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СЕМИОТИЧНИЯТ ПОДХОД КАТО МЕТОДОЛОГИЧЕСКА ОСНОВА  

ЗА ФОРМИРАНЕ НА КОМУНИКАТИВНО-РЕЧЕВИТЕ УМЕНИЯ  

У МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ  

 

Мария Паслар (Тараклия, ТДУ „Гр. Цамблак”) 

 

Авторско резюме. Статията разглежда един от методическите подходи, 

семиотичния, който способства за формиране на речевите умения у малките 

ученици. Необходимо е да се семиотизира обучението в началното училище. Именно 

семиотиката е призвана да научи децата да се ориентират в полисемиотичното 

езиково пространство: как да разясняват думите; да търсят първоначалните 

значения на изразите; да демонстрират значението на думите чрез рисунка. 

Педагогическата цел на употребата на семиотичния подход е да се развиват 

речевите умения и да се приобщават малките ученици към четенето. 

   Представен е и семиотичният подход към езика, който предполага не само 

изходно разбиране за езика като система от знаци, но и негово описание в минимум 

три аспекта – семантика, синтаксис и прагматика.  

      Разгледани са научните направления в развитието на семиотиката, различни 

становища по въпроса заобхвата и дефинициите на знака и неговите видове. 

        Постановките на семиотиката като наука за знаците и знаковите системи 

придобиват все по-голяма актуалност. Това е свързано с израстващия голям 

интерес към текста, който изпълнява ролята на междукултурен код и служи като 

средство за индивидуална, междуличностна, групова и масова комуникация. 

 

Ключови думи: семиотика, семиотичен подход, езиков знак, видове знаци, знаков 

характер на езика, семиотични единици, семиотичен анализ, триадичен модел на 

знака, знаков процес (семиоза), речево общуване, текст, семиотична дидактика, 

комуникативно - речеви умения. 

 

Семиотичният подход е представен в научните трудове на такива 

изследователи като Рудолф Карнап, Чарлз Морис, Чарлз Пърс -  американски 

философи; Фердинанд дьо Сосюр - швейцарски лингвист; Ян Мукаржовски -  чешки 

лингвист; Николай Трубецкой -  руски лингвист; Роман Якобсон - руски лингвист; 

Борис Ейхенбаум - руски литературовед и др. Семиотиката (от гръцки semeitikos, от 

английски semiotics) е наука за знаците и знаковите системи [Андрейчин и др. 2015: 

877].  
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Проблемите на семиотиката са били обект на внимание в различни 

философски школи от Аристотел и Платон до наши дни. Двамата учени са 

поставили и основите на два различни погледа към знака:  

1. Изучаване природата назнака. 

 2.Функционалните възможности назнака при изграждане структурата на 

художествените произведения. 

    Аврелий Августин Блажени (354-430, римски философ и богослов, творил през 

ранното Средновековие, изследва теорията на естествените знаци.      

    Човекът живее в света на знаците, използва ги, и в определени ситуации 

самият човек се разглежда като обект на изучаване в семиотиката. 

   Човекът по своите дрехи, по вървежа си, по особеностите на фигурата, по тембъра 

на гласа може да бъде разпознат сред другите хора, от тези, които го наблюдават. 

Хората са използвали знаците от незапомнени времена. Най- напред са използвали 

жестове при ловуване, а по- късно се появява и речта.  

      Хората са   започнали да отбелязват вълнуващите ги неща с разбираеми само за 

тях материални знаци. Постепенно тези знаци се превръщат в общоприета система за 

комуникация. В началото те са просто рисунки (пиктограми), но със създаването на 

писмеността започва развитието на знаковите системи.     

       Предметът на семиотиката трудно може да бъде поставен в рамките на една 

дефиниция, тъй като тя покрива много изследователски полета и самата тя е 

мултидисциплинна област. Затова намираме различия в дефинирането на 

семиотичната тема от учените семиотици.  Но всички дефиниции засягат теорията на 

мисленето и познанието, която изследва създаването и функционирането на знаците, 

тяхното използване и интерпретиране. 

Семиотиката изследва начините за предаване на информация, свойствата на 

знаците и знаковите системи в човешкото общество. Една от знаковите системи, 

създадени от човека, са естествените езици. Торе Янсон, известен шведски езиковед, 

в своя научен труд «Кратка история на езиците» отбелязва, че според повечето 

изследвания в света съществуват около шест  хиляди езици [Янсон, 2013:30]. 

