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Проф. Морбитцер се занимава с информационно 
и медийно образование в най-широк смисъл, с 
особено внимание към приложението в сферата 
на образованието на микрокомпютри, 
интернет и други т.нар. нови медии. В 
разработките си се концентрира върху 
изследването на социалните, 
цивилизационните, културните, 
психологическите и образователните последици 
от развитието на информационното общество 
(мрежовото общество), а също и от 
техническите средства и търсенето на 
оптимални методи за тяхното прилагане в 

процеса на образование и самообразование. Важен елемент от 
научните изследвания на проф. Морбитцер е търсенето и 
изграждането на нови модели на образование през XXI век, в т.ч. и 
проблемите, свързани с нова култура на обучение, а също и анализ на 
различните заплахи от страна на електронните медии. Автор е на 
книгите: „Компютърно подкрепено образование и хуманистични 
ценности на педагогиката (2007), „Съвременни образователни 
технологии“ (1997), „Микрокомпютър за учителя хуманист“ (1994), 
„Адаптивна микрокомпютърна система за контрол на знанията на 
студентите“ (1992) и др. 

 
 
 
 
 
 

 
1 Материалът е преведен по: Morbitzer, J. (2018) Internet w edukacji – między mądrością a 
głupotą, https://www.edunews.pl/badania-i-debaty/opinie/4328-internet-w-edukacji-
miedzy-madroscia-a-glupota #jacommentid:4924 [dostęp: 5.10.2019]. Преводът е направен 
с любезното съгласие и съдействие на проф. Ануш Морбитцер. 

https://www.edunews/
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Живеем в епоха на небивала досега леснота в достъпа 
до гигантски и непрекъснато нарастващ обем 
информация. Информацията е градивен елемент за 
знанието, следователно логичното заключение е, че 
човечеството трябва да бъде все по-мъдро. 
Междувременно обаче – парадоксално – наблюдаваме 
обратното явление, свидетели сме, и то на световно 
равнище, на епидемия от глупост, която, свързвайки я с 
американския филм от 2005 г. „Идиократи“, се нарича 
идиокрация и от много изследователи е смятана за една от 
цивилизационните болести. Това явление трябва много 
силно да безпокои и със сигурност си заслужава да бъде 
превърнато в предмет на изследвания. От търсенето на 
неговите  причини , както и на средствата за защита, са 
заинтересовани, или поне най-малкото трябва да бъдат, 
преди всичко учителите, педагозите и другите 
възпитатели. 

 
Преди няколко години посоката на известната хипотеза на 

Джеймс Флин се обърна, а според тази хипотеза човешката 

интелигентност през ХХ век сред гражданите на западната култура, 

се е увеличавала всяко десетилетие с 3 точки по скалата на 

интелигентността IQ. Междувременно наскоро учени от норвежкия 

Център за икономически изследвания „Рагнар Фриш“, на основата 

на много надеждни изследвания, показаха, че до началото на 70-те 

години на миналия век средното равнище на интелигентността на 

хората е започнала системно да намалява и то с по-високо темпове, 

отколкото преди това тя е нараствала. Днес знаем, че максималното 

равнище на развитие на човешката интелигентност е бил през 

Викторианската епоха, т.е. втората половина на XIX век. Сред 

множеството причини за обезпокоителното намаляване на 

равнището на интелигентността на съвременния човек трябва да се 

спомене т.нар. синдром на прекаленото улесняване на живота, 

основаващ се върху това, че съвременните технологии поемат все 

повече функции на нашия мозък, както и слабостта на 

съвременните образователни системи, които не подготвят 

учениците за функциониране в света на новите медии и 

информационното претоварване. 

Защото днешното училище не изгражда в умовете на 

учениците подходящите мериторично-ценностни филтри, които 

биха им позволили да правят селекция на стойностна и полезна 
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информация в информационния океан. В интернет напълно действа 

правото на американския писател на science fiction Теодор 

Стърджън (1918-1985), считано за един от седемте стълба на 

критичното мислене: 90% от всяко съдържания са глупости (ang. 

ninety percent of everything is crap). Ето защо проф. Томаш 

Шкудларек има право, който в своята книга, издадена през 2009 г. 

„Медията. Скици от философия и педагогика на дистанцията“ 

апелира за това, че по отношение на медиите е необходимо да се 

изгражда отношение на неунищожима и вечна подозрителност, 

че нещата може и да не са точно такива. 

