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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОЛИЧЕСТВЕНОТО
СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

Период на провеждане на терен

11-21 Декември 2009

Представителност

Национално проучване, представително
за пълнолетното население на страната

Обем на извадката

1000 души

Метод на формиране на
извадката

Квота въз основа на признаците възраст,
пол, образование и тип на населеното
място

Метод на набиране на
информацията

Пряко стандартизирано интервю по
домовете на интервюираните лица

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КАЧЕСТВЕНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
1. Дискусии с три фокус групи от професионалисти, свързани с
книгата и четенето.

2.



Библиотекари - 25.02.2010, Народна библиотека, 10 участници
/библиотекари от Народната, университетската библиотеки, от
софийски
и
провинциални,
от
училищни
и
читалищни
библиотеки/.



Издатели – 19.03.2010, офис на Академичната лига, 5
участници,издателства от София и от провинцията, общи и
специализирани.



Учители – 01.05.2010, офис на Академичната лига, седем
участници, учители в горния курс, /пет от София, една от Бургас,
една от Свищов/.

Социологически анкети и читателски експеримент с две
ученически групи от 11 клас в ПГМТД, София и СМГ, София – юни
2010.
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I. МЯСТОТО НА ЧЕТЕНЕТО В
СТРУКТУРАТА НА
СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Конкуриращи се дейности

I. МЯСТОТО НА ЧЕТЕНЕТО В СТРУКТУРАТА НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
ЧЕТЕНЕТО В КОНКУРЕНЦИЯ С ДРУГИ ЗАНИМАНИЯ (1)




С изключително динамичното развитие на редица развлекателни индустрии, четенето е поставено
в една силно конкурентна среда, в която се състезава както за времето и за средствата, така и за
вниманието на потребителите. В този раздел е представена честотата, с която българите
практикуват отделните занимания на свободното време и как те се конкурират с четенето.

Както през 2006 г., и настоящото изследване показва, че в свободното време на българите се
обособяват четири групи дейности в зависимост от интензивността и от обема на групите, които ги
практикуват.
◦

В първата група са заниманията, които се реализират с най-голяма честота, но и от най-голям
дял от хората и са предимно свързани с времето прекарвано у дома (гледане на телевизия,
време със семейството, съответно практикувани всекидневно от 93% и 82% от българите).

◦

Във втората група са занимания на свободното време, свързани с развлечения навън
(разходка, излизане на кафене или друго питейно заведение). Те се практикуват всекидневно
по-рядко, на са сред най-честите дейности, които хората извършват няколко пъти седмично.

◦

В третата група влизат занимания на свободното време, които се практикуват активно от помалки групи, а по-широкият кръг от техни почитатели са предимно хора, които ги практикуват
рядко. В тази група попада и четенето (по-активно четат около 31%, а други 31% четат рядко
– няколко пъти в годината). Към другите занимания в тази група влизат занимания с личното
хоби, пътувания, ходене на вилата/на село и излизане на заведения за обяд или вечеря.
Характерно за тези занимания е, че хората, които не ги практикуват също не са малко (между
две пети и две трети от българите в зависимост от конкретното занимание).

◦

В четвъртата група влизат занимания, които са част от стила на живот на по-малки групи (под
15%). Такива са посещенията на дискотеки и клубове, посещенията на кино, театър, опера,
изложби, концерти, както и излети в планината, спортни тренировки и посещения на спортни
състезания.

I. МЯСТОТО НА ЧЕТЕНЕТО В СТРУКТУРАТА НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
ЧЕТЕНЕТО В КОНКУРЕНЦИЯ С ДРУГИ ЗАНИМАНИЯ (2)

Изследването от края на 2009 г. показва, че спрямо 2006 г. йерархията на заниманията на
свободното време, с малки изключения, не се е променила. Все пак в рамките на общата
структура на свободното време се забелязват две съществени промени, които най-вероятно се
дължат на икономическата криза, започнала в края на 2008 г. и достигнала своите по-значими
ефекти през 2009 г. Първата промяна е в намаляване на честотата и дела на хората, които
отделят време за по-консуматорски занимания и развлечения (ходене на кафене, излизане на
заведение за обяд или вечеря, посещение на дискотека или клуб). Втората промяна е свързана с
увеличаване на хората, които пътуват. Това е резултат както от повишена трудова мобилност и
пътувания по бизнес, така и от нарастване на пътуванията за кратка уикенд почивка,
компенсираща намаляването на по-продължителните почивки.
Четенето на книги запазва своята пета позиция сред йерархията на дейностите, запълващи
свободното време.

I. МЯСТОТО НА ЧЕТЕНЕТО В СТРУКТУРАТА НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
КАК ПРЕКАРВАТЕ СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ? (%) (1)
Гледам телевизия

2006

93,5

3,2
0,7
0,1
3

2009

92,7

4,3
0,3
0,23

Със семейството си съм

2006

4,3
0,3
1,1

85,9

2009

4,8
1,3
0,3

82,3

Излизам на разходка навън

2006
2009

40,4

35,4

20,6

25,6

5,8

6

3,8

4,7

29

28

8

11

I. МЯСТОТО НА ЧЕТЕНЕТО В СТРУКТУРАТА НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
КАК ПРЕКАРВАТЕ СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ? (%) (2)
Ходя в кафене или друго питейно заведение

2006
2009

30,6

21,8

11,2

34,7

14,2

12,9

30

6,5

6,9

31

Чета книги

2006
2009

11,4

10,3

16,2

18,5

20,4

43

11,1

18,2

12,9

38

Занимавам се с личното ми хоби

2006

10,8

2009

9,3

19,7

17,7

7,9

9,6

5,7

4,3

56

59

I. МЯСТОТО НА ЧЕТЕНЕТО В СТРУКТУРАТА НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
КАК ПРЕКАРВАТЕ СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ? (%) (3)
Пътувам

2006
2009

3,8

14,7

23,1

16,6

7,1

46

12,8

21,8

7,7

47

Спортувам

2006

4,1

10,1

2009

3,9

9,3

4,9

5,6

72

8,8

6,2

75

Ходя на вилата/на село

2006
2009

5,0

3,6

16,0

11,5

14,4

13,4

58

7,0

6,8

65

I. МЯСТОТО НА ЧЕТЕНЕТО В СТРУКТУРАТА НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
КАК ПРЕКАРВАТЕ СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ? (%) (4)
Ходя на заведение да похапна

2006

3,6

2009

2,8

16,5

19,3

14,5

17,3

52

8,2

10,0

55

Ходя на излети в планината

2006

1,0
3,9

2009

2,0
3,5

12,7

69

13,5

15,4

11,2

68

Ходя на дискотека, клуб и др.

2006
2009

1,8

1,2

13,2

8,9

7,6

9,1

67

10,3

6,2

75

I. МЯСТОТО НА ЧЕТЕНЕТО В СТРУКТУРАТА НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
КАК ПРЕКАРВАТЕ СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ? (%) (5)
Ходя на кино

2006

0,7
2,2

9,6

2009

0,4
2,3

10,9

74

13,5

8,8

78

Ходя на изложба

2006

0,4
0,5

2009

0,4
1,1 7,2

6,7

11,3

81

9,5

82

Ходя на театър

2006
2009

0,5
10,9
0,9
0,3
1,7

14,1

12,4

9,7

75

74

I. МЯСТОТО НА ЧЕТЕНЕТО В СТРУКТУРАТА НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
КАК ПРЕКАРВАТЕ СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ? (%) (6)
Посещавам спортни състезания на живо

2006

0,9
3,2

2009

0,1
1,6 7,8

9,7

75

11,0

9,1

82

Ходя на балет, опера, концерт

2006

0,1
0,4
2,4

2009

0,1
0,6
3,9

86

10,7

10,2

85

Посещавам поп концерт

2006

0,2
1,6 7,2

2009 0,6

8,2

11,9

10,0

79

81

I.МЯСТОТО НА ЧЕТЕНЕТО В СТРУКТУРАТА НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
КОМЕНТАР







Възраст:

Среден бр. занимания
на свободното време

18-30 г.

5,53

31-40 г.

4,95

41-50 г.

4,44

51-60 г.

4,09

Над 61 г.

3,51

С напредването на възрастта обхвата на конкурентните
дейности намалява, но въпреки по-големият дял свободно
време, незаето от други занимания, читателската
аудитория не нараства. В резултат, наблюдаваме една
твърде противоречива тенденция. При по-активните
групи, които имат и по-висок интерес към четенето,
времето за тази дейност “се изяжда” от множество други
ангажименти, а при по-възрастните, както и най-младите
поколения, които разполагат с повече свободни часове,
интересът към четенето, макар и по различни причини, е
много по-слаб.

Сред всички

4,46

Образование

Среден бр. занимания
на свободното време

Висше

5,51

Полувисше

5,38

Средно

4,57

Четенето е дейност, която хората практикуват повече в
дома си (през почивните дни, вечер преди лягане) и
много по-рядко навън (по време на ваканции или при
пътуване).

Основно

3,53

Сред всички

4,46

Средно практикуваният брой дейности в свободното
време, с които трябва да се конкурира четенето, е 4.46, а
сред младите хора и най-четящите групи – хората с висше
и полувисше образование, той е дори още по-висок –
около 5.50. /Трябва да се отбележи, че този тип
изследване не е в състояние да хване “вътрешната
множественост” на определени дейности – например
когато човек гледа телевизия той обикновено прескача
между много телевизионни канали и предавания, когато
сърфира в интернет посещава напълно различни сайтове,
блогове и мрежи – така че множествеността на
дейностите в свободното време е дори по-голяма /.

МЯСТОТО НА ЧЕТЕНЕТО В СТРУКТУРАТА НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
РАЗЛИЧНИТЕ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ








Младите (18-30 г.) – представителите на тази възрастова група много по-активно от останалите
прекарват свободното си време извън дома – ходят на дискотека, концерти, кино, спортуват,
пътуват, излизат да похапнат навън, или се срещат на кафе или друго питие с приятели, посещават
спортни състезания на живо. Те по-малко от останалите отделят време за телевизия и по-слабо
отдават значение на времето, прекарано със семейството. Накратко, младежите са групата, която в
най-голяма степен цени контактите с връстниците си и там, където директното общуване не е
възможно, по-скоро ще го замени с виртуално (чатове, Facebook и пр. социални мрежи), отколкото
ще се отдаде на индивидуални занимания, каквото е и четенето. Общите теми на разговор в тези
групи все повече се диктуват от киното, модата, забавленията, и много по-малко – от книгите.
Хората на средна възраст (31-60 г.) – посещават по-често от останалите представления на
класическите изкуства – балет, опера, симфонични концерти (макар и общият дял на тази публика
в рамките на страната да остава твърде нисък), пътуват, прекарват време със семейството си. В
тази група са и най-активните читатели. Отчасти, защото са излезли от възрастта на по-наситените
с развлечения младежки години, отчасти, защото прекарват свободното си време повече в дома,
висшистите в тази възрастова група четат много активно.
По-възрастните групи (над 61 г.) –са едни от най-активните телевизионни зрители; в столицата
и големите градове, възрастните хора посещават по-често от средното театри, опера, балет и
изложби. В по-малките населени места тази възрастова група най-активно ходи на вилата или на
село. Макар и малка по обем, групата на възрастните висшисти е читателски най-активна. Те имат
изкушението, навика и интереса да четат, но и достатъчно свободно време за това.
Високо образованите - четат книги, ходят на балет, театър, опера, изложби, срещат се с
приятели в заведения, спортуват, разхождат се, пътуват за развлечение.

II. ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИКИ НА
ЧИТАТЕЛСКАТА АКТИВНОСТ В
БЪЛГАРИЯ
2009 - 2010

II.ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЧИТАТЕЛСКАТА АКТИВНОСТ
В БЪЛГАРИЯ 2009-2010





По отношение честотата на четене
изследването показва общо увеличение,
между 3-4 пункта на четящите у нас /като
това увеличение е получено от увеличения
брой на по-рядко четящите/, съответно
намаление на не-четящите от 43% на
38%.

Други критерии дават сходна картина- по
отношение броя прочетени книги през
живота се образуват следните
шест групи:

1.такива които не са чели нищо или са прочели до 10
книги през живота си – 29%;
2. между 11 и 50 книги – около 26%
3. между 51 и 100 книги – около 13%
4. между 100 и 300 книги - около 14%
5. между 300 и 500 книги – около 5%
над 500 книги - около 13

II.ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЧИТАТЕЛСКАТА АКТИВНОСТ –
ЧЕСТОТА НА ЧЕТЕНЕ ПО ТИПОВЕ ЧЕТИВА(%)

Книги или някакво друго четиво (без вестник)
Книги

31,9

33,6
25,0

12,6

15,6
9,5

13,5

13,1

27,4

10,4
1,8

Всекидневно

Няколко пъти в
седмицата

Няколко пъти в
месеца

Няколко пъти в
годината

Никога

5,5

Без отговор

II.ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЧИТАТЕЛСКАТА АКТИВНОСТ
АНОМАЛИИ НА НЯКОИ ОТГОВОРИ





Когато въпросът не засяга директно и единствено четенето, а равноправно го
помества сред конкуренцията на множество разнообразни дейности в свободното
време, онези, които посочват, че не четат, са доста - 38% /2009/.
Когато обаче въпросът е фокусиран пряко върху четенето и изисква ясно
признание дали и колко се чете, броят на тези, които твърдят че не четат /или
че четат много рядко/ спада до около 25%-27%; по-нататък предлагаме
обяснение на това несъответствие.

III. СОЦИАЛНО ДЕМОГРАФСКИ
ПРОФИЛ НА ЧEТЯЩИТЕ

III.СОЦИАЛНО ДЕМОГРАФСКИ ПРОФИЛ НА ЧЕТЯЩИТЕ
ЧЕТЕНЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНО НИВО

Висше

20,1

24,1

Полувисше

Сред но

33,7

10,2

0%

31,0

20,6

Основно 3,1 11,7

21,9

7,9

20%

22,5

10,7

27,6

14,6

11,0

13,6

10,3

6,9

32,2

66,2

40%

Всеки ден
Няколко пъти в годината
Не чета

60%

80%

100%

Поне веднъж на седмица
По-рядко

Най-силната зависимост е тази между образование и читателска активност. Анкетираните с висше и
полувисше образование четат около два до три пъти по-активно от онези с основно: напълно
нечетящите сред висшистите са пет пъти по-малко от тези сред хората с основно образование.
Все пак за отбелязване е, че има 13.6% висшисти, дали отговора “не чета”, което заедно с висшистите,
които твърдят, че четат “по-рядко от няколко пъти в годината”, прави сумарно 24.3%. Това може да се
смята за индикатор на фактическата разлика между образователно ниво и реални културни практики
- бихме очаквали всички с висше образование да четат често, но това далеч не е така. Оказва се, че
една четвърт от висшистите отпадат от четенето.