Семиотиката като обща наука за знаците се занимава не само с естествените езици, 

но и с такива културни явления като кино, театър, живопис, архитектура, обичаи, 

обреди, ритуали, традиции.  
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Светът, в който живеем, се разкрива пред нас чрез знаци. Тези знаци са 

единствената реалност, която ние възприемаме. Познатият обект е вече знак, той 

съществува в система, която се възприема от хората.  

 Юрий Степанов определя семиотиката като наука за езиковите системи в 

природата и обществото [Степанов,1979:3]. Според Владимир Агеев семиотиката е 

наука, която се занимава с изучаването на знаците, знаковите системи и езиците, 

които са създадени върху  тяхната основа  [Агеев, 2002:8].  

         В своя научен труд «Семиотика» (1971) Юрий Степанов разглежда няколко 

направления в развитието на семиотиката: 

    А) Биологическа семиотика (биосемиотика). Тя се опира на биологията и 

изучава системата за сигнализация (комуникация) при животните (Ч.Хокет- САЩ; 

Н.И. Жинкин –СССР). 

      Б) Етносемиотика. Това направление е най-обширно, тъй като включва няколко 

течения, ориентирани към антропологията и етнографията (Е. Хол – САЩ; Клод 

Леви- Строс – Франция); към социалната и инженерната психология (Ж.Маторе –

Франция; А.Чапанис- САЩ); към историята на философията и литературата (Ролан 

Барт; М.Фуко –Франция). 

       В) Лингвосемиотиката изучава естествения език с неговите стилове, изследва и 

други знакови системи (паралингвистика, типографски шрифтове, художествена реч, 

изкуствени езици).  

      Г) Абстрактната семиотика изучава най-общите свойства и отношения на 

знаковите системи, независимо от тяхното материално въплъщение (Р.Карнап – 

Германия; В.Б. Бирюков, Д.П.Горски, А.А. Зиновиев, В.В. Мартинов и др. - Русия). 

     Д) Наративната семиотика изучава различни видове текстове- юридически, 

публицистични, религиозни, художествени [Степанов, 1979 :22].      

      За пръв път   думата семиотика употрябява английският философ Джон Лок, 

който в края на 17 век изказва мисълта за необходимост от създаване на наука за 

знаци. Но в научните трудове на Лок тази мисъл не получава развитие, а 

зараждането на семиотиката като наука се свързва с името на американския логик и 

философ Чарлз Сандърс Пърс (1839-1914).  Именно той въвежда термина семиотика 

в научната сфера, формулира основните принципи на семиотиката, разработва 

първоначалната класификация на знаците (индекс, икона, символ). 
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         В основата на семиотиката е залегнало понятието знак, което се разглежда от 

различни семиотични школи: френската, руската, американската, немската, 

полската, естонската (тартуската) и от техните представители.    

        Знакът се изучава от семиотиката, лингвистиката, логиката, психологията.   

      В края на 19 век  американският  философ и логик  Чарлз Пърс  разработва 

триадичен модел на знака. В неговата терминология всеки знак се състои от три 

елемента – репрезентамент, интерпретант и обект.  Пърс представя знаменитото си 

определение на знака: «Знак или репрезентамент е нещо, което замества друго нещо 

в някакво отношение или качество. Той е адресиран към някого, така че предизвиква 

в ума на дадена личност подобен знак или възможно, по-развит знак. Знакът, който 

той предизвиква, ще наречем интерпретант на първия знак. Знакът замества нещо - 

своя обект. Той замества този обект не във всички отношения, но насочва към 

някаква идея, която ще наречем основание на репрезентамента. [Пърс,1997: 48].  

      В дефиницията на знака на Пърс са показателни няколко значения на знака: 

   

1. Знакът се създава от човек, той е артефак, и е предназначен за човека. 

2. Знакът е целенасочен: има цел да създаде комуникация между хората. 

3. Знакът има обект, без който няма да бъде знак. 

4. Знакът създава в главата на получателя мислен модел, който не само 

може да е «еквивалент», но и като модел съдържа лична информация 

на  получателя за обекта, тоест може да бъде по –богат по 

съдържание от знака. 

5.   Знакът има свойството да замества обекта, поради идеята, към която 

насочва съзнанието. А тази идея получателят на знака трябва да я 

свърже с обекта. 

      Чарз Пърс поставя в основата на знаковата си теория тезата, че нещо се превръща 

в знак само и единствено, когато реално функционира като такъв: знаците не 

съществуват сами по себе си, а само в и чрез конкретната си употреба, като при това 

са свързани със съзнанието на този, който ги употребява (интерпретатор), т.е. 

