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ЧастЧаст II: : КаквоКакво представлявапредставлява
„„митътмитът заза читателячитателя””??

–– МарселМарсел ПрустПруст ии идеалнатаидеалната картинакартина нана
самотнотосамотното четенечетене вв самотнатасамотната стаястая

–– ПолПол деде МанМан: : анализанализ нана ПрустовияПрустовия митмит заза
„„пасивнияпасивния синтезсинтез”” -- епифаниятаепифанията, , 
явяванетоявяването нана цялостнияцялостния животживот..
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ВариантиВарианти: : негативнотонегативното началоначало
нана митамита
•• ИмануелИмануел КантКант::

•• ПаметтаПаметта следваследва дада сесе занимавазанимава самосамо сс такиватакива нещанеща, , чиеточието
запаметяванезапаметяване ее важноважно, , ии коитокоито иматимат отношениеотношение къмкъм
действителниядействителния животживот. . ОсобеноОсобено вредновредно заза децатадецата ее
четеноточетеното нана романиромани, , тъйтъй катокато отот тяхтях няманяма никакваникаква ползаполза, , сс
изключениеизключение нана товатова, , чече тете развличатразвличат децатадецата, , докатодокато
четатчетат. . ЧетенотоЧетеното нана романиромани отслабваотслабва паметтапаметта. . СмешноСмешно биби
билобило дада искашискаш дада удържишудържиш вв паметтапаметта сиси романаромана ии дада гого
разкажешразкажеш нана другидруги. . ЗатоваЗатова ее нужнонужно простопросто дада сесе отнематотнемат нана
децатадецата всичкивсички романиромани. . ЧетейкиЧетейки гиги, , тете измислятизмислят ощеоще единедин
романроман вв романаромана, , защотозащото сиси представятпредставят събитиятасъбитията иначеиначе, , 
мечтаятмечтаят ии седятседят безбез единнаединна мисълмисъл вв главатаглавата..
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ВариантиВарианти: : развитиеразвитие нана митамита::

•• ГенийГений ии гениалногениално писанеписане –– ии огледалнотоогледалното конгениалноконгениално четенечетене. . 
ИндивидуалниятИндивидуалният читателчитател--генийгений..

•• ВладимирВладимир НабоковНабоков::
•• „„особеноособено състояниесъстояние припри коетокоето сесе чувствашчувстваш попо някакъвнякакъв начинначин, , 
някъденякъде, , свързансвързан сс другидруги състояниясъстояния нана битиетобитието......”” преместенпреместен
““вв другдруг святсвят отот нежностнежност, , светлинасветлина ии красотакрасота””... ... процеспроцес, , 
койтокойто превръщапревръща читателитечитателите ““вв множествомножество малкималки
набоковцинабоковци””

•• СкритатаСкритата вв четенеточетенето свободасвобода: : преходътпреходът отот колективноколективно
каноничноканонично къмкъм индивидуалноиндивидуално свободнисвободни употребиупотреби ии
интерпретацииинтерпретации //МишелМишел деде СертоСерто: : четенеточетенето катокато
бракониерствобракониерство/./.
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ВариантиВарианти::
КласикаКласика ии преданопредано четенечетене
•• ХорхеХорхе ЛуисЛуис БорхесБорхес::
•• КласическаКласическа ее оназионази книгакнига, , коятокоято някойнякой
народнарод илиили групагрупа народинароди вв единедин дълъгдълъг периодпериод
отот времевреме решаватрешават дада четатчетат такатака, , катокато чече
лили нана нейнитенейните страницистраници всичковсичко ее
обмисленообмислено, , неизбежнонеизбежно, , дълбокодълбоко катокато космоскосмос
ии допускащодопускащо безчисленибезчислени тълкуваниятълкувания. . КактоКакто
можеможе дада сесе предположипредположи, , такиватакива решениярешения сесе
променятпроменят…”…”
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КласикаКласика ии преданопредано четенечетене

•• СвръхСвръх--оценностяванеоценностяване нана четенеточетенето: : смислообразуванетосмислообразуването вечевече
нене ее саматасамата твобатвоба, , вв текстатекста,  ,  аа вв смислотворческитесмислотворческите енергииенергии нана
поколенияпоколения преданипредани читателичитатели, , довериедоверие, , произвеждащопроизвеждащо
космическакосмическа дълбочинадълбочина. . 