III.СОЦИАЛНО ДЕМОГРАФСКИ ПРОФИЛ НА ЧЕТЯЩИТЕ
ЧИТАТЕЛСКИ ГРУПИ





През 2009 в сравнение с 2006 в читателската активност протичат едновременно два процеса: леко
намалява делът на най-активните читатели (четящи почти всеки ден) като същевременно се
увеличава делът на хората, които четат поне веднъж в седмицата – т.е. малък дял от найактивните читатели започват да четат по-рядко, а част от по-слабо активните започват да
четат с по-голям интензитет. Лек спад в читателката активност се наблюдава при жителите
на столицата, хората, заемащи висши ръководни позиции, дори и сред висшистите.

Като функция на образователното ниво, но и на други фактори /виж по-нататък/ се формират няколко
отчетливи групи от читатели с различна активност. /макар и четивата да достигат до малко поширок кръг, отколкото книгите/.
◦

26% активно четат и книги и други четива (няколко пъти в месеца и по-често) –
висшисти, хора със средни и по-високи доходи, заемащи ръководни или експертни
позиции, интелигенция и свободни професии, средни възрастови групи, пенсионери с
високо образование.

◦

27% четат по-рядко и книги и други четива (няколко пъти в годината) – хора със
средно образование, средни доходи, домакини, служители.

◦

17% четат повече други четива отколкото книги – учащи, домакини, безработни,
земеделски стопани.

◦

4% четат по-интензивно книги, отколкото
пенсионери, студенти, но и част от учениците.

◦

23% нищо не четат – хора с ниско образование, жители на селата, пенсионери с пониско образование и статус.

други

четива

–

интелигенция,

III.СОЦИАЛНО ДЕМОГРАФСКИ ПРОФИЛ НА ЧЕТЯЩИТЕ
ЗАВИСИМОСТИ
Понеже образованите са концентрирани в определени социални и географски точки, това важи и за
активните читатели: те са концентрирани предимно в определени възрасти, сред определени етноси, в
столицата и големите градове, сред представителите на интелигенцията и свободните професии, сред
хората със средни към високи доходи.
Забелязват се следните зависимости:








Зависимост между ниска образованост, възраст и читателска активност: Най-активни
читатели са тези с високо образование и на зряла възраст /31-40 год./. Поведението на наймладите, които в момента придобиват своето образование, ще бъде коментирано допълнително.
Докато при възрастните висшисти читателската активност се увеличава, то сред хората с ниско
образование с нарастването на възрастта броят активни читатели /който и без това е нисък/ спада
почти трикратно – т.е. с остаряването съвсем малко,само 10-13%, от хората с ниско образование
продължават да четат често /всекидневно или поне веднъж в седмицата/.
Зависимост между географска локализираност и читателска активност. Активните читатели
между софиянци и жителите на областните градове са почти два пъти повече, отколкото тези по
селата - а около 70% от жителите на селата не четат. Земеделските стопани са едни от най-слабо
активните читатели.
Зависимост между ниска образованост, етнически произход и читателска активност. По
редица социални причини определени етнически групи са традиционно ниско образовани: те се
оказват и изолирани от четенето и книгата. Българските турци и ромите четат критично малко:
докато между българите четящите всеки ден са около 11%, то при ромите те са едва 2%, а при
турците – малко повече от 3%; 72% от ромите и 70% от турците въобще не четат.

Има и особено неблагоприятни комбинации от фактори: ако даден човек е имал съдбата да
бъде ром, селски жител, възрастен с основно образование или да произхожда от бедно семейство,
вероятността да е читател и много малка, практически едва 2-3%; докато други социални позиции
дават значително по-благоприятни шансове.

III.СОЦИАЛНО ДЕМОГРАФСКИ ПРОФИЛ НАЧЕТЯЩИТЕ:
ЧЕТЕНЕ И ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД

Честота на четене на книги в зависимост от
етническата принадлежност :

Българин

Чета книги

Турчин

Ром

Сред
всичк
и

Друго

Без отговор

33,30%

70,50%

72,30%

33,30%

37,60%

Всеки ден

11,40%

3,30%

2,10%

33,30%

10,60%

Поне веднъж на седмица

21,60%

13,10%

16,70%

20,00%

Няколко пъти в годината

19,70%

11,50%

8,50%

16,70%

18,60%

По-рядко

13,90%

1,60%

17,00%

13,20%

III.СОЦИАЛНО ДЕМОГРАФСКИ ПРОФИЛ НА ЧЕТЯЩИТЕ
ЧЕТЕНЕ И ДОХОД
Дял на активните читатели според личния месечен доход
80,0

67,9

70,0

60,0
54,5
50,0
40,8
40,0
29,6

30,0
21,5
20,0

10,0

0,0
Под 250 лв.

От 251 до 500 лв.

От 501 до 750 лв.

От 751 до 1000 лв.

Над 1001 лв.

Както се вижда от горната таблица, читателската активност е различна в различните доходни
групи - общо взето, тя предвидимо нараства с нарастването на дохода. Има обаче едно
интересно изключение: най-високодоходните групи далеч не са най-запалените читатели.
Най-активно четат хората с личен доход между 750 и 1000 лв. но при групите с доход над
1000 лв. /т.е. в онези групи, за които се предполага, че задават модел на кариера, успех и
авторитет сред обществото и на чийто форми на живот и културно поведение обикновено се
подражава/ читателската активност спада. Това вероятно е свързано с липсата на свободно
време за четене сред най-успелите, но със сигурност оказва негативно влияние върху
обществения престиж на четенето.

III. СОЦИАЛНО ДЕМОГРАФСКИЯ ПРОФИЛ НА ЧЕТЯЩИТЕ
ЧЕТЕНЕТО НА МЛАДИТЕ (1)

Честота на четене на книги
сред учащите се

Ученик

Общо за
всички
учащи се l

Студент

Col %

Чета книги

Col %

Col %

Без отговор

32,10%

22,90%

27,00%

Всеки ден

7,10%

8,60%

7,90%

Поне веднъж на седмица

25,00%

42,90%

34,90%

Няколко пъти в годината

17,90%

14,30%

15,90%

По-рядко

17,90%

11,40%

14,30%

III. СОЦИАЛНО ДЕМОГРАФСКИЯ ПРОФИЛ НА ЧЕТЯЩИТЕ
ЧЕТЕНЕТО НА МЛАДИТЕ (2)











От младите /18-30 годишните/ само 8.5% са всекидневни читатели /срещу 13.5% при 30-40
годишните, 11.5% при 40-50 годишните/. Сумарно младите хора, които четат много рядко или
практически не четат, са около 50%, а ако се прибавят и четящите ”няколко пъти в
годината”/19.4%/, то епизодично четящите млади хора всъщност са около 69-70%.
При учениците всекидневните читатели са дори още по-редки: само 7%. За сравнение –
според данните на американското изследване To Read or not to Read (2007) там делът на
всекидневните читатели във възрастовата група на 13-годишните е 30%, а на тези от
възрастовата група на 17-годишните – 22%. /и то на тези които четат for fun, за удоволствие.
Българските ученици за сметка на това изглеждат чести “седмични” читатели – но нивата им
на седмична активност си остават приблизително равни на тези сред останалите възрастови
групи. Тези факти трябва да се оценяват на фона на това, че тъкмо учениците по силата на
всекидневните си училищни занимания би трябвало да четат всеки ден.
Интересното е, че дори най-младите висшисти, студенти или току що завършили, показват
сравнително ниски стойности.
Изводът се налага: въпреки институционалния натиск на образователните институции, наймладите четат по-малко и по-рядко. Стойностите на активното четене при тях са по-ниски от
средните, те четат по-малко интензивно от всички останали възрастови групи и имат найсвити „елити”.

III. СОЦИАЛНО ДЕМОГРАФСКИЯ ПРОФИЛ НА ЧЕТЯЩИТЕ
ЧЕТЕНЕТО НА МЛАДИТЕ (3) - НА ЕКРАНА НА КОМПЮТЪРА











Едно от разпространените и клиширани обяснения на ниската читателска активност сред
младите е, че “те четат на компютър”. Без да може да отговори истински на нуждата от
задълбочени изследвания на новите разновидности на интерактивно четене, нашето
изследване се опита да провери дали обичайното обяснение е вярно: данните показват много
по-ниска интензивност на този тип четене, отколкото очакваната.

На въпроса “Как предпочитате да се запознаете с една книга” отговорът “На компютърния
екран” рядко надскача 6-7%. Изключения – интелигенция – 22.9% ученици – 25%, студенти
– 20%; млади хора /18-30 години/ 13.9%; софиянци – 10.6%.
Още по-рядко се дава отговор “Чета повече на екрана на компютъра, отколкото на хартия” –
средно 3% предпочитат компютърно четене: най-високият процент подобно предпочитание
показват същите групи: ученици 10.7%; млади хора 6.5%; висшисти 7.1%; софиянци 5.5%.
Почти всички са съгласни, че четенето на хартия и четенето на компютър са две различни
дейности /отговорът “не, няма разлика между четенето на хартия и на екран” е рядък:
варира едва между 3 и 5 % /само при студентите този отговор е в рамките на 10.8%/.
Т.е. компютърното четене в България съвсем не е така масово разпространено, както може да
се очаква – за сметка на това то бавно овладява читателските “елити” и преди всичко младите
читатели.

III. СОЦИАЛНО ДЕМОГРАФСКИЯ ПРОФИЛ НА ЧЕТЯЩИТЕ
ПРЕДПОЧИТАН НАЧИН ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ЕДНА КНИГА (%)

60,6

21,9

5,9
0,7
На хартия

Да гледам съдържанието
на книгата на филм

На компютърен екран

Да слушам аудио-книги

III. СОЦИАЛНО ДЕМОГРАФСКИЯ ПРОФИЛ НА ЧЕТЯЩИТЕ
ИМА ЛИ РАЗЛИКА ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КНИГА И ОТ
КОМПЮТЪРЕН ЕКРАН? (%)

Да, има големи разлики

26,0

Да, но разликите са
несъществени

Не, няма разлики

9,2

3,0

Не чета на компютър

Без отговор

53,4

8,5

НАЧИНИ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЕДНА КНИГА,
КОИТО СА НАЙ-БЛИЗКИ ДО ВАС: (%)

Чета само на хартия

47,5

Глед ам само филмите, не
чета книгите, по които са
направени

24,3

Глед ам повече филмите,
отколкото чета книгите, по
които са направени

12,6

Чета повече на хартия,
отколкото от екрана на
компютър

12,1

Чета повече от екрана на
компютър, отколкото на
хартия

3,0

Чета само от екрана на
компютър

2,9

Най-често не чета книги, а
сърфирам в интернет

Слушам само ауд ио-книги

2,1

0,2

III. ОБЩИ ИЗВОДИ ЗА СОЦИАЛНО-ДЕМОГРАФСКИЯ
ПРОФИЛ НА ЧЕТЯЩИТЕ














В България има силни културни различия, може би и процеси на задълбочаващо се културно
разслоение.
Маргинализираните от културно потребление групи имат сравним профил на читателско поведение затова може да се обобщи, че у нас съществува малка прослойка културни “елити” и друга, съставена
от културни „илоти”: една четвърт от населението просто изпада от основни културни практики.
Изразът културни “елити”, употребен за най-активните читатели, трябва да се разбира условно: те
вероятно не съвпадат с политическите, финансовите, а и с медийните елити /медийните звезди/.
Необходимо е специално изследване да разгледа мястото на читателските “елити” сред успешните
групи в България.
Състоянието на културните “илоти” може да бъде определено като друго ниво на неграмотност,
засягаща този път не елементарното умение да се чете и пише, а по-високи етажи на културните
компетентности, не по-малко необходими за пълноценен социален живот.
Шансовете на „илотите” да се образоват и да придобият тези необходими културни компетентности
/разбирани като комбинация от навици, знания, умения, интереси, мотивации, признание и социално
общуване/ се оказват зависими от най-вече от образователното им ниво, но и от други фактори:
техния етнически произход /много по-високи за българите, много по-ниски за турците и ромите/ и от
географското им разположение /много по-високи в София и градовете, много по-ниска в селата/; тези
шансове освен това намаляват с времето и остаряването.
На практика над 25% от населението на българската държава живее в „културно гето”, без шанс за
достъп до алтернативни на телевизията, културни блага като книгата и четенето /същото важи в поголяма степен за други важни културни интереси и компетентности – театър, музика, визуални
изкуства, спорт и пр./.
Най-тревожното е, че по профил на своето читателско поведение “младите” – т.е. носителите на
бъдещите тенденции и форми на културно поведение - попадат в долната третина на таблицата,
близко до “илотите”.

III. СОЦИАЛНО ДЕМОГРАФСКИЯ ПРОФИЛ НА ЧЕТЯЩИТЕ
СОЦИО-ДЕМОГРАФСКО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА “ПЕРФЕКТНИЯ ЧИТАТЕЛ” И “АНТИЧИТАТЕЛЯ”
Социално демографския профил на читателските активности би могъл да бъде представен и по още един
начин - чрез проектиране на две въображаеми фигури “перфектния читател” и “анти-читателя”
/обозначаващи полюсни модели на читателско поведение, полюси, които обхващат помежду си скалата от
възможни варианти на читателски поведения/ върху реалната социално-демографската карта на
българските групи, страти и прослойки. Подобно проектиране би произвело следните социални профили:
Допускаме че,
1. «Перфектният читател»

Чете всеки ден или поне веднъж седмично; чете повече от половин час, без да прекъсва; прочел е над
100 книги през живота си, има над 100 книги в дома си, при четене се концентрира, обича да се
връща и препрочита, смята, че книгата е важен източник на информация и помага при общуването с
другите, подарява книги и получава книги подаръци.
При това допускане се очертава следния социален профил:

близо до полюса на перфектния читател са предимно жител на столицата и областните центрове
(75%),

по-често жени (61%), с

висше (42%) или средно (50%) образование, най-често това служители (38%), пенсионери (21%),

интелигенция (10%), частни собственици (10%), със по-високи от средните доходи.
Допускаме че,

2.”Анти-читателят”: не чете или чете по-рядко от веднъж в годината; не подарява книги, не
получава книги за подарък; не купува книги; не чете, но смята, че не му е необходимо; не купува
книги (никога). Не говори за книги (защото не е чел). Не притежава книги в дома си или притежава
много малък брой; не взима книги на заем; когато е бил малък родителите му не са му чели
книжки;смята, че книгите не могат да променят човека; смята, че от книгите нищо не може да се
научи.
Социални и демографски профил на анти-читателя:
Най близо до този полюс на негативно читателско поведение са работници 34%), безработни (15%) или
пенсионери (27%), със средно или основно образование, по-често мъже (60%), отколкото жени (40%) с
ниски доходи.

IV. ЧИТАТЕЛСКИ ПРАКТИКИ И
ЧИТАТЕЛСКИ НОРМИ

IV. ЧИТАТЕЛСКИ ПРАКТИКИ И ЧИТАТЕЛСКИ НОРМИ
ОДОБРЕНИЕ И НЕОДОБРЕНИЕ НА СОБСТВЕНОТО ЧИТАТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ

Социологическото изследване включваше въпрос, изискващ оценка на собственото
читателско поведение, за да могат да се отделят евентуални социално-приемливи
отговори, давани по статусни причини. Оказа се, че в това отношение се
обособяват доста ясни и доста различни групи:




Не одобряващи своето читателско поведение - 42%
Одобряващи своето читателско поведение – 25%
Одобряващи своето не-четене – 27%.