семиозата може да се осъществи само при наличие на интерпретатор  (субект, който 

произвежда и интерпретира знаците) и на група интерпретатори, между които 

съществува съгласие относно правилата за интерпретация (тълкуване). 
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            Във версията на Чарлз Пърс в семиотичния тригълник е включен човешкият 

фактор - интерпретант. Този фактор отваря полето на прагматиката като дял на 

семиотиката, защото се занимава с живата комуникация между различните 

интерпретанти. 

Пърс твърди, че знаците трябва да бъдат интерпретирани, за да бъдат знаци. 

Знакът е единство на това, как е представен, какво представя и как се интерпретира. 

     Чарлз  Пърс и Чарлз Морис имат различни становища по въпроса за обхвата на 

знаците. Пърс придава на знаците комуникативна функция (създадени са от някой, за 

да информират друг за нещо), а Морис вижда знаците и в природата: «Гърмът е знак 

за мълния, а мълнията –за опасност, именно поради това, че гърмът, молнията и 

опасността действително са свързани един с друг по- специфичен начин [Морис, 

Чарлз 1938].      

             В основата на семиотиката е залегнало и понятието знаков процес или 

семиоза.  Процесът, в който нещо функционира като знак, се именува с термина 

семиоза - отношение на означение или именуване.                                

         Резултатът от семиозата е речевото общуване (речевият акт). Семиозата е 

ситуация, която включва намерението на лицето А да предаде съобщение на лице Б. 

Лицето А (отправителят) избира среда Г (или канал за връзка), по която се предава 

съобщението, и код Д (набор от знаци). Кодът трябва да бъде известен на получателя 

(лицето Б), а средата и означаващото трябва да са достъпни за неговото възприятие. 

Получателят приема означаващото и с помощта на кода ги въвежда в означаеми, и 

по този начин приема съобщението. 

      Дейността на групата интерпретатори се състои в непрекъснато продължаване на 

семиозата. Знакът, създаден от един субект, се интерпретира от друг, т.е. поражда 

знаков интерпретант. Самият интерпретант се идентифицира като друг знак, който 

също се подлага на интерпретация. 

            Теорията на Пърс получава развитие в научните трудове на известните 

философи и лингвисти Р.Карнап, Л.Елмслев, Н.С.Трубецкой, Р.О.Якобсон. 

Триадичният принцип стои в основата на класификацията на типовете знаци 

на Пърс. Пърс разглежда знаците, разделени в три трихотомии: 

а) Икона (иконичност – прилика между знака и обекта). Знак, който 

притежава някакви сходни качества с означавания от него обект – рисунка, картина, 
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снимка, схема. Пърс подразделя иконичните знаци на образи, схеми и метафори 

[Пърс,1997: 59]. 

            б) Индекс (индексиалност - физическа връзка между знака и обекта). 

Индексикалната знаковост се свързва с указателния характер на знака, който има 

логическа връзка с обекта. Притежава свойство да насочва мисълта към него. 

Връзката носи често характер на причинно-следствена връзка или на указател. 

Например стъпките по пясъка, които показват, че там е преминал човек, полярната 

звезда като индекс за посоката север, указваща стрелка. 

в) Символ (символност – конвенциална, произволна връзка между знака и 

обекта). Обектът се означава чрез закон, условно съглашение между хората, което се 

е установило в дадено общество. Например кръстът е символ на вярата в 

християнската религия, пътни и музикални знаци, повечето пълнозначни думи, 

полумесецът като символ на исляма, националните флагове като символ на 

съответните държави. 

Българският учен Моско Москов (2000) разширява традиционната 

класификация на Пърс. 

1.Видове знаци според обектната им съотнесеност: 

● Знак икона – сходство, еднаквост с обекта.  

● Знак симптом – естествен природен знак (димът е симптом за огън, 

високата температура – за болест). 

● Знак сигнал – предварително договорен изкуствен знак (пътна 

сигнализация – сфетофари, регулировчици). 

● Знак символ – изразява в обобщен вид абстрактна идея въз основа на 

договореност. 

● Същински знак – между знака и обозначавания обект не съществува 

връзка, разбирана като сходство. 

2. Видове знаци според случая на употреба: 

● Узуален знак - общоприет знак, реализиран в различни знакови ситуации. 

Например някои знаци на картата се използват винаги за обозначаване на 

определени обекти.  Могат да бъдат наричани символи. 

