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Abstract 

“Socialization” as a central point in the process of personality development occurs under the influence of a range of 
socializing factors, including communication and its important role in human life. It allows the person to absorb 
knowledge, social norms and habits that are parts of  the human social nature. Communication is the factor for 
personality socialization of the utmost significance. Interpersonal communication between people and communities, 
cognition and culture with its artistic values, allow personality to exchange knowledge, norms of behavior, feelings. In the 
modern information-technological society the most important factor of socialization is communication, i.e., personality 
interaction with the the social environment. We consider it as a medium of “socialization”. 
 
Ключови думи: общуване (комуникация), социализация на личността, познание, култура, културна 
социализация. 

Въведение 
Сложният и многостранен проблем  

„социализация на личността” представлява 
интерес за много обществени  науки, изучаващи 
на различни равнища човека като личност – 
философия, психология, педагогика, право и др. 

Материали и методи 
   Анализът на разработването на понятието 
„социализация” в съвременната социологическа и 
философска литература води до определянето на 
„социализацията” като процес на цялостно 
формиране и  развитие на личността, нейните 
психо-социални свойства и качества,  в резултат 
на което тя придобива определени мирогледни и 
ценностни ориентации. „При това, 
социализацията не представлява механично 
налагане върху индивида на готова „социална 
форма”. Индивидът, като „обект” на 
социализацията, представлява, в същото време, 
неин активен „субект”, инициатор, творец” [3]. 
Затова, социализацията е толкова по-успешна, 
колкото по-активно е участието на индивида през 
жизнения му път в активна, творческа дейност. 

Авторът разбира „социализацията” като 
централно звено в процеса на формиране и 
развитие на личността чрез „обучение и 
усвояване на ценности, норми, цели, образци на 
поведение, присъщи на обществото, на 
социалната общност или група” [3]. Този процес 

протича под въздействието на широк кръг 
социализиращи фактори, в това число,  
общуването, което заема централно място в 
живота на човека. 

Социализацията се осъществява като  процес 
представляващ: 

- овладяване на социалния опит и 
културата на предходните поколения; 

- усвояване и обновяване на необходимите 
за живота знания и навици, норми и 
обичаи; 

- социален тренинг; 
- многостранна психологическа, физическа 

и практическа подготовка за изпълнение 
на определени социални роли и функции. 

Всъщност, този процес представлява 
формиране на тези „социални” качества на 
личността, които осигуряват „врастването” и в 
обществото. Главна съставна част от този процес 
е усвояването от индивида на социалните норми 
и превръщането на тези норми, идващи към него  
„отвън” в лични субективни мотиви на неговото 
поведение в живота. 

Едно от по-пълните и съдържателни 
определения на социализацията дава социологът 
Петър-Емил Митев: „понятие, което описва 
общественото въздействие, насочено към 
интегрирането на младежта в съществуващата 
система от обществени отношения: 
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икономическа, политическа и идеологическа 
подготовка на новото поколение за продължаване 
на наследената дейност чрез включването в тази 
дейност” [5]. 

Ние  разглеждаме социализацията като 
институциализиран процес, тъй като важна част 
от него  са тези институции и личности, 
общуването с които  влияят на човека и в 
решаваща степен го формират. Това са така 
наречените ”агенти” на социализацията.  

Индивидуални агенти са родителите и 
семейството, приятели, учители, треньори, 
връстници – това са конкретни личности, 
предаващи  на индивида обществени и културни 
норми. Институтите за социализация са тези, 
които влияят на процеса и го съпътстват: 
училищата и обучителните организации, 
средствата за масова информация, включително, 
световната мрежа Интернет, социалните мрежи, 
стопанските структури, културата като 
феноменална система и цялостната  социална 
среда на общуване. 

Социализиращите институти могат да бъдат 
разделени условно на няколко групи: 

1. Институти за първоначално развитие  на 
природните свойства на човешкия индивид; 

2. Институти и обучаващи организации за 
образование и обучение през целия живот; 

3. Институти за трудова, познавателна, 
художествено – творческа и гражданска дейност. 

Това разделение, естествено, е условно, т.к. на 
всеки етап на развитие на личността действат 
определени групи социализиращи институти със 
специфични методи и средства на въздействие и 
влияние. 

По степен на влияние, според нас, най-важни 
са семейството, училището, средствата за масови 
комуникации, средствата на художествената 
култура и  естествената доминираща социална 
среда на общуване. 

В този смисъл, ние приемаме, че общуването 
играе изключително важна роля във 
въздействието на всички социализиращи 
фактори, т.к., без него са невъзможни ефектите и 
резултатите в процеса на социализация на 
личността. 