Първите две групи от посочените – около две трети /67%/ от представителната
извадка – гледат на книгата и четенето като ценност. Но има и сериозна част от
извадката /почти една трета, 27%/, за която нормата „книгата и четенето са
ценност” вече не действа. А цели 13% от българското население директно
подържат, че от книгата няма полза /което може да бъде наречено анти-норма/.

IV. ЧИТАТЕЛСКИ ПРАКТИКИ И ЧИТАТЕЛСКИ НОРМИ
ПО ВАША ПРЕЦЕНКА ЧЕТЕТЕ ЛИ ДОСТАТЪЧНО? (%)

27,9

23,0

20,4

18,4
6,1
0,5

Не чета, но не ми е
Чета малко,
Не чета, и не ми
и необход имо
трябва д а започна харесва, но нямам
д а чета повече
възможност

Чета д остатъчно

Чета много

Чета повече,
отколкото трябва,
трябва д а намаля
четенето

IV. ЧИТАТЕЛСКИ ПРАКТИКИ И ЧИТАТЕЛСКИ НОРМИ
НОРМАТА И МЛАДИТЕ ЧИТАТЕЛИ
При младите се наблюдава аномално отношение между норма на читателското
поведение и реални читателски практики:
При отговор на въпроса “Достатъчно ли четете?”

Отговорът “чета достатъчно” се среща рядко сред учениците - само 14.3% одобряват своето
читателско поведение /с десет пункта под средното/. Това ниско ниво на читателско себеодобрение е сравнимо с отговорите на безработните, хората с ниско образование и нисък
доход, пенсионерите и пр. Но отговорът „Чета малко, трябва да започна да чета повече” за
учениците достига до 42.9%, - той неочаквано много надскача стойностите на другите групи
и страти с цели 15- 20 пункта/.




Така се оказва, че най-„неспокойните” групи, т.е. тези, които най-малко одобряват своето
читателско поведение,
са най-младите.
При тях стойностите на недоволството далеч
надскачат средните: недоволни от себе си като читатели са 54.3% от групата на 18-30
годишните, 64.3% от учениците,
65.7% от студентите. Това е в контраст с тяхното
практическо читателско поведение,
което както беше посочено по-горе, не е особено
активно.
Може да се предполага, че младите и по-специално учениците, са група, в която практики и
норми са разцепени - те правят едно, мислят и говорят друго, а в резултат на това
разминаване са доста недоволни от себе си - без обаче от недоволството да следват видими
практически последици и промяна в читателското поведение.


IV. ИЗВОДИ ЗА ОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ЧИТАТЕЛСКИ ПРАКТИКИ И
ЧИТАТЕЛСКИ НОРМИ











Нормата „книгата и четенето са ценност” не е всеобщо споделена за българското общество.
Тя се конкурира от анти-норма /макар последната да е значително по-слаба/.
Голяма част от интервюираните не са “в мир със себе си” като читатели, не одобряват своето
поведение, биха искали да четат повече. Одобряващите своето поведение като читатели
/”спокойните”/ са едва една четвърт. Младите са особено “неспокойни”, тя рядко са
задоволени от своето читателско поведение, но не го променят.
Съществува една не-малка част /около 13%/ от българското общество, което експлицитно
формулира анти-нормата. Това са хора, които откровено поддържат твърдението, че “от
книгите не може да се научи нищо съществено” - но не по.малко важно е, че освен това те са
в „мир със себе си”, одобряват своето поведение – т.е. това че не четат.
Въпреки наличието на анти-норма, нормата “книгата и четенето са ценност” може да бъде
определена като социално валидна и силна – тя се подържа от две трети от населението. Но
освен, че е лишена от всеобща споделеност тя е и някак разцепена, объркана, отвързана” и
невписана в културните практики /може да се предполага, че е наложена отвън/.
Това прави даването на статусни отговори относно собствената читателска активност силно
вероятни и поставя под въпрос споменатото в началото нарастване на читателската активност
в България с 3-4 пункта в сравнение с 2006.

V. ПАЗАРНО ПОВЕДЕНИЕ

V. ПАЗАРНО ПОВЕДЕНИЕ
ПОКУПКИТЕ НА КНИГИ (1)








Тази част разглежда пазара на книги от гледна точка на честота на купуване на книги, предпочитания към твърди и меки корици, ценова
чувствителност, средни разходи за книги и канали на покупка, разпознаваемост на издателски къщи. Тук са представени и обществените
нагласи към въвеждането преференциалната ставка на ДДС за книги. В тази част анализираме не просто интереса към четенето, а
неговите чисто пазарни измерения и перспективи както и пазарните тенденции в последните години.
За период от три години, четящата аудитория в общи линии не се променя. Забелязва се леко активизиране на по-умерените читатели
(четящи поне веднъж в седмицата) и лек спад на “абсолютно нечетящите”. Въпреки леко нарасналият деклариран интерес към книгите,
пазарът на книги бележи слаб спад. На първо място той се изразява в намаляване на честотата на купуване на книги и отдалечаване във
времето на последната покупка на книга. От 11% на 7% спада делът на хората, които посочват, че купуват книги с твърди корици
редовно, а купуващите редовно книги с меки корици намаляват от 16% на 10%. Едновременно с това се увеличава делът на хората, които
посочват, че купуват такива книги ”понякога”, или “рядко”. Твърде вероятно е това да е резултат от икономическата и финансова криза,
която се е отразила и на книжния пазар. Вероятно по икономически причини (по-ниска цена), по-предпочитани в България продължават
да бъдат изданията с меки корици пред тези с твърди. Това важи особено за хората, които често купуват книги, /респективно и по-голям
брой книги/. Към настоящия момент предпочитанията към твърди и меки корици се разпределят по следния начин:
◦

Хората, които купуват книги и с твърди и с меки корици са 19%

◦

Хората, които по-скоро предпочитат книги с меки корици са 9%

◦

Хората, които по-скоро предпочитат книги с твърди корици са 5%

◦

Хората, които купуват рядко книги с твърди и меки корици са 14%

◦

Хората, които не купуват книги нито с твърди, нито с меки корици са 47%

Вероятно като ефект от икономическата и финансова криза интервалът, в който се закупуват книги, леко се увеличава - с около 2-3%.
През 2006-та общо 42% са направили покупки на книги през последната година, докато през 2009, този дял е 39%. Въпреки намалялата
интензивност на покупките, спада делът на хората, които твърдят, че никога не са купували книга – от 29 на 21%. Този факт се вписва в
рамките на наблюдаваните две успоредни тенденции – леко активизиране на общата читателска аудитория в сравнения с нивата от 2006г.
и нарасналата престижност на четенето като културна норма. И двете предизвикват като резултат спад в радикалното признание “никога
не съм купувал книги”.
За сметка на спада в честотата на покупките, леко се увеличава средномесечната сума, която българите харчат за книги. Това, заедно с
възприятията за по-висока приемлива цена за книгаq показва готовност за отделяне на по-високи разходи за книги.

V. ПАЗАРНО ПОВЕДЕНИЕ
ЧЕСТОТА НА КУПУВАНЕ НА КНИГИ С ТВЪРДИ И МЕКИ КОРИЦИ (%)
Твърди корици

2006

2009

11,1

14,2

18,3

17,5

6,6

56,4

24,4

51,5

Меки корици

2006

2009

15,5

9,5

19,2

21,3

13,0

20,9

52

48

V. ПАЗАРНО ПОВЕДЕНИЕ
КОГА ЗА ПОСЛЕДНО КУПИХТЕ КНИГА? (%)

2006
2009

38,2
26,4

28,9
20,7

11,7

9,6

През послед ния
месец

12,4

9,9

През
послед ните 3
месеца

7,7

7,0

През
послед ните 6
месеца

9,8

12,4
3,1

През
послед ната
год ина

Повече от ед на
год ина не съм
купувал книга

Никога не съм
купувал книга

2,2

Без отговор

V. ПАЗАРНО ПОВЕДЕНИЕ
ПОКУПКИТЕ НА КНИГИ - КОМЕНТАР








Лекото увеличение на читателската активност е съпроводено и с лек ръст на разходите за книги. То обаче се дължи в
по-голяма степен на инфлационния ефект (хората, които купуват книги дават повече пари за книги, измерено като
среден разход) и по-малко на разтваряне към нови групи.
За период от три години (от 2006 г. до 2009 г.) с нарастване на доходите, но и с нарастване на инфлацията,
изследването улавя много ясна тенденция на готовност за заплащане на по-високи суми за книга. В края на 2009 г.
най-често посочваната психологически приемлива цена за една книга е вече в диапазона между 5 и 10 лв., докато
през 2006 г. тя беше до 5 лв. Хората, които са склонни да дадат между 5 и 10 лв. се увеличават почти два пъти. Над
два пъти се увеличават и хората, които са склонни да дадат между 10 и 20 лв. (от 7% на 12%). Това, освен на
инфлацията, се дължи и на повишаване на покупателната способност на българите. Процес, който въпреки, че
претърпя лек застой покрай финансовата и икономическа криза, в психологически план имаше своя ефект. Този ефект
безспорно е от полза за книжния пазар и книгоиздаването.
Книжарниците остават основно място за покупка на книги, като тяхното пазарно влияние леко се увеличава, докато
при уличните сергии се наблюдава лек спад. Други два пазарни канала, които увеличават своята роля, са продажбите
на книги в комплект с вестник и панаирите на книгата. Макар и слабо, увеличение е налице при електронната
търговия (и от български и от чуждестранни интернет книжарници). Чисто географски купуването на книги е
концентрирано предимно в столицата и областните центрове. Най-активните читателски групи пазаруват предимно от
книжарници. Пазаруването от улични сергии при тях е по-скоро инцидентно. Тенденцията на намаляване на ролята на
уличните сергии ще продължи и те ще бъдат все по-силно измествани от книжарниците.
Около една трета от българите смятат, че трябва да се купуват книги, но това мнение остава затворено предимно в
средите на активните читатели. Сред хората, които четат рядко (няколко пъти в годината) мненията се разпръскват
към отговорите “понякога” и “по изключение”, а сред нечетящите доминира мнението “въобще не е необходимо”.
Голяма част от активните читатели също не купуват често книги. Това се дължи както на натрупани домашни
библиотеки, така и на заемане на книги от приятели (при активните читатели делът на хората, които взимат книги “на
заем” достига почти 50%).

V. ПАЗАРНО ПОВЕДЕНИЕ
КОЛКО ХАРЧИТЕ ЗА КНИГИ МЕСЕЧНО? (%)

2006
2009

55,8

27,9

51,8

26,1

9,0

11,0
3,0

До 10 лева

Между 11-20 лева

5,3

Повече от 20 лева

4,3
Не харча за книги

5,9

Без отговор

V. ПАЗАРНО ПОВЕДЕНИЕ
КАКВА ПРИБЛИЗИТЕЛНА ЦЕНА Е ПОДХОДЯЩА ЗА ЕДНА КНИГА? (%)

2006
2009

41,6
35,0

33,4
28,5
23,0
17,7
11,8
7,1
1,5

До 5 лв.

От 5,01 до 10 лв.

От 10,01 до 20 лв.

0,4

Над 20 лв.

Без отговор

V. ПАЗАРНО ПОВЕДЕНИЕ
ОТ КЪДЕ КУПУВАТЕ КНИГИ? (%) (1)
Книжарници

2006

12,5

20,1

2009

22,3

10,9

37,1

24,2

18,8

19

21,4

13

Улични сергии

2006
2009

14,3

10,7

6,6

10,3

43,2

15,4

19,2

22

40,2

19

Купувам си от книгите, които са в комплект с вестник

2006

1,4 7,1

2009

3,7

7,0

11,5

61,0

14,4

23

52,4

18

V. ПАЗАРНО ПОВЕДЕНИЕ
ОТ КЪДЕ КУПУВАТЕ КНИГИ? (%) (2)
Панаири на книгата, базари

2006

0,7
3,9

2009

2,4 6,3

8,3

63,4

9,9

24

62,6

19

Издателски къщи

2006

1,5
1,53,4

2009

2,1
2,6 5,1

70,3

23

71,7

19

Антикварни книжарници, книжарници за втора употреба

2006
2009

1,6

2,0

5,8

5,3

7,2

9,6

61,6

64,2

24

19

V. ПАЗАРНО ПОВЕДЕНИЕ
ОТ КЪДЕ КУПУВАТЕ КНИГИ? (%) (3)
E-Търговия (Интернет) от български интернет книжарници

2006

0,5
0,5
1,3

2009

0,8
0,9
2,2

74,0

24

77,0

19

E-Търговия (Интернет) от чуждестранни интернет книжарници

2006

0,1
0,6
0,8

2009

0,3
0,4
0,5

74,2

24

79,6

19

Бензиностанции/супермаркети

2006

0,3
0,8
2,6

2009

0,1
0,6
4,9

72,4

75,3

24

19

V. ПАЗАРНО ПОВЕДЕНИЕ
СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ КУПУВАТ КНИГИ? (%)

31,4

26,8

25,5
13,9
2,4

Да определено

Понякога

Само по изключение
има други, по-важни
неща

Въобще не е
необходимо

Без отговор

V. ПАЗАРНО ПОВЕДЕНИЕ
МНЕНИЯ ЗА ДДС ВЪРХУ КНИГАТА





И в края на 2009 г. общественото мнение продължава категорично да поддържа тезата, че е
необходима преференциална ставка на ДДС за книгите. Като илюстрация, в почти всички страни
членки на ЕС, ДДС върху книгите се движи в рамките на 3-8%. Интересно е и това, че на практика
няма никаква промяна в дела на хората, които подкрепят тази идея. Те остават в рамките на 58%.

На обратното мнение са около една четвърт от пълнолетните българи. Сред противниците се
открояват групи като земеделските производители, част от частните собственици, чиито аргументи
срещу преференциалната ставка са по-скоро принципни, поради невъзможността да бъде
направена ясна диференциация и селекция на секторите, в които трябва да има различна ДДС
ставка, а не толкова поради конкретни аргументи срещу книжния бранш. Позитивното обществено
мнение за въвеждането на преференциална ставка на ДДС върху книгите показва съпричастност
към този бранш и оценяване на ролята и значението му за обществото.