● Оказионален знак – обект, използван като знак в отделен случай, в дадена 

знакова ситуация. 

3.Видове знаци по състав: 
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● Атомарен (прост, елементарен) знак, който не съдържа в себе си други 

знаци. 

● Суперзнак (сложен, комплексен знак), съставен от други знаци. Например 

гербът е сложен знак, който състои от няколко фигури със собствени значения.  

      Семиотичните идеи на Чарлз Пърс развива друг американски философ Чарлз 

Морис, който определя структурните части на семиотиката: семантика, синтактика и 

прагматика, и въвежда понятието «знакова ситуация».  

         Чарлз Морис подчертава в своята знаменита монографична студия 

«Основи на теорията на знаците» четири основни компонента в семиозата: носител 

на знака, десигнат (означаван обект), интерпретант (ментален, идеален образ на 

десигната) и интерпретатор (субектът, който строи, тълкува и употребява знака).   

        Значението на знака е фиксираната информация на десигната. Знакът придобива 

статут на синтетичен израз на единство от основните компоненти на семиозата и на 

основен фактор за всеки информационно-комуникативен акт. С други думи, 

опредметеният знак (т.е. името) вече придобива функцията да представя, замества 

означения обект в акта на информационно общуване. А това общуване се 

осъществява само и единствено чрез точно определена структурирана система от 

знаци и знакови конструкти при съблюдаване на строго определени правила. Тези 

правила са три типа: а) синтактични (формални) - за наредби или образуване на 

знакови конструкти; б) семантични (съдържателни) - за осмисляне на знаците и 

знаковите конструкти и в) прагматични - за употребата на знаците и знаковите 

конструкти. 

       Според Чарлз Морис семантиката е свързана с отношението на знаците 

към техните десигнанти и по този начин със самите обекти, които те обозначават 

или могат да обозначават [Морис, Чарлз 1938]. Синтактиката се занимава със 

«синтактичните отношения между знаците, независимо от техните отношения към 

обектите» (пак там). Прагматиката Морис описва като «дисциплина, изучаваща 

отношението на знаците към интерпретацията» (пак там).  

       Като вариации на една от двете основни семиотични схеми, които са 

разработени приблизително по едно и също време, но напълно независимо една от 

друга, е диадичният знаков модел на Сосюр. Сосюр определя езиковия знак като 

двустранна психическа същност, която се състои от акустичен образ (означаващо) и 

понятие (означаемо). Той вижда в него материалната същност на знака и идеалната 
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му страна (способността му да замества в съзнанието ни нещо друго) [Даниленко, 

2003]. Научният принос на Сосюр е теорията за дихотомията (двудялбата) на езика и 

речта. Основополагащо в теорията на Ф. дьо Сосюр е разбирането, че езикът и речта 

са в единство и в опозиция.  

«Без съмнение тези два предмета са тясно свързани помежду си и един друг 

взаимно се предполагат. Езикът е едновременно оръдие и продукт на речта: [Дьо 

Сосюр, 1992 :42]. 

Представяме теорията на Ф. дьо Сосюр за знаковия характер на езика: 

1. Двустранност – знакът има две страни (план на съдържанието и план на 

израза). «Езиковият знак свързва не вещ и название, а понятие и акустичен образ». 

Сосюр предлага термините, съответно, означаващо (акустичен образ в 

нашето съзнание) и означаемо (понятие). 

2. Произволност на езиковия знак. Сосюр определя връзката между 

означаващо и означаемо като произволна. За доказателство служат различията 

между знаците (означаемото «вол» има във френския и немския различно звучене. 

Произволната връзка между означаващото и означаемото се възприема като 

договорена от носителите на езика. 

3. Изменяемост (вариативност). Промяна в отношенията между 

означаващото и означаемото въз основата на фонетични и семантични изменения, 

например бран (война, битка). 

4. Линейност. Речта има протяжност във времето и пространството- думата 

се произнася последователно, линейно, звук след звук. 

5. Стойност на езиковия знак. Всяка дума трябва да бъде съотнесена в 

системата на езика с други думи, тогава думата придобива допълнителен семантичен 

компонент. За да се определи стойността на думата «хубав» съотнасяме я с други 

думи- синоними и антоними (хубав-грозен, хубав-красив). Именно стойността на 

езиковия знак определя избора на думата при нейната употреба. 

6. Асиметрия на езиковия знак. Едно означаващо може да има няколко 

означаеми (например омоними), и едно означаемо може да има няколко означаващи 

(синоними). 