В „Енциклопидичен речник по социология” 
[6] е посочено, че „общуването”, по своята 
същност, представлява форма на човешко 
поведение, съдържаща три взаимносвързани 
аспекта: комуникативен, интерактивен и 
перцептивен. Комуникативният компонент, 
който е основно звено в нашето изследване, се 
изразява в размяна на информация, поддържаща 
и осмисляща мрежата от междуличностни и 

вътрешногрупови контакти и взаимоотноше- 
ния.” 

Анализирайки социалните функции на 
общуването, следва да подчертаем, че 
равнозначният  термин „комуникация” е с 
латински произход – „communicatio” от 
„communicare”, което означава „правя общо, 
съобщавам, беседвам, свързвам” и така, терминът 
„комуникация” придобива  смисъл на „социално 
общуване”. В основата на съвременното 
разбиране за комуникацията е не идеята за 
пренасяне на съобщения, а идеята за влиянието 
или за ефекта от взаимоотношенията между лица, 
групи, и дори механизми [7]. 

Моделът на общуването се извежда от 
теорията за информацията. Това е процес, при 
който закодирани от подателя съобщения се 
предават по комуникационен канал към 
реципиента, при когото става декодирането на 
съобщенията. По този начин, целта на 
общуването се състои в предаване на 
информация от подателя към получателя чрез 
знаци, имащи „значение”. „Значението” е  това, 
което се кодира от подателя и се декодира от 
получателя. Получателят, обаче, не е пасивен 
реципиент на информацията. Тук съществува 
един важен аспект на комуникационния процес, 
наречен „отговор по канала за обратна връзка”. 
Тъй като целта на участниците е да разбират, да 
научават, да преценяват и да решават, подателят 
трябва да се убеди, че изводите на получателя 
отговарят на очакванията му. От друга страна, 
получателят иска да бъде уверен, че направеният 
от него извод съответства на този, който е имал 
предвид подателят. От  тук следва, че значението, 
което се „декодира” от съобщението 
представлява специфична „договореност” между 
подателя и получателя на съобщението [8].  

В своя фундаментален труд „Наука за 
комуникацията” Роланд Буркарт изяснява 
понятието „комуникация” чрез анализ на няколко 
сегмента: 

1. Комуникацията като социално поведение; 
2. Комуникацията като социално действие; 
3. Комуникацията като социална интеракция; 
4. Комуникацията като символно предавана 

информация; 
5. Обратната връзка („feedback”), като контрол 

на постигнатия от комуникативното действие 
резултат.  
     Изследователят Буркарт стига до схващането 
за човешката комуникация като социално 
действие [2]. Познанието за същността на 
комуникацията се отнася непосредствено до 
човека като „субект” и „обект” на познанието, 
оценката и общуването, а това води до 
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разглеждане на ценностните аспекти на неговото 
човешко “измерение”, на неговите принципи, 
които се открояват във формата на своеобразни 
негови поведенчески регулатори. Човешките 
характеристики на комуникацията намират израз 
не само в това, че тя се осъществява от човека, но 
и в това, че тя се осъществява за човека. Това ни 
дава основание да направим извода, че 
човешкият (социалният) характер на 
комуникацията стои в основата на 
„социализацията” като процес, продължаващ 
през целия жизнен път на човека. 

В монографията си „Теория за масовата 
комуникация” изтъкнатият български социолог 
Тодор Петев отбелязва следното: 
„Комуникацията като вид социално поведение 
представлява съзнателен обмен на символи и 
знаци, имащи значение за участниците. 
Комуникацията като социално взаимодействие 
предполага  символен обмен – осъзната цел, 
намерение или социално очакване” [8]. 

Резултати и обсъждане 
Общуването като фактор за социализиране на 

личността е от изключителна важност. Без него  
биха били невъзможни и елементарни форми на 
човешкото взаимодействие. Потребността на 
човека да общува, да  разменя информация с 
другите хора, се отнася до най-важните фактори 
за  неговото съществуване и жизнената му 
дейност.  

Извънредно голямо въздействие върху човека 
упражнява не само наличието или липсата на 
непрекъсната връзка със заобикалящата го 
социална среда, а и самото равнище и 
количеството на приеманата, преработвана и  
предавана информация. 

Изключително голяма важност в този аспект 
има общуването за познанието.  

От една страна, междуличностното общуване, 
като осъществяване на контакти между хора и 
общности от хора, позволява да се обменят 
знания, чувства, настроения. Материалните 
предмети, сигнали, знаци тук изпълняват ролята 
на носители на информация, представляваща 
материални и духовни ценности. 
От друга страна, общуването с изкуството (с 
музиката, живописта, литературата и други 
видове и жанрове изкуство) и възприемането на 
ценностите на художествената култура позволява 
на човека да опознава света, да намира своите 
морални ориентири в отговор на важния въпрос 
за мястото и  значимостта на своята личност в 
заобикалящия го свят.   
     За комуникативната функция на изкуството 
великият руски писател Лев Николаевич Толстой 

пише: „Изкуството съвсем не е игра, не е 
наслада, това е просто един от видовете 
общуване между хората и това общуване ги 
съединява в едни и същи чувства. Задачата на 
истинското изкуство е  да пренесе от областта на 
разсъдъка в областта на чувството истината за 
това, че благото на хората е в единението 
помежду им” [1]. 