•• ПасивниятПасивният синтезсинтез ее делодело нене самосамо нана гениаленгениален индивидиндивид, , аа нана
общностобщност, , нана поколенияпоколения читателичитатели, , коитокоито влагатвлагат особенособен смисълсмисъл--

•• националнонационално преданиепредание вв творбататворбата..

•• ИдеологияИдеология нана класикатакласиката, , свободатасвободата придобитапридобита чрезчрез изкуствоизкуство, , 
играигра ии естетическоестетическо образованиеобразование
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СамотнатаСамотната читателкачитателка
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СатириченСатиричен вариантвариант нана митамита заза
читателячитателя
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ХарактеристикиХарактеристики нана митамита: : 
литературолитературо--центризъмцентризъм
•• МитМит нана саматасамата литературалитература??

•• ЛитературноЛитературно--интерпретативнотоинтерпретативното четенечетене ––
самосамо еднаедна отот многотомногото читателскичитателски практикипрактики. . 

•• НоНо –– престижнапрестижна йерархияйерархия, , 
привилегированостпривилегированост нана литературнотолитературното
//задълбоченозадълбочено, , самотносамотно, , асоциативноасоциативно/ / четенечетене
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ПричиниПричини заза литературолитературо--
центризмацентризма нана читателскиячитателския митмит
•• ПренасянеПренасяне нана вяратавярата, , чече книгатакнигата ее ««дълбокдълбок космоскосмос»» отот
религиознатарелигиозната къмкъм светскатасветската книжнинакнижнина..

•• ПромениПромени вв структуратаструктурата нана литературнотолитературното образованиеобразование –– отот
почитанепочитане нана класицитекласиците къмкъм интерпретативноинтерпретативно четенечетене нана
съвременнасъвременна ии националнанационална класикакласика. . НационалниНационални филологиифилологии, , 
класикикласики, , масовизиранемасовизиране нана литературнотолитературното националнонационално
образованиеобразование..

•• ИдеологияИдеология нана Bildung Bildung -- eeстетическостетическо себесебе--формиранеформиране вв игровиигрови, , 
фантазменифантазмени ситуацииситуации. . ЛитературнотоЛитературното образованиеобразование изграждаизгражда
едновременноедновременно автономниавтономни индивидииндивиди ии солидарнисолидарни сс митоветемитовете нана
нациятанацията патриотипатриоти. . 
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ПричиниПричини заза литературолитературо--
центризмацентризма нана читателскиячитателския митмит
•• ТТ..ее. . литературоцентричнотолитературоцентричното четенечетене ее
привилегированопривилегировано защотозащото ее масовомасово, , балансирабалансира
междумежду институционалнаинституционална принудапринуда ии самотносамотно
индивидуалноиндивидуално бракониерствобракониерство, , междумежду потребноститепотребностите
нана новитеновите нациинации ии потребноститепотребностите нана новияновия
европейскиевропейски индивидуализъминдивидуализъм..

•• ВВ сравнениесравнение сс другитедругите читателскичитателски ии културникултурни
практикипрактики –– тото ее централнацентрална културнакултурна техникатехника нана
МодерносттаМодерността: : възпитававъзпитава едновременноедновременно модернимодерни
колективиколективи ии инидивидиинидивиди. . ПрезПрез 18 18 ии 19 19 веквек тото ставастава
стандартстандарт заза образованостобразованост. . 
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ЧастЧаст IIII: : КраятКраят нана митамита заза
читателячитателя

•• СоциологическиСоциологически параметрипараметри: : намаляванетонамаляването нана читателитечитателите

•• ЛитературатаЛитературата губигуби социалносоциално--привилегированотопривилегированото сиси мястомясто, , 
литературнотолитературното образованиеобразование губигуби своясвоя престижпрестиж

•• ЗалезътЗалезът нана ГутенбергГутенберг: : конкуренциятаконкуренцията нана другидруги медиимедии

•• СтруктураСтруктура нана свободнотосвободното времевреме ии културнакултурна консумацияконсумация

•• НовиНови читателскичитателски практикипрактики
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СоциологическиСоциологически параметрипараметри: : 
намаляванетонамаляването нана читателитечитателите
•• Reading at Risk (2004), To Read or not to Read (2007Reading at Risk (2004), To Read or not to Read (2007))
•• 1982 1982 –– 2004 2004 –– 18%  18%  загубазагуба нана 20 20 милионамилиона читателичитатели..