7. Преднамереност. Знакът има целенасоченост, т.е се използва за предаване 

на определена мисъл, значение. 
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8. Езиковият знак е първичен, другите знаци са вторични (Азбука на Морз, 

Брайлова азбука). 

             Семиотиката се развива в различни направления. В американската семиотика 

обектът на изучаване са невербалните символни системи- жестове, езикът на 

животните. В Европа, напротив, още от самото начало са  доминирали научните 

постановки  на Ф. дьо Сосюр. 

       През 60-70 те години на 19 век   се оформят две школи в семиотиката: френска 

(Ролан Барт, Алгирдас Греймас, Юлия Кръстева, Клод Леви-Строс, Цветан Тодоров, 

и тартуско-московска (Юрий Лотман, З.Г.Минц, И.А Чернов-Тарту, В.Н.Топоров, 

Вячеслав Иванов, Борис Успенский, И.И. Ревзин). Тартуско – московската школа е 

«обединение на две културни традиции, на две направления на филологическата 

мисъл - лингвистична и литературоведческа [Успенски, 2000]. 

        Умберто Еко отбелязва, че всички семиотични единици са свързани една с 

друга чрез преплитането на семиотичните вериги и образуват семиотична 

макрорамка, в която се състоят всички културни и интелектуални процеси: така 

наречената «семиотична вселена» [Еко, 1988: 410 ].  В тази връзка Лотман предлага 

термина «семиосфера», по аналогия  с «биосфера» и «ноосфера», за да означи 

«семиотичното пространство», извън което «семиозата вече не е възможна» 

[Лотман, 1998].  

    Ч. Огден и А. Ричардс представят знаковата ситуация чрез известния семиотичен 

триъгълник с трите компонента: референт, символ, мисъл или референция [Огден, 

Ричардс].  

През 1892 г.  Готлиба Фреге (немски математик и логик) въвежда четири 

компонента на знаковата ситуация: знак (име) - представа- смисъл-денотат 

(обозначен предмет) [Фреге, 1997: 351-379].  

Известният немски психолог и лингвист Карл Бюлер предлага модел на  

езиковата  семиоза, в който факторът човек е представен в две измерения -  като  

отправител и като получател [Бюлер,1993: 30]. 

         Ян Мукаржовски (Чехия) е използвал методи, разработени в Пражкия 

лингвистичен кръжок за анализ на изкуството като знаков феномен. По- късно, 

структурните методи за анализ на социалните и културните явления са използвали 

френските и италианските структуралисти Клод Леви- Строс (френски антрополог и 
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етнолог), Ролан Барт (френски семиотик и литературен критик), Алгирдас Греймас 

(литовски и френски лингвист), Умберто Еко (италиански философ и семиотик).  

     В семиотичните изследования на Я.Р.Мукаржовский, Н.С.Трубецкой, 

У.Еко, Р.О.Якобсон и др. се потвърждава влиянието на семиотиката върху 

развитието на семантиката, литературната теория, лингвистиката.  

 Изследванията на Ю. Лотман, посветени на семиотиката на руския бит и 

литература, изиграват огромна роля в развитието на руската семиотика. В своите 

научни трудове Ю. Лотман  развива понятието текст, предимно художествен, което 

се използва в  развитието на семиотиката на културата и изкуството [Лотман, 1972]. 

     Постепенно интересите на представителите на тартуско- московската семиотична 

школа се насочиха към знаковите системи в митологията, фолклора, литературата и 

изкуството. 

Борис Успенски представя разликата между семиотиката на знака и 

семиотиката на езика като знакова система. Първата възхожда към Пърс и Морис, 

втората – към Сосюр. Съответно се разграничават две тенденции в семиотиката- 

логическа и лингвистическа. В първия случай се изследва знака, отношението на 

знака към значението и адресата, структурата на знака, процеса на семиозата. В този 

смисъл имаме предвид семантиката, синтактиката и прагматиката на знака. 

А във втория случай вниманието се съсредоточава върху езика като 

механизъм за предаване на съдържание, използващ определен набор от елементарни 

знаци. Езикът след Сосюр се разбира като генератор на текста. [Успенски, 2000: 81]. 

Една от насоките на тартуско-московската семиотична школа е представата 

за текста:  

а) текстът може да се разглежда като знак със самостоятелно съдържание; 

б) и заедно с това, текстът може да се разглежда като последователност от 

елементарни знаци, при  условие че съдържанието на текста се определя от 

значението на знаците и от правилата на езика [Успенски, 2000]. 