V. ПАЗАРНО ПОВЕДЕНИЕ
СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ КНИГИТЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА СТАВКА ЗА ДДС
КАКТО В ДРУГИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ? (%)

2006
2009

58,2

57,9

25,2

24,2
16,6

Да

Не

17,9

Без отговор

V. ПАЗАРНО ПОВЕДЕНИЕ
КНИЖАРНИЦИ








Както отбелязахме, книжарниците продължават да имат водеща роля в разпространението на
книги. Удовлетвореността от тяхното функциониране е висока. Като цяло потребителите са
доволни от наличното разнообразие в книжарницата, която посещават. При активните читатели
също силно доминира удовлетвореността (84%), което е много важен фактор за утвърждаването им
като водещ търговски канал. И активните читатели, и останалите са удовлетворени от
обслужването в книжарниците.
Освен книги, повечето потребители биха искали в книжарниците да има и други стоки: основно
канцеларски материали, музика, филми, включително и кафене.
Интересът към отваряне на книжарниците към по-широк спектър от стоки и услуги е по-висок сред
жителите на столицата, (които на практика са свикнали книжарниците да предлагат по-голям кръг
от стоки) и малко по-малък в останалите населени места.
По-слабо активните читатели проявяват значително по-висок интерес към продажбата на филми в
книжарниците. Това са и групите, които заедно с хората, които не четат, по-често предпочитат да
гледат филм, отколкото да прочетат книга. Така чрез филми и музика те биха могли да бъдат
привлечени в книжарниците, а в последствие интересът им към книгите да бъде провокиран.
Съществува обаче и реален риск, продажбата на филми в книжарниците да улесни изместването на
четенето и да облекчи конкуренцията между четене и филми в полза на филмите.

V. ПАЗАРНО ПОВЕДЕНИЕ
ДОБРЕ ЛИ Е ЗАРЕДЕНА МЕСТНАТА КНИЖАРНИЦА
(ИЛИ ТАЗИ, КОЯТО НАЙ-ЧЕСТО ПОСЕЩАВАТЕ)? (%)

2006
2009

46,8

50,2
41,7
33,6

16,2
11,5

По-скоро да

По-скоро не

Без отговор

V. ПАЗАРНО ПОВЕДЕНИЕ
УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ОБСЛУЖВАНЕТО В КНИЖАРНИЦИТЕ (%)

2006
2009

56,7
50,7
41,7
35,1

7,6

По-скоро доволен

8,3

По-скоро недоволен

Без отговор

V. ПАЗАРНО ПОВЕДЕНИЕ
ДРУГИ СТОКИ, КОИТО ДА СЕ ПРЕДЛАГАТ В КНИЖАРНИЦИТЕ (%)

Канцеларски материали

26,8

Музика

20,1

Филми

19,3

Да имат кафене

Електронни игри

17,4

4,9

VI. ФАКТОРИ ЗА ИЗБОР
НА КНИГИ

VI. ФАКТОРИ ЗА ИЗБОР НА КНИГИ (%)
24,6

Препоръка на приятел

29,6
15,5
14,8

Мнението ми за автора и неговата популярност

12,7
11,4

Казаното за книгата в мед иите
Премиерата/ промоция, рекламата на книгата

11,0
5,0
5,6

Мнението, препоръката на прод авача
Ако е получила престижна наград а

5,2

Намалената цена
Купувам книги, които трябва д а прочета като част от
образованието
Препоръка на учител
Интернет
Цитирана е в д руга книга, която към чел
Не купувам книги

4,9
4,9
1,4
4,4

2006

1,1

2009

2,6
7,0
52,6
45,7

VI. ФАКТОРИ ЗА ИЗБОР НА КНИГИ
КОМЕНТАР (1)




Три фактори се очертават като основни при покупката на определени книги
◦ Препоръката на приятел
◦ Медиите
◦ Степента на популярност, популяризиране и промоциране на дадена книга и автор
Както и през 2006, препоръката от приятел остава водещ фактор, като дори нараства с 5% от 25% на 30%. Това още веднъж подчертава значението на референтния кръг, на найблизката социална среда във формирането на интереса към книгите и тяхната покупка.
Отсъствието на среда, в която четенето да е ценност, и в която да се говори за книги, води до
слаб интерес към четене и респ. – до закупуване на книги.

Ко га за
по следно
че то хте кни га
от българс ки
ав тор/ поет?

Смятате ли,
че трябв а да
се ку п у в ат
книги?

А колко чес то
че те те книги?

Пре з пос ледн ия мес ец
Пре з пос ледн ите 3
месеца
Пре з пос ледн ите 6
месеца
Пре з пос ледн ата годин а
Пов еч е от една го дина
не съ м чел книга от
бъ лгарски ав то р
Д а опр еделено
Пон якога
Само по изключен ие
има дру ги, по -в ажни
не ща
Въо бще не е
не обхо димо
Никога
Няколко пъ ти в годи ната
Редов ни чи та те ли

Го в ор ите ли за кн иги (обсъ ждате ли пр очетен ото) и
ако да, колко често?
Пон е
Пон е в едн ъж
в еднъ ж в
в се дмицата
месеца
По- рядко
Не
Col %
Col %
Col %
Col %
35 ,6%
13 ,5%
4, 9%
2, 3%
7, 8%

16 ,7%

9, 7%

2, 6%

10 ,0%

15 ,1%

8, 7%

1, 6%

18 ,9%

19 ,8%

19 ,1%

8, 4%

22 ,2%

31 ,0%

49 ,7%

58 ,0%

70 ,0%
23 ,3%

61 ,9%
28 ,6%

37 ,2%
33 ,3%

12 ,3%
23 ,9%

6, 7%

8, 7%

25 ,7%

34 ,1%

1, 7%

28 ,1%

4, 7%
20 ,0%
75 ,3%

7, 0%
20 ,6%
73 ,4%

12 ,8%
46 ,2%
41 ,0%

56 ,1%
34 ,1%
9, 7%

Както много ясно се вижда от таблицата, 70% от хората, които поне веднъж седмично обсъждат
книги със свои приятели, смятат, че книги трябва да се купуват /срещу едва 12 на сто от тези,
които никога не обсъждат книги/. 73% от обсъждащите книги са купили през последната година
книга от български автор, срещу 14 на сто от необсъждащите. 75% от обсъждащите книги са
редовни читатели, срещу едва около 10 на сто от необсъждащите.

VI. ФАКТОРИ ЗА ИЗБОР НА КНИГИ
КОМЕНТАР (2)








Медиите продължават да оказват влияние на около 11% от българите, като към тях би могло да се
прибави и значението на промоциите, рекламите, премиерите на дадена книга (още 11%), за които
хората се информират основно от медиите. Отразяваните в тях събития на книжния пазар привлича
читателското внимание и влияе пряко върху интереса и покупката на книги.
Интерес представлява и запазващият второто място фактор “мнението ми за автора на книгата и
неговата популярност” (14.8% от пълнолетните българи), който е резултативен от степента на обща
известност на даден автор, обсъждането му в медии и приятелски кръгове, налагането му като
продаваем, или интригуващ писател. До известна степен в противоположност на първите два фактора,
които показват значението на моментната реакция (било то на приятели, или медии),този фактор
показва значението на натрупването, на постоянните усилия по удържането в публичното пространство
и в общественото мнение на един автор, или произведение. В това отношение много показателен
пример е тенденцията при двама автори (Христо Калчев и Николай Хайтов), активно присъствали в
медийното и публичното пространство преди няколко години, и нареждали се съответно сред найразпознаваемите български автори, които обаче сега спадат над два пъти. В момента, в който излизат
от активното медийно внимание, поради липсата на други фактори или механизми за поддържане на
интерес към творчеството им, тяхното присъствие и в общественото мнение, намалява рязко.
Препоръките на продавачите и намалената цена могат да бъдат определени като средни по значимост
фактори. Те влияят по-скоро на инцидентните, колебливите читатели, отколкото на относително позаинтересованите.
Още един любопитен факт регистрира изследването, но като отрицателна тенденция спрямо 2006г.
Рязко, почти три пъти, намалява значението на закупуването на книги във връзка с образованието и в
резултат от препоръката на учител. Тези въпроси ще бъдат разгледани по-подробно в раздел
“образование и четене”, но още тук следва да отбележим, че ерозира както значението на училището
като формиращо интерес към четенето, така и на авторитета на учителите в тази област.

VI. ФАКТОРИ ЗА ИЗБОР НА КНИГИ
МЕДИИ, КОИТО ВЛИЯЯТ НАЙ-МНОГО ПРИ ИЗБОР НА КНИГА: (%)

БНТ

10,1

БТВ

9,2

Нова ТВ

6,5

Вестник Труд

5,0

Вестник 24 часа

4,9

Вестник Станд арт

Вестник Дневник

3,1

0,3

Друг вестник

Друга ТВ

Не се влияя от мед ии

3,6

1,4

61,6

VI. ФАКТОРИ ЗА ИЗБОР НА КНИГИ
РЕФЕРЕНТНИТЕ МЕДИИ






Предвид значението, което хората отдават на медиите в избора на книги, изследването през
2009г. насочи внимание и към референтните за българските граждани медии. Като водеща
медия се очертава БНТ, която влияе върху избора на книга на всеки десети български
гражданин. За 9% най-голямо влияние има бТВ и за 6% - Нова телевизия. Значението на
влиянието на БНТ би трябвало да се разглежда в светлината на по-малката обща аудитория
на обществената телевизия, в сравнение с частните телевизионни канали. Т.е. при различен
общ обем зрители, БНТ постига най-висока ефективност като референтна рамка за общата, а
още по-силно, за активната четящата аудитория. Така например, на 61% от закупилите книги
през последната година най-силно влияние е оказала БНТ, на 53% - бТВ , и на 39% - Нова
телевизия.
Доста по-силно от средното е и влиянието на БНТ върху хората с висше
образование, свободни професии, частни собственици, по-високо доходните групи /17-21%/,
които са сред най-активните участници на книжния пазар.
От печатните медии Труд и 24 часа са с почти равно влияние /около 5%/, но първият има
предимство сред редовно купуващите книги /12%/. Следва Стандарт с 3%. Различим от
четящата аудитория, макар и в по-тесни граници, е и вестник Дневник. Останалите медии
имат твърде ограничен влияние върху аудиторията.
Общо 62% изрично са посочили, че не се влияят от медии. Останалите 40 на сто пряко или
косвено, в една или друга степен обръщат внимание на споделеното в медиите. Това
потвърждава хипотезата, че освен 11-те на сто, които директно са посочили, че за тях
медиите са сред най-силните фактори за избор на книга, още поне около 30% научават за
промоции, награди, популярни автори и пр. с посредничеството на медиите.

VI. ФАКТОРИ ЗА ИЗБОР НА КНИГИ
КАКВО ЗАПОМНИХТЕ ОТ "ГОЛЯМОТО ЧЕТЕНЕ"? (%)

Цялостното пред аване, не
нещо конкретно

14,6

Книгите, за които се
говореше

12,1

Пътуващата библиотека

11,1

Разговорите, които се
вод еха свързани с киното и
четенето

8,8

Филмите, които бяха
направени

Верижното четене в
книжарница Хеликон и
Червената къща

Не съм го глед ал

3,9

0,9

50,1

VI. ФАКТОРИ ЗА ИЗБОР НА КНИГИ
КАКЪВ ЕФЕКТ ИМАШЕ ЗА ВАС КАМПАНИЯТА “ГОЛЯМОТО ЧЕТЕНЕ”?

Беше просто телевизионно
пред аване

22,2

Получихте нови знания

Накара ви д а прочетете
книгите за които се говореше

Накара ви д а четете повече

Накара ви д а си купувате
книги

13,9

4,0

3,4

2,0

Не съм я глед ал

Без отговор

51,7

2,8

VI. ФАКТОРИ ЗА ИЗБОР НА КНИГИ
ИНТЕРЕС КЪМ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА КАМПАНИЯТА (%)

Без отговор
17,7%

Да
39,6%

Не
41,9%

VI. ФАКТОРИ ЗА ИЗБОР НА КНИГИ
КОМЕНТАР НА ЕФЕКТИТЕ НА “ГОЛЯМОТО ЧЕТЕНЕ” (1)





На базата на последстваща оценка на общественото мнение за интереса и ефекта от
кампанията, извършена за жалост около 9 месеца след края на кампанията, могат да се
очертаят следните посоки на позитивно въздействие на “Голямото четене”: 50% от
анкетираните са гледали и изказват мнение за предаването; след като то е достигнало в една
или друга своя част до всеки втори българин, можем да говорим за сериозно медийно
покритие /но не непременно за сериозно и дълготрайно културно влияние/. Към това може да
се прибави и факта, че около 40% от всички анкетирани са за продължаване на кампанията,
а сред активните читатели те са дори повече - 60% /докато едва 17% от нечетящите
поддържат повторението й/. Фактът, че кампанията се посреща добре от онези, които са найзаинтересувани от нейния предмет, трябва да бъде оценен като позитивен.
Основната следа в колективната памет, която предаването е произвело може да се оцени като
медийна – запомнен е най-вече неговият цялостен нов, за българската публика, формат
/около 15%/, донякъде се помнят книгите, за които се е говорило /12%/, и пътуващата
библиотека
/11%/. Филмите по номинираните романи и особено верижното четене в
книжарниците “Хеликон” и Червената къща са със значително по-ограничена следа в паметта
на анкетираните.

VI. ФАКТОРИ ЗА ИЗБОР НА КНИГИ
КОМЕНТАР НА ЕФЕКТИТЕ НА “ГОЛЯМОТО ЧЕТЕНЕ” (2)
При смяна на перспективата и оценка на предаването не от гледна точка на неговата медийна
видимост или “запомненост”, а от гледна точка на неговия реален ефект върху културната
практика “четене”. картината е по-различна. Ако целите на кампанията са били да накара
хората да четат повече, да прочетат определени книги или да си купуват книги, то те не са
били постигнати задоволително. Едва 3.4% от респондентите посочват, че четат повече, едва
2% – че си купуват повече книги, само 4%, че са прочели книгите, за които се говори в
кампанията. Всеки пети анкетиран не вижда пряк ефект от кампанията върху своето
поведение. Ако тук трябва все пак да посочим и позитивен ефект, онова, което заслужава
споменаване е известното
активизиране не на най-активната, а на по-колебаещата се
читателска аудитория /онези 3-4 пункта, за които говорихме в началото/.






Дори да сумираме всички позитивни ефекти на «Голямото четене» /да съберем отговорите,
говорещи за ефект върху която и да е културна или културно- пазарна практика - четене,
купуване на книги, четене и купуване на точно определени книги, получаването на нови
знания и пр./, от отговорите ще се окаже, че подобна обща цел е постигната са едва 23%. А
това е процент, близък до процента на онези, които оценяват ефекта на предаването като
чисто медиен /«просто едно телевизионно предаване»/, и не посочват негови влияния върху
своето поведение /22%/.
Трябва да се има предвид и още нещо: в хода на самото предаване “Голямото четене” беше
активирана значителна публика, която гласуваше и обсъждаше най-добрите романи – от
нашето изследване става ясно обаче,
че тази телевизионна аудитория се е състояла
предимно от софиянци, жители на по-големите градове, хора с висше образование и висок
доход, читатели на зряла възраст, малко по-голям брой жени, отколкото мъже. Т.е. от гледна
точка на това се оказва непредставителна извадка, изцяло попадаща в прослойката на онези,
което тук нарекохме «читателски елити”.
Като общ извод от настоящето изследване се налага, че медийни кампании едва ли могат да
упражнят дълготрайно позитивно въздействие върху “бавните”, невидими и индивидуални
културни практики, каквато е четенето. “Промоциите” на четенето са нещо, разбира се,
позитивно, но активизират или онази публика, която и без това чете, или чисто медийна
публика, която не променя своите медийни навици.