Наше изследване за социализацията на 
младежта ни дава основания и възможност да 
изведем понятието ”културна социализация” като 
интеграция на личността в обществения живот 
чрез възприемането и овладяването на 
ценностите на художествената култура [3]. 
Според нас, културната доминанта играе 
съществена роля в процеса на социализация на 
личността чрез общуването с художествените 
ценности като: 

1. Формира познавателен потенциал на 
личността (включва рационалното, логическо 
осмисляне на възприетото съдържание); 

2.  Развива емоциите (включва емоционалното 
– чувства, преживявания, свързани с 
художествените образи); 

3. Разгръща социалния потенциал на човека – 
идентификация на заложените в художественото 
произведение идеи, оценки и сравнения със 
собствените позиции, интереси и потребности. 

В процеса на културната социализация чрез 
нормативно посредничество (общуване) и чрез 
културни образци (еталони) се формират 
благоприятни резултати в живота на  човека и 
постигане на конкретните  цели в живота му. 

В условията на съвременното 
информационно-технологическо развитие на 
обществото една от формите на комуникация 
като фактор за социализацията на личността 
представлява взаимодействието на човека с 
заобикалящата го социална среда. Такъв подход 
позволява да се разглежда външната предметна 
среда като среда за комуникации. 

Научно-техническият прогрес и 
глобализацията обуславят по-тясната връзка 
между проблемите на общуването и познанието. 
[5]. Особено важна е ролята на дигиталните 
технологии във формирането на 
комуникативната среда. Тя е свързана с 
използването на  тези информационни канали 
като комукационни звена при предаване и 
приемане на информацията. Създаването на нова, 
„комуникативна информация” е базирано на 
повсеместно използване на технически средства, 
като се създават „обекти”, предназначени за 
възприемане от човека, което неизбежно води до 
усилване на комуникативната функция в този 
процес. 
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Съвременният свят с  прогресиращите 
дигитални технологии създава  нова, по - 
модерна среда за междуличностно и делово 
общуване – Интернет, социални мрежи, видео- и 
телемостове и т.н.. Този тип технологии, които са 
в основата на увеличаване и разширяване на 
възможностите за комуникации, представляват 
едновременно с това, и изключително ценни 
инструменти на познанието. 

В условията на съвременното 
информационно-технологично общество 
динамично се променя и ситуацията в системите 
за образование и обучение, все по- 
непосредствени стават връзките между 
образованието  и бизнеса. Откриват се нови  
познавателни възможности  за младите хора  чрез 
използване на автоматизирани комуникационни 
технологии. Разширява се диалогът ”човек-
компютър” в сферата на познанието. В учебните 
заведения се реализират  учебни програми чрез 
съвременни методи  на преподаване и проверка 
на знанията (електронно обучение - e-learning),  
Осъществява се и студентска мобилност по 
програма ”Еразъм”, която допринася за 
общуването на студентите в глобализиращия се 
свят. Развива се  и процесът на „ученето през 
целия живот”, в съответствие с разработената 
„Национална Стратегия за учене през целия 
живот за периода 2008 – 2013 година”. Новите 
пространствено-времеви фактори, влияещи на 
комуникациите, безусловно оказват своето 
положително въздействие на процеса на 
социализация на личността. 

Заключение 
Придържаме се към тезата на Джон Фиск, че 

комуникацията е разпространяване на 
информация, че цялостният процес на 
комуникация включва знаци и кодове. Приемаме 
изцяло твърдението на учения, че 
„Комуникацията, реализирана чрез предаването 
или получаването на знаци (кодове), всъщност, е 
практиката на социалните отношения” [9]. В 
това, според нас, се съдържа и основната идея, 
която развиваме в работата си, а именно: 
комуникацията (общуването) е неразривно 
свързана  със социалните взаимодействия и 
процеси в обществото, включително 
социализацията, осъществяваща се чрез 
познанието, общуването и ценностите на 
художествената култура. 

Ние се придържаме към тезата, че културата е 
въплъщение на многообразието на всички видове 
материална и духовна дейност на човека, 
насочени към познание и преобразуване на 
природата, обществото и самите хора. За нас тя е 

всеобщ и универсален феномен, проникващ във 
всички пластове на човешкото битие, дейност и 
взаимоотношения [3]. Комуникацията заема 
централно място в културата, както твърди Джон 
Фиск. Нещо повече, лишената от комуникация 
култура е мъртва [9]. Следователно, комуни-
кацията, (влючително, феноменът на културата, с 
който е интегрирана и неразривно свързана), 
представлява основен фактор за социализацията 
на личността. 
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