•• ЗагубатаЗагубата имаима нарастващинарастващи темповетемпове. . ПроцесътПроцесът ее
забележимзабележим припри дватадвата полапола //макармакар чече женитежените четатчетат
повечеповече отот мъжетемъжете/, /, припри всичкивсички социалнисоциални, , етническиетнически
групигрупи ии възрастовивъзрастови групигрупи, , ноно найнай--изявенитеизявените
тенденциитенденции заза спадспад нана читателскатачитателската активностактивност саса припри
младитемладите поколенияпоколения, , коитокоито вечевече изцялоизцяло саса вв
електроннатаелектронната ераера. . ОбобщенатаОбобщената картинакартина показвапоказва, , чече
презпрез 2004 2004 самосамо 46% 46% отот населениетонаселението нана САЩСАЩ
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НемскиятНемският случайслучай

•• ИзследванетоИзследването ПИЗАПИЗА отот 2001 2001 показвапоказва, , 
чече вв ГерманияГермания броятброят нана 15 15 годишнитегодишните, , 
коитокоито твърдяттвърдят, , чече въобщевъобще нене четатчетат ““заза
удоволствиеудоволствие”” саса целицели 4242% % -- найнай--високвисок
процентпроцент вв светасвета..
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БългарскиятБългарският случайслучай
ИзследванеИзследване нана Alpha ResearchAlpha Research отот 20062006

•• ПрезПрез последнитепоследните годинигодини очертаваочертава спадспад
вв деладела нана читателитечитателите ((отот 62% 62% презпрез
2002 2002 гг. . нана 58% 58% презпрез 2006 2006 гг.). .). АктивноАктивно
четящитечетящите саса околооколо 28%. 28%. ЗаЗа останалитеостаналите
30% 30% попо--скороскоро можеможе дада сесе кажекаже, , чече саса
изкушениизкушени отот книгитекнигите -- чисточисто имиджовоимиджово
смятатсмятат четенеточетенето заза важноважно ии социалносоциално
престижнопрестижно, , ноно нана практикапрактика четатчетат попо--
рядкорядко. . 
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СтруктураСтруктура нана свободнотосвободното времевреме

•• СтресСтрес ии свръхсвръх--заетостзаетост: : ““нямамнямам
свободносвободно времевреме!!””

•• ПазарнатаПазарната инвазияинвазия вв свободнотосвободното
времевреме: : войнатавойната заза консуматораконсуматора

•• СвръхСвръх--предлаганепредлагане нана leisureleisure
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АмериканскиятАмериканският случайслучай

• Average Time Spent Reading in 2006
• Hours/minutes spent reading
• Weekdays Weekends
• and holidays
• Total, 15 years and over :20 :26
• 15 to 24 years :07 :10
• 25 to 34 years :09 :11
• 35 to 44 years :12 :16
• 45 to 54 years :17 :24
• 55 to 64 years :30 :39
• 65 years and over :50 1:07
• Source: U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics
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СтруктураСтруктура нана свободнотосвободното времевреме: : 
БългарскиятБългарският случайслучай::

•• нямамнямам вв къщикъщи навъннавън
•• СофияСофия 6,3%   24,6%  54,3%  14,9%6,3%   24,6%  54,3%  14,9%
•• ОкрОкр. . градград 2,5%  19,3%  60,6%  17,6%2,5%  19,3%  60,6%  17,6%
•• МалъкМалък градград 2,4%  14,3%  63,7%  19,6%2,4%  14,3%  63,7%  19,6%
•• СелоСело 1,7%  16,4%  68,9%   13,0%1,7%  16,4%  68,9%   13,0%
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СтруктураСтруктура нана свободнотосвободното времевреме: : 
конкуренциятаконкуренцията