VII. ЧЕТЕНЕ И
СОЦИАЛИЗАЦИЯ

VII. ЧЕТЕНЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ
ВЪЗЛОВАТА ВРЪЗКА “РОДИТЕЛИ - ЧЕТЕНЕ – ДЕЦА”










Четенето се приема като един от основните фактори за социализацията. То има съществен принос не
само в натрупването на социален опит, усвояването на социални норми и роли, но и в изграждането на
ценности, възпитаването на чувствата, развитието на въображението, отношението към другите хора и
умението за ориентиране в света, а като цялостен резултат – и върху социалната идентичност, гъвкавост
и върху автономията на индивида.
Международни изследвания показват, че развитието на потребността и практиките на четене в детските и
юношески години съществено допринася за изграждане на
◦

1. устойчив през по-нататъшен интерес към четенето през целия живот и

◦

2. за постигане на по-висок социален и културен статус.

У нас голямото внимание, което родителите инвестират в четенето на децата си изглежда традиционно и
очевидно. Около 60% от анкетираните твърдят, че родителите им са им чели книги, когато са били деца:
а тези, които сега четат книги на децата си са цели 69.1% /почти с десет пункта повече от 2006 г. За
същия период /2006 - 2009/ има известен спад /от 76 на 71%/ в дела на онези родители с деца между 6
и 18г., които ги насърчават да четат. Но като цяло процентът остава изключително висок – повече от две
трети от родителите четат или насърчават децата си да четат.
Интуицията на родителите, че четенето в ранна възраст е важно за децата не ги лъже: подобно на
чуждите изследвания, нашето също установи зависимост между ранното четене, по-продължителното
образование и по-високия социален статус. Въпреки някои незначителни статистически вариации, около
една четвърт от онези, на които са им чели книги и които сега четат на децата си, са получили висше
образование - срещу само 6% сред онези, на които не са чели и сега не правят това.
Може да се говори за поколенческа традиция сред образованите – те по-често четат на децата си, което разбира се, заедно с комплекс от други фактори - с голяма вероятност води до социален успех и
културни навици. Следващото добре образовано, успешно и читателски активно поколение от своя
страна чете на своите деца и пр. От тази поколенческа традиция отпада определен процент добре
образовани родители, които не четат на децата си, или не ги насърчават /например 13% от висшистите
не насърчават децата си да четат/ - но почти равно по обем е движението в обратна посока - между 9 и
16% са онези, на които родителите навремето не са им чели книги, но те сега компенсират това, като
четат на своите деца. Като правило това са хора със средно и по-високо образование.

VII. ЧЕТЕНЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ
ЧЕТЕТЕ ЛИ НА ДЕЦАТА СИ КНИГИ? (%)

2006
2009

69,1
59,0

32,8
20,6
8,2

Да

Не

10,3

Без отговор
База: Хората, които имат деца на възраст 2-6 години

VII. ЧЕТЕНЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ
НАСЪРЧАВАТЕ ЛИ ДЕЦАТА СИ ДА ЧЕТАТ? (%)

2006
2009

75,8
71,1

19,7

15,0

9,2

Да

Не

9,2

Без отговор
База: Хората, които имат деца на възраст 6-18 години

VII. ЧЕТЕНЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ
ЧЕЛИ ЛИ СА ВИ ПРИКАЗКИ/КНИЖКИ ВАШИТЕ РОДИТЕЛИ,
КОГАТО СТЕ БИЛИ ДЕТЕ? (%)

Без отговор
3,2%

Не
36,2%

Да
60,6%

VII. ЧЕТЕНЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ
ЧЕТЕНЕТО В РАННА ВЪЗРАСТ И ПРОДЪЛЖАВАЩИЯ ИНТЕРЕС КЪМ КНИГИТЕ



Както ясно личи от долната таблица, 44% от тези, на които са им чели книги в детството, са
днес редовни читатели, срещу само 16 на сто от онези, на които не са им чели. Съответно,
всеки втори, на когото не са му чели в детството, не чете днес книги, срещу всеки пети, на
когото са му чели книги.

VII. ЧЕТЕНЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ
РОДИТЕЛИ – ДЕЦА И КНИГИ: НОРМИ И ПРАКТИКИ

Ако обобщим:

Т.е. в България, въпреки наличието на много конкурентни канали за
информация и дейности, които претендират за свободното време на индивида,
общуването между родители и деца чрез четене се смята за ценност и е
натоварено с висок престиж, а което е най-радостно, то изглежда и
разпространена практика. Резултатите от изследването показват, че тези ранни
контакти с книгата наистина са много важен елемент в създаване на устойчиви
читателските практики и навици, които пък ограничават относителна тежест на
конкурентните фактори в по-късна възраст и влияят положително върху
цялостния образователен и културен статус на индивида.


Зад този радостен факт обаче може би се крият и други, не дотам радостни
тенденции, които също заслужават внимание: изглежда, че четенето и книгата в
българското общество имат особен “детско-юношески” образ, а социализацията
чрез четене не винаги се смята за дело на целия живот. Да разгледаме следните
таблици:

VII. ЧЕТЕНЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ
ВЪЗРАСТ, В КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ЧЕТЕ ПОВЕЧЕ (%)

53,1

32,2

Юношеската възраст и
млад остта са найпод ход ящи

5,1

3,8

Най-под ход яща е зрялата
възраст

Най-под ход ящи са късните
год ини на живота

Не, всички възрасти са
ед накви за четенето

VII. ЧЕТЕНЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ
ПОЛЗИ ОТ ЧЕТЕНЕТО НА КНИГИ (%)

Получаване на обща
информация за света

61,9

Прочетенето помага
впослед ствие при
общуването ни с д руги

38,5

Прозорец е към
преживяванията на д руги
хора

32,4

Получаване на
специализирана
професионална информация

23,2

Пред лага образци и мод ели
за живот

Не мисля, че има съществени
ползи

От книгите нищо не може д а
се научи

15,2

5,1

7,8

VII. ЧЕТЕНЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ
ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ЕДНА КНИГА ДА ПРОМЕНИ ЧОВЕК? (%)

47,5
38,8

10,7
3,1
Да, това се случва често

Да, но това се случва рядко

Не, това не може да се
случи никога

Без отговор

VII. ЧЕТЕНЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ
ГОВОРИТЕ ЛИ ЗА КНИГИ И АКО ДА, КОЛКО ЧЕСТО? (%)

2006
2009

53,9
44,6
29,8
24,1

8,5

9,3

12,1

13,0
1,4

Поне веднъж в
седмицата

Поне веднъж в
месеца

По-рядко

Не

3,3

Без отговор
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VII. ЧЕТЕНЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ
ПОДХОДЯЩАТА ВЪЗРАСТ ЗА ЧЕТЕНЕ – ОФИЦИАЛНАТА И ИНТИМНАТА НОРМА





Ясно се вижда, че в българското общество се борят две мнения – 1/че “четенето” е културна дейност,
характерна за юношеската възраст и 2/ че то е подходящо за всяка възраст. При това мнението
“четенето е подходящо за всяка възраст” /51% от анкетираните/ видимо преобладава – то е още едно
доказателство за това, че в българското общество “четенето” все още е престижна дейност, макар, както
видяхме, в нормата да има определени аномалии.
Все пак, два факта заслужават специално внимание.
◦

◦



Учудване будят много малките дялове на анкетираните, които смятат, че четенето е дейност специфично подходяща
за зрялата възраст, или за “късните” години” – съответно 5.1% и 3.8%. Онези пък, които смятат, че то е подходящо
главно за юношеската възраст, са, напротив, много – 32.2%. Възниква въпросът, ако официалната норма е “всички
възрасти четат” и 51% от анкетираните смятат, че четеното е подходящо за всяка възраст, защо останалите не са се
разпределили равномерно – за юношеската, зрялата и най-старата възрастова група? Дали това не говори, че под
официалната и най-разпространена норма, не се крият всъщност други представи?
В тази посока говори друго странно разминаване: само при 5.1% от анкетираните четеното е посочено като
подходяща дейност за зрелите хора – а реалността, както видяхме, е друга, именно зрелите хора /31-40 г/ са найактивни читатели. И още едно съображение в тази посока:
разпространеното мнение, че юношеската възраст е
особено подходяща за четене /32.2%/, също се сблъсква с противоположни факти: и нашето изследване показа, че
младите не са особено активни читатели, и международните изследвания PISA и PIRLS показват, че тъкмо сред
юношите се наблюдава срив в определени читателски компетентности.

Подобни разминавания между разпространени нормативни стереотипи и реалности се нуждае от
обяснение. Нашата хипотеза е, че тук действат едновременно две норми, едната – официална, другата в
сферата на “културната интимност” /Майкъл Херцфелд/. Под официалната нормативна представа
“всички възрасти са подходящи за четене”, всъщност в българското масово съзнание се смята, че
книгата и четенето, са главно за “юношите” и “децата” - те четат, за да се развиват и обучават /и това е
важна дейност/, а другите четат “за забавление” и понякога “за информация” /не чак толкова важно/. На
всичкото отгоре тази “културно-интимна” нормативна представа се разминава с реалните практики не
по-малко от официалната.

VII. ЧЕТЕНЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ
ПОДХОДЯЩАТА ВЪЗРАСТ ЗА ЧЕТЕНЕ – ОФИЦИАЛНАТА И ИНТИМНАТА НОРМА 2



Това хипотетично обяснение на учудващите разминавания, не може да бъде доказано без понататъшни изследвания. Но нека продължим още няколко стъпки в неговата посока, като
привеждаме косвени доказателства - те не го доказват окончателно, но го правят повероятно:
◦

От резултатите излиза, че през 2009 четящите родители са цели 69%, а активните
читатели са само 31%. Дали наистина родителите четат около два пъти по-често на децата
си, отколкото четат за себе си?

◦

Можем да предположим, че в общуването от типа “родител – дете – книга” е скрита
традиционна за българското общество и силно престижна норма /родителски дълг да се
погрижиш за образованието и грамотността на детето си и педагогическа йерархия
“родител – дете”/.Този ценностен аспект става видим тогава, когато типът общуване
“родител – дете – книга”, се сравни други типове общуване с книгата, при които отсъстват
дългът и йерархията. Например при сравнение с “разговора за книги” се оказва, че и
читателското поведение, и читателските норми, и процентите са различни. Тъй като се
предполага се, че разговорът за книги е дело на самостоятелни хора и имплицира
доброволност, удоволствие, отсъствие на йерархия и задължение, равнопоставеност и
свобода, при въпрос “колко често говорите за книги”, процентите рязко спадат. Всички
онези, на които някога им се е случвало да говорят за книги - все едно дали често или
много рядко, не надвишават половината от анкетираните /а делът на говорещите за книги
всекидневно или веднъж седмично е само 22.3%/. Т.е анкетираните много по-рядко, с
разлика между 20 и 40 пункта, говорят за книги помежду си, отколкото родителите четат
на децата си /или ги насърчават да четат/.

◦

А това показва, че специалният йерархично-педагогически тип общуване “родител – книга
– дете” изглежда много по-чест и привилегирован спрямо всички останали комуникации с
книгата и около книгата.

VII. ЧЕТЕНЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ
ПОДХОДЯЩАТА ВЪЗРАСТ ЗА ЧЕТЕНЕ –
ОФИЦИАЛНА, КУЛТУРНО-ИНТИМНА НОРМА. ЕРОЗИЯ НА НОРМИТЕ







Както споменахме, изследването показва, че по посочената нормативна линия “родител – дете” се
възпроизвежда една поколенческа традиция за активно четене, засягаща около 24% от
анкетираните. Но то също показа, че в днешна България съществува и друга, всъщност по-голяма
прослойка, която открито не се подчинява на нормата /или въобще не смята, че тук действа
някаква норма/. През 2009 г. около 31% заявяват, че не четат на децата си, а около 29% - че не
насърчават по-големите деца да четат сами. Това означава, че за приблизително една трета от
анкетираните са отпаднали привични социализационни ценности свързани с четенето: казано
фигуративно, на тях не им действат дори вековни български стереотипи от типа “Пенчо, бре,
чети!” или “Чети, говедарче, то сляпото окато прави”, чрез които десетки години нормата се е
формулирала на всекидневен език. Симптоматично е и това, че те дори не се чувстват задължени
да крият /по статусни причини/, че не спазват онова, което десетилетия се е смятало за
“задължение” дори сред необразованите - да учат младите на почит към книгата.
Би могло да се очаква, че това откровено анти-нормативно поведение и следващата от него
прекъсната приемственост между поколенията ще бъде концентрирано главно сред прослойката,
които по-горе нарекохме “илоти” – те имат социални причини да подценяват културната енергия
на книгата и съответно – да не се опитват да предават читателски навици на децата си.
Изследването показва, че то е наистина е характерно за тях, но не само за тях. През 2009
учудващо нараства и делът на родителите-висшисти които не четат и не насърчават децата си да
четат /около 13%/; освен това почти 40% от анкетираните смятат, че книгите не са в състояние да
променят хората, а 13% имат смелостта открито да заявят, че от книгите няма особена полза.
Т.е. макар официалната норма “всички четат” и традиционната неписаната норма “родителят се
грижи за грамотността на детето си и контакта му с книгите” да са все още много силни, те вече са
недостатъчни, за да упражняват натиск върху всички и да осигурят естествена, валидна за всички
нормална приемственост между поколенията, която да възпроизведе читателски навици,
читателски интереси и мотивации: дори традиционната културно-интимна нормативна връзка
“родител – дете – книга” е ерозирана за една трета от българите.

