици у учениците да проверяват източни-
ците на информация, да си задават въпроси относно авторството на информацията, с която се запозна-
ват, какъв е източникът и дали можем да му се доверим и прочие, т.е. да имат уменията да валидират 
знанията си. 

само с възпитаване на четивна грамотност, базирана на критично мислене, младите хора биха могли 
успешно да навигират в новата дигитална декада.
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