Един от най-важните принципи в социалните науки, в които се 

включват и педагогиката и медийните изследвания, е принципът на 

Св. Матей. Той се основава върху заключението от притчата за 

талантите: „защото всекиму, който има, ще се даде и преумножи, 

а от оногова, който няма, ще се отнеме и това, що има”.2 По 

отношение на интернет това означава, че интелектуално богатите, 

т.е. по-умните, по-добре използват този инструмент – избират 

стойностни информации и изграждат от тях по-монолитна сграда 

на знанието. Те са по-добри архитекти на собственото си знание, а 

за тях интернет е инструмент за интелектуално развитие. Докато 

интелектуално по-бедните хора често се ограничават до 

безрефлексивната операция „копирай-постави ” и за тях глобалната 

мрежа е инструмент за интелектуална деградация. Следователно, не 

е разумно да се питаме дали интернет е добър или лош – добър или 

лош е само нашия начин на използване на този инструмент. Като 

цяло може да се каже, че влиянието на инструментите на 

информационно-комуникационните технологии върху хората 

зависи главно от рационалността на тяхното използване. Това е 

много важно и утешаващо твърдение – всичко е в нашите ръце, а 

още по-точно – в главите ни. Следователно, това е голям шанс и 

надежда за педагозите, които са длъжни да предприемат всички 

действия, които ще позволят да се повишат позитивните последици 

от съществуването на интернет и да се минимизират негативните 

последици от него. 

Глупостта е проблем, който придружава човечеството от 

неговото начало на съществуване. На този въпрос е посветил своето 

 
2 Евангелие от Матея, 25:29. Библия. Издание на БПЦ, София, 1928 г. 



 

4 

най-голямо дело – „Възхвала на глупостта“, един от водещите 

хуманисти на Ренесанса, холандският писател, философ, педагог, 

пропагандатор на античната култура и християнски мислител 

Еразъм Ротердамски (1466-1536), а през 2008 г. американският 

писател Никълъс Кар, написал по-късно номинираната за наградата 

„Пулицър“ книга: „Под повърхността. Как интернет влияе върху 

четенето, мисленето и паметта“3, публикувал известната статия под 

наименованието „Is Google making us stupid?” (Прави ли ни Гугъл 

глупави?). Живеещият в годините 1889-1963 френски поет, 

драматург, филмов режисьор, сценарист, художник, а също и 

сценичен хореограф Жан Кокто (Jean Cocteau) проповядвал 

възгледа: Драмата на нашата епоха е в това, че глупостта 

започна да мисли4. А това е била изцяло различна, прединтернет 

епоха. Differentia specifica5 на съвременността се основава на това, 

че „глупостта не само се е добрала до мисленето“, но и охотно ползва 

интернет – изгоден и навсякъде достъпен инструмент за 

популяризация на своите възгледи. Интернет не е причина за 

епидемията от глупост, но несъмнено се е превърнал в катализатор, 

ускоряващ и укрепващ процеса на социалната й циркулация. 

Ключ за рационалното използване на медиите, е мисълта на 

Стив Пол Джобс (1955-2011), един от създателите и бивш президент 

на Apple Inc.: „Самата технология не се брои. Това, което е важно, 

това е вярата в това, че хората са добри и мъдри, и че ако им 

предоставим съвременни инструменти, ще могат да творят с 

тях истински чудеса. С. Джобс обръща внимание, че само хората, 

притежаващи тези особени ценностни категории – мъдрост и 

доброта – ще могат да използват изцяло потенциала на 

съвременните медии и технологии. Това на свой ред води до 

заключението, че ако съвременното образование е наложително 

добре да изпълни своята социална мисия, то трябва да поеме в друга 

посока – то е длъжно да бъде ориентирано по посока на мъдростта и 

 
3 Полското заглавие на книгата ми допада повече: „Плиткият ум. Как интернет влияе 
върху нашия мозък“ („Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg”). Независимо от 
заглавието горещо препоръчвам тази книга на всеки ползвател на интернет, за да бъде 
наясно, какви капани крие в себе си мрежата. Така не само ще може да се предпазва от 
тях, но и ще може да превърне този инструмент в полезен и развитиен. (бел.прев.) 
4 Може да се преведе и така: Драмата на нашата епоха е това, че глупостта се добра 
до мисленето. (бел.прев.) 
5 Differentia specifica (лат.) – видово отличие; характерна особеност; отличителен 
признак. 
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духовността. А това изисква дълбока рефлексия върху тези ключови 

понятия. Защото мъдростта не е само умението да се взимат 

правилни решения, но и чуждото за мнозинството хора изкуство за 

успокоение в съвременния, пълен с шум, „тълпи“ от мисли, излишък 

от стимули и информация, вибриращ свят. 
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