VIII. ДОСТЪП ДО КНИГИ И
СОЦИО-КУЛТУРНИ
УСЛОВИЯ НА ЧЕТЕНЕТО

VIII. ДОСТЪП ДО КНИГИ И СОЦИО-КУЛТУРНИ УСЛОВИЯ НА ЧЕТЕНЕТО.
КОЛКО КНИГИ ИМАТЕ ВКЪЩИ? (%)

2006
2009

34,5
25,7
15,4

29,1

29,2
19,9
13,4

11,1

9,5

9,8
2,4

Под 10

11-50

51 - 100

Над 100

Не притежавам
книги

Без отговор

VIII. ДОСТЪП ДО КНИГИ И СОЦИО-КУЛТУРНИ УСЛОВИЯ НА ЧЕТЕНЕТО.
КАКВО ОБИКНОВЕНО ПРАВИТЕ С КНИГИТЕ, СЛЕД КАТО ГИ ЗАКУПИТЕ? (%)

37,9
Започвам д а ги чета вед нага
37,1

Започвам д а ги чета по-късно
/след няколко д ни или сед мици/

0,0
16,8

11,1

Преглежд ам ги отгоре-отгоре и
ги оставям на библиотеката

7,1

8,5
С лагам ги на библиотеката
5,0

2006

0,6
Друго

2009

41,9
Без отговор
34,0

VIII. ДОСТЪП ДО КНИГИ И СОЦИО-КУЛТУРНИ УСЛОВИЯ НА ЧЕТЕНЕТО.
АКО ИЗБИРАТЕ ПОДАРЪК И АКО СЕ КОЛЕБАЕТЕ КАКЪВ ПОДАРЪК ДА ВЗЕМЕТЕ
КАКВО Е НАЙ-ВЕРОЯТНО ДА НАПРАВИТЕ?(%)

81,2

15,4

2006
2009

77,0

17,4
3,4

Да купите книга

Да купите друг подарък

5,6

Без отговор

VIII. ДОСТЪП ДО КНИГИ И СОЦИО-КУЛТУРНИ УСЛОВИЯ НА ЧЕТЕНЕТО.
ПОДАРЯВАТЕ ЛИ КНИГИ И АКО ДА, КОЛКО ЧЕСТО? (%)

2006
2009

52,1

28,6

49,0

24,6

18,4
12,2
3,2

5,5

Често

3,9
Понякога

Рядко

Никога

2,5

Без отговор

VIII. ДОСТЪП ДО КНИГИ И СОЦИО-КУЛТУРНИ УСЛОВИЯ НА ЧЕТЕНЕТО.
ПОЛУЧАВАТЕ ЛИ КНИГИ ЗА ПОДАРЪК? (%)

49,3

27,2
16,5
5,4
Често

1,6
Понякога

Рядко

Никога

Без отговор

VIII. ДОСТЪП ДО КНИГИ И СОЦИО-КУЛТУРНИ УСЛОВИЯ НА ЧЕТЕНЕТО.
ПОДАРЯВАНЕТО НА КНИГИ КАТО СИМПТОМ НА ПРЕСТИЖА



Подаряването на книга продължава да е популярно предимно сред активните читатели. В сравнение с 2006г. се
забелязва дори леко увеличение на честотата, с която българите подаряват книги. Онези, които четат рядко, също
така рядко получават, или подаряват книги. А сред онези, които често подаряват са висшисти, представителите на
интелигенцията и свободните професии, хора с над средните доходи от средното поколение. Интересното е, че точно
тези групи, които най-често купуват книги /включително и за подарък/, най-често и разменят книги помежду си. Към
размяната, но по чисто по-прагматични причини се включва и групата на студентите и учениците. Като изключим тази
по-специфична и ограничена във времето замяна, на практика книги се купуват, подаряват, обсъждат и заемат вътре
един и същи кръг хора, който формира около 16-17 от аудиторията, (съставляваща) между 62 и 69% от четящата

публика. Тя, от своя страна, обхваща 25-28% от пълнолетните българи.


За сметка на това “илотите” съвсем рядко получават книги за подарък - 87.2% от ромите и 77% от българските турци
не са получавали, този процент е висок и сред земеделските стопани /76%/, хората с основно образование /73%/,
сред безработните, пенсионерите и жителите на селата. Тези прослойки също така рядко подаряват книги – например
нито един от ромите не е посочил, че подарява често книги, за сметка на това около 90% от тях твърдят, че никога не
са подарявали книги.



По отношение на получаването книга за подарък, българските ученици са малко под златната среда - само 3.6% от тях
получават често книги за подарък, а 50% никога не са получавали. Но активното им отношение към книгата като към
престижен предмет, достоен за подарък, е с още по-ниски индикатори: нито един от тях не е посочил, че подарява
книги често, а онези, които твърдят, че никога не са подарявали книги са цели 64.3% - с 15 пункта по-високо от
средното. Приблизително с такъв процент се различават получаването на книга за подарък от учениците и
подаряването на книга от самите ученици. Т.е макар, че делът на учениците, които все пак получават книгиподаръци, се движи около златната среда, делът на онези ученици, които подаряват книги, е значително под нея:
повече от две трети от учениците не подаряват книги. Тези 14-15% разлика между пасивно получаващите книги-

подаръци и активно подаряващи могат да бъдат тълкувани като разликата в нормата към книгата, която имат
възрастните /родителите, които подаряват книги/ и учениците /които сами и по собствена инициатива правят това
много по-рядко/.

IX.ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОСЛОЙКИ,
СВЪРЗАНИ С КНИГАТА, И
“ИНФРАСТРУКТУРАТА” НА ЧЕТЕНЕТО

IX.ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОСЛОЙКИ И НА КНИГАТА И
ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ЧЕТЕНЕТО
ИЗДАТЕЛСТВАТА
Като цяло разпознаваемостта на българските издателства се запазва в приблизително същите
граници, както и през 2006г. Малко на брой издателства са видими и са brand mark за малък
брой читатели. Над статистическата грешка от процент и половина са осем издателства, като
двата най-добри резултата за 2009 са 8% и 6% видимост, останалите се движат между 1.8 % и
2.9%. Този факт – вероятно резултат от бестселърна издателска политика - не позволява да се
направи изводът, че определени издателства имат културен авторитет и влияние.






Ето някои тенденции, засягащи отделни издателства:
◦

1/ Още по-силно нараства разпознаваемостта на издателство Хермес (от 5% на 9%),

◦

2/ Чувствително напред се придвижва и БАРД (от 2% на 6%); макар и по-умерен, ръст
бележат също и Христо Г.Данов (от 1% на 2.5%) и Абагар (от 0,7% на 2%).

◦

Лек спад е налице при издателство Просвета (от 4% на 2%), което вероятно се дължи на
загуба на позиции в издаването на учебници.

◦

На трета позиция сред издателствата
общественото мнение нареждат книжарници
“Хеликон”, което говори за липсата на ясно разграничение между издатели и
разпространители, но и за изключително активната роля на Хеликон през този период.

Въпреки тези слаби на пръв поглед размествания, настъпва промяна в топ 3 на издателствата.
Ако за 2006г. това са Хеликон, Просвета и Анубис, то за 2009 класацията вече е Хеликон,
Бард и Хр.Г.Данов.
Активната дейност на книжарската верига Хеликон през периода е довела до много висока
разпознаваемост и до приписването им на издателски функции /затова сме я запазили тук/.
Делът на посочилите я е свидетелство за ефективността на веригата и скоростта в налагането
й като търговска марка.

IX.ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОСЛОЙКИ И НА КНИГАТА
И ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ЧЕТЕНЕТО
ЗАПОЗНАТОСТ С ИЗДАТЕЛСКИ КЪЩИ (%)
4,5

Хермес
2,4

Бард
0,7

Хеликон *

2,5
2,7
2,5

Анубис
Просвета

2,3
0,7

Абагар

0,2

1,2
1,3
1,2

Труд
0,6

Колибри
Булвест 2000
Рийд ърс Дайд жест
Христо Ботев
Хемус
Фют
Захари С тоянов
Прозорец
С лово
Лик

4,3

2,1
1,6
1,8

С иела
Кибеа

6,0
2,9

1,1

Христо Г. Данов

8,7

1,0

0,8

1,5

0,2

0,6
0,4
0,6
0,6
0,6
0,1
0,4
0,1
0,4
0,2
0,3
0,3
0,3
0,5
0,3

2006
2009

IX.ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОСЛОЙКИ И НА КНИГАТА И
ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ЧЕТЕНЕТО
БИБЛИОТЕКИТЕ









Налице е ясна негативна тенденция при ползването на библиотеки. За период от три години
ползването на публични библиотеки бележи съществен спад, който е най-ясно изразен при
читалищните библиотеки – от 42% на 16%; с повече от 20 пункта спада и мотивацията те да
бъдат посещавани.
Библиотеките като че ли започват да се оформят като място пред всичко за специализирано
търсене на информация.
Ако през 2006-та, 55% са посочили, че снабдяването с повече нови книги би ги мотивирало
да посещават библиотеки, сега този дял е едва 33%.
Спадът се наблюдава основно в ползването на местните, главно читалищни библиотеки /от 46
на 16%/. Макар и по-малък, поради по-ниския дял ползватели, спад е налице и при
университетските, училищни и други институционални библиотеки.

IX.ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОСЛОЙКИ И НА КНИГАТА
И ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ЧЕТЕНЕТО
КОИ БИБЛИОТЕКИ ПОЛЗВАТЕ?

IX.ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОСЛОЙКИ И НА КНИГАТА
И ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ЧЕТЕНЕТО
СЛАБА МОТИВАЦИЯ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА БИБЛИОТЕКИ









Един от тревожните изводи от проучването, с оглед достъпа до книжен фонд в условията на
икономически ограничения и недобро финансово състояние на повечето домакинства, е
намаляващата мотивация за използване на библиотеки.
По принцип, намаленото посещение на библиотеки би могло да се дължи на две различни
групи фактори:


Липса на достатъчно условия в самите библиотеки /материални, технически, книги,
удобства при ползването/



Липса на информация, постепенно демотивиране за използването тези институции и
заместването им от други форми

Изследването през 2009г. показва, че спада мотивацията за използване на библиотеки,
независимо от тестването на различни фактори, които биха могли да направят последните поатрактивни.


Така например,ако през 2006-та, 55% са посочили, че снабдяването с повече нови
книги би ги мотивирало да посещават библиотеки, сега този дял е едва 33%.



Аналогична е тенденцията при по-лесния достъп, по-добре обзаведени стаи и дори подобър достъп до интернет.

Библиотеките като че ли започват да се оформят като място преди всичко за специализирано
търсене на информация. Два фактора, които не са тествани през 2006-та – повече
информационни издания и по-добър достъп до архиви и архивни издания, се очертават като
водещи за групите, които най-често ползват библиотеки – интелигенция, висшисти, студенти.
Тъй като при ползването на училищни/университетски библиотеки от страна на ученици и
студенти също е налице спад, по всяка вероятност работата с книги не е достатъчно застъпена
и в самия учебен процес. Макар и да е рано за категорични изводи, ползването на библиотеки
очевидно преживява период на криза.

IX.ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОСЛОЙКИ И НА КНИГАТА И ИНФРАСТРУКТУРАТА НА
ЧЕТЕНЕТО: КАКВО БИ ВИ МОТИВИРАЛО ДА ПОСЕЩАВАТЕ ПО-ЧЕСТО
ОБЩЕСТВЕНИ БИБЛИОТЕКИ? (%)

32,7

Повече нови книги

По-лесен д остъп

54,9
19,8
32,4

Повече информационни изд ания

29,3

По-д обър д остъп д о архиви и
архивни изд ания

По-д обре обзавед ени стаи

По-д обър Интернет

Повече д опълнителни материали

22,8
20,5
22,5
19,3
20,2
17,4
17,6

2006
Повече информация

27,6

2009

IX.ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОСЛОЙКИ И НА КНИГАТА
И ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ЧЕТЕНЕТО
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА







58.4% от българското общество смята, че училището не създава
позитивно отношение у учениците към книгата и четенето.
Авторитетът на учителите е нисък - 37% от българското общество
смятат, че те като цяло не успяват да станат авторитет за учениците,

35% смятат, че изучаваните в училище четива не отговорят на
интересите на учениците от съвременната епоха /а сред самите
ученици този процент е 39.3%/.

IX.ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОСЛОЙКИ И НА КНИГАТА И ИНФРАСТРУКТУРАТА НА
ЧЕТЕНЕТО: УСПЯВАТ ЛИ УЧИТЕЛИТЕ ДА СТАНАТ АВТОРИТЕТИ И ОБРАЗЦИ НА
ЧИТАТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ У ПОДРАСТВАЩИТЕ? (%)

Без отговор
5,4%

Да, голяма част от
тях
7,5%

Не /почти не/
37,0%

Само някои
50,1%

IX.ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОСЛОЙКИ И ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ЧЕТЕНЕТО
ЧЕТИВАТА, КНИГИТЕ, КОИТО СЕ ИЗУЧАВАТ В УЧИЛИЩЕ, СЪОТВЕТСТВАТ ЛИ
СПОРЕД ВАС НА ИНТЕРЕСИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, НА СЪВРЕМЕННАТА ЕПОХА? (%)

Без отговор
8,8%

Да, голяма част от
тях
8,3%

Не /почти не/
35,8%
Само някои
47,2%

IX.ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОСЛОЙКИ И НА КНИГАТА И ИНФРАСТРУКТУРАТА НА
ЧЕТЕНЕТО: СЪЗДАВА ЛИ БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ ПОЗИТИВНО ОТНОШЕНИЕ У
УЧЕНИЦИТЕ КЪМ КНИГАТА И ЧЕТЕНЕТО? (%)

Без отговор
9,2%
Да
32,4%

Не
58,4%

IX.ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОСЛОЙКИ И НА КНИГАТА И ИНФРАСТРУКТУРАТА НА
ЧЕТЕНЕТО : ИЗУЧАВАНЕТО НА ЛИТЕРАТУРА В УЧИЛИЩЕ ТРЯБВА ДА ОБРЪЩА
НАЙ-ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ НА: (%)

Създ аване на желание за
четене у учениците

76,2

Дискусиите, д ебатите межд у
учениците

41,0

Информация за авторите и
тяхното време

30,9

Обсъжд ането на темите и
свобод ния ученически
коментар

30,0

Писането на съчинения,
есета

25,7

На литературните качества
на изучаваните творби

На проверените
интерпретации на учителите

18,6

9,5

IX.ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОСЛОЙКИ И НА КНИГАТА И ИНФРАСТРУКТУРАТА НА
ЧЕТЕНЕТО: УЧЕБНИЦИТЕ, ПО КОИТО СЕ УЧИ В УЧИЛИЩАТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ
ИЗБИРАНИ ОТ: (%)

Учителите

44,6

Министерството на
образованието

38,5

Директорите на училищата

8,9

Род ителите/настоятелствата

4,2

Без отговор

3,8

IX.ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОСЛОЙКИ И ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ЧЕТЕНЕТО:
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА







Т.е. една трета от българското общество е скептично или съвсем недоволно от българското
образование: оптимистите са малко.
Около половината от анкетираните все пак признават авторитет на „някои” конкретни
учители, както и нуждата от „някои” конкретни четива от училищния литературен канон.
Подобни отговори говорят, че позитивните моменти са резултат не от системни действия на
образователната политика, а по-скоро са случайни по отношение на нея и са резултат от
индивидуалното поведение на определени учители.

Резултатите на изхода на системата не могат да бъдат определени като отлични: както
експериментите на PISA, така и нашите експерименти в СМГ и ПГМТД /виж по-долу/ говорят,
че учениците трудно овладяват важни техники за използване на информация и важни
културни кодове на социализацията. Четенето подготвя освен всичко друго 1.
професионалисти, употребяващи бързо и функционално информация и 2. граждани със
способност за автономия и зрял избор: начинът, по който българското училище създава
читателски навици и компетентности не постига добре тези възможни цели.

IX.ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОСЛОЙКИ И НА КНИГАТА И ИНФРАСТРУКТУРАТА НА
ЧЕТЕНЕТО: ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДИСКУСИИТЕ С ФОКУСНИ ГРУПИ

За разлика от изследването през 2006 г., при това от 2009, освен въпросите в анкетата на
представителното социологическо изследване, бяха проучени и мненията на ключови
професионални прослойки, важни играчи в полето на книгата и четенето. Проведоха се дискусии
с малки фокус групи библиотекари, учители и издатели.
Тези дискусии нямат представителен характер и не позволяват да се направят точни
количествени изводи, но детайлизират общата картина, обогатяват я чрез експертни менения и
оценки и възпроизвеждат специфични гледни точки, повтарящи се твърдения и аргументи,
характерни за тези гилдии. Тук ще представим само най-общите изводи от дискусиите.
Подробните анализи на дискусиите са в отделни документи.