•• КнигаКнига ии новинови медиимедии
•• РитъмътРитъмът нана свободнотосвободното времевреме::

–– КлипътКлипът
–– ДистанционнотоДистанционното управлениеуправление нана
телевизорателевизора

–– МТМТVV--стандартистандарти
–– AttentionAttention disorderdisorder ssyndromyndrom
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КаквоКакво правитеправите, , когатокогато нене стесте нана
работаработа::

•• ЧетаЧета книгикниги
–– СофияСофия -- 25.7%25.7%
–– ОкръженОкръжен градград -- 13.7%13.7%
–– МалъкМалък градград -- 8.9%8.9%
–– СелоСело -- 5.4%5.4%

ХоратаХората сс найнай--многомного свободносвободно времевреме, , 
прекаранопрекарано вв къщикъщи четатчетат найнай--малкомалко
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ГрупиГрупи, , коитокоито четатчетат активноактивно

ДомакиниДомакини -- 28%28%
УчащиУчащи -- 22%22%
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ГрупиГрупи, , коитокоито четатчетат малкомалко

НеНе четатчетат маргинализиранитемаргинализираните, , безработнитебезработните

СравнителноСравнително малкомалко четатчетат старитестарите

НамаляваНамалява процентапроцента нана четенечетене средсред младитемладите 9%9%

НеНе четатчетат успешнитеуспешните, , зрелизрели, , активниактивни мъжемъже
сс високвисок доходдоход

ДоДо 800 800 лвлв нана
членчлен отот семействосемейство 5.4%5.4%
НадНад 800 800 лвлв.                                                       .                                                       

5.9%    5.9%    
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ВъзрастоваВъзрастова структураструктура нана
четенеточетенето

•• 18 18 –– 30 30 гг -- 9%9%
•• 3030-- 40       40       -- 12.9%12.9%
•• 40 40 –– 50       50       -- 14.4%14.4%
•• 5050--60         60         -- 13.413.4
•• НадНад 60 60 -- -- 12.5%12.5%
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ОбразователнаОбразователна структураструктура нана
четенечетене

•• ВишистиВишисти -- 26.2%26.2%
•• ПолувисшеПолувисше -- 25.8%25.8%
•• СредноСредно -- 12.2.%12.2.%
•• ОсновноОсновно -- 4.6%4.6%
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ЕтническаЕтническа структураструктура нана четенеточетенето

•• БългариБългари 14.4%14.4%
•• ТурциТурци 2.9%2.9%
•• РомиРоми 0%0%
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СоциологическотоСоциологическото разпаданеразпадане нана
читателскиячитателския митмит
•• НеНе действадейства еднаедна норманорма заза дълбокотодълбокото, , самотносамотно, , 
богатобогато ии престижнопрестижно четенечетене

•• ТоТо вечевече нене ее централнацентрална техникатехника нана модернатамодерната епохаепоха, , 
нене ее централенцентрален начинначин заза социализациясоциализация нана младитемладите
//””ПенчоПенчо, , бребре, , четичети!!””//

•• ТрадиционннатаТрадиционнната читателскачитателска практикапрактика ее изместенаизместена
къмкъм перифериятапериферията нана културнатакултурната консумацияконсумация

•• ТоТо сесе смесвасмесва сс другидруги привлекателнипривлекателни формиформи нана
културнакултурна консумацияконсумация, , коитокоито саса съблазнителнисъблазнителни
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НовиНови практикипрактики ии ритмиритми нана
четенечетене, , новинови модусимодуси нана четенечетене..

–– БързоБързо четенечетене
–– ЧетенеЧетене нана екранекран. . РазличнаРазлична феноменологияфеноменология нана

четенеточетенето. . 
–– ПолзванеПолзване нана книгатакнигата заза практическипрактически целицели
–– ИнтерактивноИнтерактивно четенечетене
–– ИгровоИгрово четенечетене
–– ЧетенеЧетене –– разпознаванеразпознаване нана образциобразци отот другидруги

медиимедии, , вторичновторично четенечетене. . ПървичностПървичност нана
визиалнитевизиалните кодовекодове

–– ЧетенеЧетене--дописванедописване..
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LeisureLeisure--четенечетене
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