Ключовите професионални прослойки са сравнително слабо и повърхностно информирани
една за друга, често имат взаимно не-благоприятни образи. Те не си взаимодействат успешно
/общите инициативи са много редки/ и не осъществяват над-прослоечна културна политика.
Членовете на тези застаряващи гилдии, които трудно се обновяват, имат двойствено себеизживяване –те мислят за себе си едновременно като за “ментори” и “маргинали”.
Често за тях социалистическата културна и образователна политика спрямо книгата е
носталгичен образец.
Между професионалните прослойки има значителна разлика в мотивацията: “мисионерската”
мотивация е характерна на учители и библиотекари, издателите /макар често да се
представят като културна институция с мисия/ мислят пазарно и са движени от пазарни
мотиви.
Гилдиите боравят с различни корпуси от четива – от литературния канон /учители/, през
библиотечната наличност /библиотекари/, до актуалната пазарна продукция и бестселърите
/издатели/.
Гилдиите имат различни визии за бъдещата съдба на четенето и книгата, различни
професионални утопии.

IX.ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОСЛОЙКИ И НА КНИГАТА И
ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ЧЕТЕНЕТО
ГИЛДИИТЕ – ОБЩ ИЗВОД





Възрастовият състав, различните типове маргинализация и изолация,
разбягващите се професионални манталитети и травми, идеологии и утопии,
отсъствието на обща политика и различните, несравними компетентности, а
също и различните публични пози и реторики на учители, библиотекари,
издатели
и
литератори
не
съдействат
за
повишаване
на
привлекателността на книгата и четенето.
Няма eфективно взаимодействие, синергия между гилдиите. Това се дължи и на
отсъствието на ясна посредническа и направляваща държавна културна
политика за книгата.

X. ИНСТИТУЦИЯТА
“ХУДОЖЕСТВЕНА
ЛИТЕРАТУРА” И ЧЕТЕНЕТО

X. ИНСТИТУЦИЯТА “ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА” И ЧЕТЕНЕТО
ПРЕВЕНЦИЯ НА ЛИТЕРАТУРОЦЕНТРИЗМА В МЕТОДОЛОГИЯТА







Изследователите на четенето многократно са подчертавали един методологически проблем –
когато бъде засегната проблематиката на четенето, книгата и читателите, обикновено по
подразбиране се говори за художествена литература /предразсъдък,
наричан
“литературоцентризъм”/.
Литературоцентризмът е не само изследователски, но и публичен проблем – в последно
време българските публични дискусии върху четенето по подразбиране говорят предимно
върху проблеми на художествената литература. Това се потвърди и от проведените от нас
дискусии с фокус групи учители /като особено подчертано то беше при учителите по
литература/.
Нашето изследване се постара да не изпада в “литературоцентризъм” и да опише реалното
място на четенето на художествената литература сред останалите читателски практики.
Същевременно то се постара да не пренебрегва тази важна културна институция и се опита да
оцени реално ролята и влиянието и сред днешните български читатели.

X. ИНСТИТУЦИЯТА “ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА” И ЧЕТЕНЕТО
ПРЕДПОЧИТАНИ ЖАНРОВЕ И ЧЕТИВА (%)

Худ ожествена литература /романи/

36,9

Българска класика

22,6

Световна класика

21,4

Историческа и д окументална литература

16,4

Худ ожествена литература /поезия/

12,5

Професионална литература

11,6

Справочна литература, каталози, енциклопед ии и пр.

11,1

Научна литература

10,1

Детско- юношестка литература

9,7

Съвременни български автори

8,0

Религиозна литература

3,9

Пътевод ители

3,4

*На графиката са представени само отговорите “Много го харесвам”

X. ИНСТИТУЦИЯТА “ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА” И ЧЕТЕНЕТО.
ПРАКТИЧЕСКИЯТ ЛИТЕРАТУРОЦЕНТРИЗЪМ









Както се вижда ясно от горната таблица, четенето на художествена литература се смята и от
самите анкетирани за водещ тип четене – делът на посочилите, че художествената литература
е предпочитан “жанр” /при цялата неточност на термина тук/ е повече от една трета от всички
анкетирани. Като общ процент от предпочитанията четенето на художествена литература е
равно по дял на четенето на професионална, справочна и научна литература, взети заедно.
Сред читателските елити - софиянци, висшисти, интелигенция и анкетирани със свободни
професии, хората с висок доход /750-1000 лева месечно/ стойностите на предпочитане на
художествени четива пред други, са още по-високи: 44 -48% от тях посочват именно
художествената литература като най-предпочитан жанр, а полувисшистите са цели 55%.
Младите /18-31 год./ и най-активната възрастова читателска група /тази на 31-40 год./ имат
високи стойности на предпочитане /малко над средните - съответно 37.8% и 39.9% от тях
предпочитат художествена литература пред други жанрове/, но не толкова колкото
посочената по горе група и по-малко от 40-50 годишните /42.9%/. Не само сред младите, но и
сред всички анкетирани, най-висок дял харесващи художествена литература има сред
студентите – цели 57.1%, докато учениците са под средното - 35.7%.
Интересно е, че най-богатите от хората с доход над 1000 лева месечно не са особено
запалени любители на художествена литература – само 27.3% от тях /с 9 пункта по-ниско от
средното/ предпочитат художествена литература пред други четива.

X. ИНСТИТУЦИЯТА “ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА” И ЧЕТЕНЕТО.
ХАРЕСВАНИ И НЕХАРЕСВАНИ ТЕРИТОРИИ НА ЛИТЕРАТУРАТА



“Предпочитането” обаче не засяга равномерно цялата жанрова, тематична и ценностна територия на
художествената литература:
◦

◦





На първо място, самият въпрос в анкетата е конструиран така, че предпочитанията /със степени от
възможни отговори “никак не харесвам” до “много харесвам”/ засяга главно романи, докато отговорите на
други въпроси посочват значително по-ниска степен на предпочитане на по-трудни жанрове – поезия – само
12% /за “драма” не е задаван въпрос, но вероятно и там предпочитанията са по-ниски/.
На второ място, двойно по-слаби са предпочитанията за литературна класика /само 21-22% - като
българската литературна класика е малко по-предпочитана пред чуждата/. Прави впечатление обаче, че
българската художествена класика, при която отговорът “никак не харесвам” се движи средно между 1015%, събужда доста силна негативна реакция у селяни, земеделски стопани и безработни, а също у турци
/20-30%/ и роми /44.7%/: тези групи “никак не харесват” българската класика, в което със сигурност има и
социален и мулти-културен образователен проблем.. Към тази група се приближават парадоксално
учениците - една пета от тях, цели 21.4% от тях никак не харесват класиката, която учат в момента – за
контраст при студентите този процент е едва 5.7%.

Предпочитанията към съвременна българска литература са още по-ниски – само 8% от анкетираните
отговарят че “много харесват” да четат съвременни български автори. Въобще, съвременната
българска литература не се радва на широка популярност – 27-30% от анкетираните са отговорили с
“никак не харесвам”, а сред учениците и студентите този отговор е дори по-чест /39-40%/.
Можем да се запитаме: ако анкетираните харесват много художествена литература, но не толкова
литературна класика и още по-малко литературна съвременност, какъв тип художествена литература
харесват тогава? Анкетата не е успяла да формулира тук точния въпрос, но предвид други въпроси и
отговори става възможно да се построи хипотеза: анкетираните харесват главно комерсиални романи,
бестселъри, медийно известни имена. Ще се върнем към това.

X. ИНСТИТУЦИЯТА “ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА” И ЧЕТЕНЕТО
КОГА ЗА ПОСЛЕДНО ЧЕТОХТЕ КНИГА ОТ
БЪЛГАРСКИ АВТОР? (%)

2006
2009

52,4
47,2

6,6

7,5

През послед ния
месец

7,2

7,0

8,2

6,3

През послед ните 3 През послед ните 6
месеца
месеца

11,2

14,4

13,9

През послед ната
год ина

Повече от ед на
год ина не съм чел
книга от български
автор

18,1

Без отговор

X. ИНСТИТУЦИЯТА “ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА” И ЧЕТЕНЕТО
МОЖЕТЕ ЛИ ДА НАЗОВЕТЕ ТРИМА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ АВТОРИ? (%)

4,6

С тефан Цанев

5,3
1,9

Нед ялко
Йорд анов

4,7
2,2

Рад ой Ралин

1,5
1,8

Антон Дончев

Атанас Далчев

3,3

Николай
Хайтов

Евтим Евтимов

0,4

Димитър Талев

2,2
2,0

Валери Петров

Ивайло Петров

Любен Дилов баща
Елин Пелин

1,6
2,0

Йорд ан
Рад ичков

Дамян Дамянов

0,3

5

Христо Калчев

Иван Вазов

Александ ър
Томов

1,7
Марко С емов

0,4
1,4

Христо Ботев

1
1,3
0,8
0,7
0,2
0,6

0,6
0,1
0,5
0,3
0,5
0,7
0,5
0,9
0,5
0,1
0,4
0,2
0,4

Вера
Мутафчиева

0,2

Над ежд а
Захариева

0,2

2006
2009

0,6

0,4

0,4

X. ИНСТИТУЦИЯТА “ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА” И ЧЕТЕНЕТО
МОЖЕТЕ ЛИ ДА НАЗОВЕТЕ ТРИМА СЪВРЕМЕННИ ЧУЖДЕСТРАННИ АВТОРИ? (%)

4,5

Дан Браун

6,6
2,9

Паулу Коелю

3,9
1

Даниел С тийл

1,5
1,4
1,8
1,4

Джон Гришам

Орхан Памук

0,1
1,0
0,2
0,7

Нора Робъртс

0,4
0,7

С анд ра Браун

0,5
0,7

У мберто Еко

0,2
0,5

Дж.Р.Р.Толкин

0,3
0,5

Агата Кристи

0,6
0,5

2,4

С тивън Кинг

Джоан Роулинг

Джон С тайнбек

1,6
0,2
0,6

Артър Хейли

0,6
0,6

0,4
0,3

Джоан Колинс

0,5
0,3

Мери Хигинс

0,1
0,2

Исабел
Алиенд е

0,1
0,2

Тери Пратчет

0,7

Дейвид
Балд ачи

С ид ни Шелд ън

2006
2009

0,3
0,2

С ъмърсет
Моъм

0,1
0,1

Артър Кларк

0,2
0,1

Лорън
У айзбъргър

0,2
0,1

Джеймс Хад ли
Чейс

0,3
0,1

Джек Лонд он

0,4
0,1

X. ИНСТИТУЦИЯТА “ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА” И ЧЕТЕНЕТО
ВИДИМОСТ НА СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА








Като цяло видимостта на съвременната литература не е голяма. На въпроса “Можете ли да назовете трима
съвременни български автори?”, са споменати 480 имена. Много от тях се повтарят, общия брой споменати
автори е 138 от 3000 възможни отговора – това представлява 16% от възможните споменавания. Може да
се смята, че на толкова възлиза сумарна „видимост” на съвременната българска литература. Общия брой на
споменавания на чуждестранни автори е 384 – т.е. става дума за 12.8% видимост, което говори, че чуждата
съвременна литература е малко по-слабо известна от българската.
За българската литература разсейването на имената е голямо. Авторите от първата десетка - Стефан
Цанев, Недялко Йорданов, Христо Калчев, Валери Петров, Йордан Радичков, Антон Дончев, Николай
Хайтов, Георги Стоев, Иван Вазов, Дамян Дамянов, Ивайло Петров – имат сумарно 245 назовавания, т.е.
това ядро има 51.04% от общия брой споменавания и общо 8% видимост Най-известният български автор,
Стефан Цанев, е споменат в 5.2% от случаите, а останалите от първата десетка – между 4% и 1.4%.
Имената в периферията - т.е. останалите 49% от споменаваните имена - се появяват спорадично и
случайно; 68 автора са споменати само по веднъж, а 15 – по два пъти, което е в рамките на статистическа
грешка /а това значи, че в други извадки вероятно ще се появят други имена/.
Освен това, получилият се списък с български автори е объркан и донякъде “неграмотен” –смесени са
ценностни и жанрови критерии, объркано е дори самото понятие “съвременност”. Класиците с лекота стоят
до съвременни автори, те - до медийни фигури или графомани. Като съвременните български писатели са
причислени журналисти като Георги Стоев /споменат на 8-мо място с 1.4%, /колкото и Иван Вазов/, Боби
Цанков, Мартин Карбовски, Ваня Щерева, Иво Сиромахов, Кеворк Кеворкян, Юлиан Вучков, Божидар
Димитров; до тях са споменати почти неизвестни /но вероятно „култови” във определени среди/ имена като
Донка Петрунова, Христо Мермерски, Явор Янакиев, Георги Гроздев, Валентин Постников, Димитър
Златков, Христо Нанев, Елка Няголова, Светльо Дукадинов и др. По същия случаен начин се появяват
автори, които настина могат да бъдат причислени към „високата” съвременна българска литература – т.е.
такива, които са оценявани положително от критиката и са получавали награди - Борис Христов, Владимир
Зарев, Виктор Пасков, Светлозар Игов, Елена Алексиева, Алек Попов. Захари Карабашлиев, Георги
Господинов. До тях пък равноправно присъстват представители на различни предишни социалистически
поколения, писатели от близкото минало – Любомир Левчев, Александър Томов, Любен Дилов, Станислав
Стратиев, Радой Ралин, Георги Мишев. А заедно с всички за „съвременни” се обявени автори като Иван
Вазов, Христо Смирненски и Йордан Йовков и дори писалите, творили само през 19 век, като Петко
Славейков и Христо Ботев.

X. ИНСТИТУЦИЯТА “ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА” И ЧЕТЕНЕТО
ВИДИМОСТ НА СЪВРЕМЕННАТА ЧУЖДА ЛИТЕРАТУРА








Докато образът на съвременната българска литература е доминиран или от автори от образователния
канон, или от “медийни звезди”, образът на съвременната литература е доминиран от маркетингови
влияния и пазарен успех. Анкетираните споменават главно автори на пазарни бестселъри, появили се
в последните 10 години на българския пазар.
Общият брой на споменатите чужди автор е /115/, а начело са Дан Браун /6.6%/, Паулу Коелю
/3.9%/, Даниел Стийл /2.4%/, Джон Гришъм /1.4%/, Стивън Кинг /1.4%/, Джеймс Ролинс /1.%/
Дж.К.Роулинг /1.%/ - всички останали автори са под 0.7%, Посочените седем писатели са между найпродаваните популярни автори на криминална, трилърна и фентъзи литература.
Списъкът с имена на съвременни чужди писатели е белязан от сходен с българския случай ценностен,
жанров и исторически хаос. Отвъд пазарното ядро на първите, са изброени всевъзможни писатели: до
класици от 19-ти век като Виктор Юго, Емил Зола, Оноре дьо Балзак, Гогол и Достоевски се подреждат
важни фигури от 20-ти век като Джеймс Джойс, Джон Стайнбек, Франсоаз Саган и Габриел Гарсиа
Маркес; до съвременни класици и нашумели имена като Орхан Памук, Милан Кундера и Харуки
Мураками се подреждат журналисти като Анна Политковская, известни в други сфери фигури като
Пако Рабан, учени и публицисти като Ноам Чомски, религиозно-моралистични писатели като К.С.Луис.
Многото споменати добри писатели обаче обикновено са или на ръба или отвъд ръба на
статистическата грешка: за разлика от българската литература, не само ядрото, но и периферията на
чуждата съвременна литература е доминирана от имена на пазарната популярна литература – особено
в жанровете кримка, трилър, фентъзи и разнообразните прояви на new age литературата.
В споменаванията много рядко се появяват сериозни съвременни чужди автори, които наистина са
били високо оценени от критиката и са получили престижни награди – макар че доста от тях са вече
преведени. Т.е. също както при българската съвременна литература, реалната “висока” съвременна
чужда литература е статистическа невидима.
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Съвременната българска литература не е престижна, тя е слабо видима, няма отчетлив и
позитивен публичен образ и слабо допринася за развитието на масова читателска култура. В
годините на прехода тя е престанала да бъде важна национална културна институция
/каквато българската литература традиционно е била до 80-те години на 20-ти век/ и се е
превърнала от в сравнително изолирана културна мрежа.
Съвременната художествената литература с високи претенции /одобрявана от критиката и
получаващата престижни награди/ в България всъщност се маргинализира – и то въпреки
високият процент на хората, което твърдят че между предпочитаните жанрове за четене
художествената литература е на първо място.

Налице е
“медиатизация” и/или “маркетингизация” на читателските “елити” – техните
художествени четива са главно в три сфери: 1. образователни спомени /като за тази сфера не
е ясно, дали те наистина четат училищните класици, или просто ги споменават/ 2. автори и
заглавия, които имат постоянно медийно присъствие, или около които има медиен шум 3.
Бестселъри, добре промотирани и рекламно представени автори и заглавия.
Казано по друг начин – активното четене не разполага с автономни канали за спечелване на
културно и социално влияние - неговата известност и желаност са пречупени през други
канали, различни от тези на самата печатна книга. В този смисъл, всяка медийна кампания,
която се занимава с промоция на книгите и четенето, едновременно им помага, но и
задълбочава техния проблем
– освен конкретното си позитивно влияние, то косвено
демонстрира, че четенето /на книги/ вече не е водеща културна и медийна практика. Книгите
и книжовната култура не могат “да си помогнат сами”, необходима им е помощ отвън, от посилни и валидни медийни канали.
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Изследването на читателските компетентности с разработената от нас техника /включваща не
само резултати от анкетите, публикавани по-долу, но и допълнително качествено изследване
– читателски експеримент с млади хора на изхода на образователната система/ е едва в
своето начало: тя се опитва да изследва такива читателски компетентности, които са
различни от изследваните от PISA.
Резултати от това комбинирано изследване са предварителни и не позволяват да се
формулират ясни изводи, те са повече основа за бъдещи изследвания и експерименти с
усъвършенствана методология.
Въпреки това ще публикуваме по-долу някои таблици от социологическото изследване, а
накрая ще направим обобщен коментар на съпоставката между социологическата анкета и
психологическия читателски експеримент – като изрично подчертаваме предварителния
характер на тези изводи.
Преди това обаче ще представим нормативният аналитичен инструмент, наречен “читателски
компетентности”, който конструирахме за целите на изследването.

XI. ЧИТАТЕЛСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
НОРМАТИВЕН МОДЕЛ
Читателските компетентности на един въображаем перфектен читател могат да бъдат представени като
надстройващи се йерархични равнища, които той владее в синхрон и хармония:
Първо ниво:
◦ Грамотност
◦ Елементарно тематично разбиране
Второ ниво:
◦ “read to learn” – възможности за функционално разбиране, определяне на главното, определяне на
противоречия, за селекциониране, използване на информацията в четивата, и за нейното
прилагане в практиката. /това са компетентностите, изследвани от PISA/.
Трето ниво:
◦ Комплексно разбиране на такива типове текстово смисло-производство, които не са свързани с
конкретни и непосредствени практически ползи и употреби, а с по-общи “социализиращи”
способности - развитие на концентрацията и въображението, пълноценно усвояване на стиловия и
реторически потенциал на езика, развитие на способността за адекватно социално общуване с
другите, личностовата автономия, гъвкавост и социална мобилност:
 Конструиране на комлексен смисъл в близко текстуално обкръжение
 Конструиране на комплексен смисъл в далечни текстови връзки
 Конструиране на комплексен смисъл в интертекста и културния фон
 Конструиране на цялостни текстуални и синтетични “послания”.
 Емпатия, дистанция, боравене с идентичностни модели, развиване на социалното въображение,
прилагане към и изпитание на личния опит, отвореност към промени.

`

Въпреки че социологическото проучване не може да даде материал за анализ на тези нива но
компетентност по-долу публикуваме някои таблици, които ще използваме за сравнение с
данните от читателския експеримент
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КОЛКО ВРЕМЕ ОБИКНОВЕНО ЧЕТЕТЕ БЕЗ ДА ПРЕКЪСВАТЕ? (%)

31,2
22,9
16,4
7,8

До 15 минути

До 30 минути

До 1 час

11,4

10,3

До 2 часа

Повече от два
часа

Без отговор

XI. ЧИТАТЕЛСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
КОНЦЕНТРАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА ЧЕТЕНЕ (%)

22,4

24,2

24,2
11,7

Винаги потъвам в
книгата

Почти винаги, но
запазвам връзка и
с околния свят

Понякога

7,0
Често се
разсейвам

10,4

Не, не ми се е
налагало д а се
концентрирам
особено

Без отговор

XI. ЧИТАТЕЛСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
КОГА И КЪДЕ ЧЕТЕТЕ НАЙ-ДОБРЕ И НАЙ-ДЪЛГО? (%)

Вкъщи

50,3

В леглото, пред и заспиване

17,5

Събота и нед еля

10,4

Във ваканциите, когато съм
на почивка

7,0

Няма значение

5,4

Когато пътувам

4,1

На работното си място

3,7

В тоалетната

В читалнята на библиотеката

2,0

1,1

XI. ЧИТАТЕЛСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ДОКАТО ЧЕТЕТЕ КНИГИ, МЕЧТАЕТЕ И ФАНТАЗИРАТЕ ЛИ СИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА,
КОЕТО ЧЕТЕТЕ? (%)

20,0

21,4

Понякога

Ряд ко

24,5
17,3

12,6
4,2
Да, винаги,
понякога просто
прекъсвам
четенето зарад и
това

Често

Никога

Без отговор

XI. ЧИТАТЕЛСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
КОГАТО ЧЕТЕТЕ, ВРЪЩАТЕ ЛИ СЕ ДА ПРЕПРОЧЕТЕТЕ НЯКОЙ ПАСАЖ? (%)

19,2
11,8
5,7
Много често

10,5

Понякога, само Понякога, само Понякога, само
ако смятам, че
ако пасажът
ако пасажът е
пасажът е
много ми хареса
неясен
важен

20,4

19,3

Не

Без отговор

13,0

Много ряд ко

XI. ЧИТАТЕЛСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ОБИЧАТЕ ЛИ ДА ПРЕПРОЧИТАТЕ КНИГИ? (%)

Без отговор
19,3%

Да
36,6%

Не
44,1%

XI. ЧИТАТЕЛСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ЗА КОЛКО ДНИ ПРОЧИТАТЕ КНИГА ОТ 300 СТРАНИЦИ,
КОЯТО ВИ ИНТЕРЕСУВА? (%)

30,5
21,8
11,9

9,7

6,7

До два дни

До три дни

До седмица

За 10 дни

11,7

За месец

7,7

Повече

Без отговор

XI. ЧИТАТЕЛСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРИБЛИЗИТЕЛЕН БРОЙ НА
КНИГИТЕ, КОИТО СТЕ ПРОЧЕЛ /А/ ДОСЕГА В ЖИВОТА СИ: (%)

14,8

До 10

14,0

До 30

12,3

До 50

13,2

13,1
7,9

До 100

До 200

6,2

5,1

До 300

До 500

10,2
3,2

Повече
от 500

Не съм
Без
чел книги отговор
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Експериментът в ПГТМД и СМГ /чийто резултати тук представяме съвсем схематично/ показва,
че учениците от 11 клас са овладели долните етажи и слабо владеят горните, по-сложни нива
на читателска компетентност. Те се справят добре с елементарното тематично разбиране,
донякъде се справят с концентрацията, но не се справят със сложно конструиране на смисъл
и с диалектиката между емпатия и дистанция, изискваща правилното проиграване на
идентичностни модели. Т.е. тези млади хора не владеят тъкмо онези нива на четене, които са
свързани с индивидуалистичната либерална култура – чрез които се проиграват възможни
животи, както и възможни гледни точки, оценки и нагласи към тях, от които зависи
личностовата автономия и зрелия избор.
Това доведе до по-общ извод: външните фактори на четенето, тези, които бяха представени
по-горе в таблиците от социологическото изследване - купуване на книги, притежание на
книги, често и продължително четене, подаряването на книги, разговорите за книги и пр. не водят непременно до овладяване на по-висшите и комплексни нива на читателска
компетентност. Бяха регистрирани конкретни случаи, които позволяват да се каже следното:
възможно е определен читател, или читателска група по външни показатели да имат много
добри показатели, дори да се приближават до полюса на “перфектния читател” – но това не
гарантира автоматично, че тези активни читатели владеят добре и задълбочено всички – и
особено висшите - читателски компетентности.
Ако съществува тенденция да се губят тъкмо “високите нива” на читателската компетентност
/което предполагаме/ то те ще бъдат социологически невидими – ще са необходими нови и
много по-фини изследователски техники, за да могат те да бъдат забелязани, описани и
анализирани. А още по-сложно ще бъде да се формулират препоръки за преодоляване на тази
/засега само предполагана/ ерозия в горните етажи на читателската компетентност.
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Предвид перманентния дефицит на демократично гражданско участие у нас, една от задачите
на настоящото проучване беше да провери доколко социализацията в практики на четене
влияе на политическата и гражданска активност на хората.
Резултатите, които получихме и които са систематизирани в таблицата на следващия слайд, са
изключително интересни. От една страна, те напълно потвърждават основните изводи от
международните проучвания. Участието на българските читатели в различни граждански
каузи /екологични, културни, младежки, филантропически и пр./ е доста по-ниско от
американското – сумарно за честите читатели и епизодичните читатели е около 22%, а само
от активните читатели е 27.2%. Българските нечитатели също са много по-рядко граждански
активни от американските – тяхното сумарно участие във всички подобни дейности /като
изключим политическите избори, за които ще стане дума по-нататък/ варира между 3 и 7%.
/разлика между двете групи – между 20 - 25 пункта/.
Освен това, в право пропорционална прогресия намалява ангажираността с доброволни
граждански дейности - от редовните читатели, през спорадичните към нечетящата публика.
Съотношението между първата и третата група е от 6 до 8 към 1. Ангажираността на
нечетящата аудитория за отделните видове дейности варира между …. 0.3 и 1.3%.
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Подобна силна зависимост по отношение на съвкупността от каузи не се наблюдава по никой
друг, самостоятелно взет признак. При някои от каузите, напр. екологични и културни, има
голяма разлика между софиянци, интелигенция, от една страна и хората от селата и с
основно образование, от друга, но не така стоят нещата при други каузи. При младежките
каузи разликата между младите и възрастните е много голяма, но не е така при политическите
каузи. И пр. , и пр.. `
Аналогична е тенденцията и при участието в благотворителни акции и членството в различни
организации. Докато 11% от активно четящите редовно участват в благотворителни акции и
още 34% - от време на време, то при нечетящите, тези показатели са съответно – 0.9 и 16%.
17% от активната читателска аудитория членува в някаква организация, 10% - от умерената
и едва 3% -от нечетящите.

ГРАЖДАНСКА И ПОЛИТИЧЕСКА АНГАЖИРАНОСТ
В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРАКТИКИТЕ НА ЧЕТЕНЕ(%)
Колко често четете книги?
Редовни
читатели

Няколко пъти
в годината

Никога

Средно за
извадката

Екологични

8,3

6,2

0,6

5,1

Политически

7,7

4,3

0,9

4,3

Културни

6,8

0,9

0,3

2,7

Младежки

4,9

1,8

0,6

2,5

Други

6,8

5,8

1,3

4,7

Не

72,8

82,8

95,9

83,8

Гласувахте ли на изборите за
Народно събрание през юли тази
година?

Да

75,3

69,5

72,0

72,3

Не

24,7

30,5

28,0

27,7

Гласувахте ли на последните местни
избори, които са се провеждали във
вашата община?

Да

69,8

67,7

72,3

69,9

Не

30,2

32,3

27,7

30,1

Редовно

10,8

3,4

0,9

5,1

От време на време

34,0

29,2

15,7

26,4

Не

55,2

67,4

83,3

68,6

Да

16,7

9,8

2,8

9,8

Не

83,3

90,2

97,2

90,2

100,0

100,0

100,0

100,0

Участие в граждански каузи

Участие в благотворителни акции

Членувате ли в някаква
организация/и:
ОБЩО
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Може да се обобщи: макар по отношение на отделни, специфични каузи се наблюдава силна
диференциация в различни социални групи, то оста “четящата, информирана публика – vs
нечетяща” се явява интегрален, синтетичен показател, който пресича напречно различни
видове гражданска активност и отделя активни от не-активни граждани. Без значение на
вида кауза, делението “четяща – нечетяща” аудитория устойчиво и систематично определя
степента на гражданска ангажираност: читателите са по-добри и доброволни граждани.
Тази ясна картина на зависимости силно се променя, обаче, когато се засегне въпроса за
участие в избори. Освен че липсва каквато и да било ясна статистическа закономерност,
резултатите показват, че най-високо участие на парламентарните избори имат както активно
четящите, така и нечетящите, а при последните местни избори, още по-фрапантно – превес
взема група на нечетящите /72%/. Този на пръв поглед парадокс от гледна точка на
нормалната взаимовръзка между гражданско-политическа ангажираност и гласуване може да
бъде обяснен само в контекста на порочните практики на контролирано и корпоративно
гласуване в България, белязали особено силно именно последните местни избори. Така, найлесната група за контролиране и купуване на вота се оказва именно групата на ниско
образованите, неинформирани и зависими хора, които “дават своя вот”, без зад него да стои
съзнателен избор и политическо представителство.

И така - четенето се оказва силен фактор за реално ангажиране на хората в граждански
каузи, благотворителни акции и членство в различни видове организации. То обаче не е
статистически значим фактор във вота. Което в случая поставя под въпрос не значимостта на
практиките на четене, а автентичността на практиките на гласуване.