Към семиотичния анализ на текста се отнасят изследванията на 

литературните митове (Вячеслав Иванов, Клод Леви-Строс, Владимир Топоров) и 

изследванията, свързани с понятието текст, коита са представени в научните трудове 

на Ю.М. Лотман, морфологията на вълшебните приказки (Вл. Проп). 
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Много от ярките имена в семиотиката като Умберто Еко, Ролан Барт, Цветан 

Тодоров, Юлия Кръстева прилагаха семиотичните познания в културологични 

изследвания, в художествената проза и екранното творчество. 

Направлението в семиотиката, което е свързано с изучаването на текстове, се 

нарича наративна семиотика [Агеев,2002: 90]. Текстът като семиотична система се 

изучава от три науки: текстолингвистика, херменевтика и литературознание (раздел 

поетика). 

       Наративната семиотика (от лат. narro разказвам) е представена в семиотичните 

изследвание на Р.Барто, Ю.Кристева, Ю.Лотман, У.Еко и изучава художествени, 

юридически, публицистични, религиозни текстове, кино, живопис, архитектура, 

разглеждайки ги по аналогия с изучаването на езика. 

Предметът на наративната семиотика е отделното произведение на 

изкуството, тъй като в рамките на отделно произведение действа определена 

аналогия с речта и езика – установяват се правила на семиозата (означаване на 

речникови единици, правила на синтаксиса и пораждане на текста) [Миленкова- 

Киен, 2001: 27]. 

В широк смисъл наративът е «семиотично представяне на серия от събития, 

смислово свързани по темпорален и причинно-следствен начин. 

Филми, пиеси, романи, хроники, всички те са наративи в широк смисъл. 

Наративите могат да бъдат конструирани чрез използване на широка гама от 

семиотични среди: писмена и устна реч, визуални образи, жестове и действия. Всеки 

семиотичен конструкт, всичко, направено от знаци, може да се нариче текст. 

Следователно, можем да говорим за много видове наративни текстове: езикови, 

театрални, картинни, филмови, потвърждават Сусана Онега и Хосе – Анхел Гарсия – 

Ланда, испански специалисти по   наратология.  

 Анатолий Веряев подчертава, че семиотичните системи   в педагогиката са 

не само средство за кодиране и декодиране на информация, но и като системи за 

ориентиране, необходими не само за дейността на  човека в обкръжаващия го свят, 

но и като средство за подготовка  на неговата дейност в социалния живот, като 

средство за социализация,  възпитание и образование. Предметът на семиотиката на 

образованието е взаимовръзка на педагогическата дейност със знаковите системи 

[Веряев, 2000: 367]. 
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         Знаците служат за платформа на получаване и утвърждаване на нови знания и 

те се внасят в процеса   на познанието чрез разбираеми за хората обозначения и 

знакови системи. Знаците реферират, т.е. имат значение, смисъл. Той е свързан с 

определен референт. 

Всички знаци са определени чрез значение. Реферирането е жизнен процес 

на споделяне. «Сняг» може да реферира различни състояния на водата: лапавица, 

обилен снеговалеж, мек сняг, заледен сняг. Референтът на «сняг» не е определим 

изчерпателно и окончателно.  

Реферирането, значи, не е фиксиране на обекта като такъв, а конкретен 

жизнен процес на споделяне на опит. Думите нямат определени независими 

референти с определени граници в пространството и времето. Референтът се 

обогатява с акта на рефериране, но само в определени отношения. Ние усещаме, 

чувстваме и мислим нещо в момента, гледайки една сграда, и за да го изразим пред 

събеседника, казваме: «Тази сграда ми харесва, погледни формата на покрива!». 

Събеседникът може да поиска изясняване: 

 «Какво имаш предвид?» и тогава ние добавяме нови порции определеност: 

«Триъгълникът на покрива сякаш боде небето като този връх отзад». Но 

събеседникът се замисля и започва да разбира какво имаме предвид. Но стига до 

мисълта, че не е подходящо една архитектурна форма да следва пейзажа. 

Налице е несъгласие, което е неяснота между събеседниците относно 

смисъла на архитектурната форма. Различни хора в различни ситуации отнасят един 

знак към други знаци. Веригите на отнасяне са непредвидени, тоест референтът е 

нещо неопределено. Но референтът гарантира смисленост на говоренето. 

Думата «солено» с виртуален знак за свойството (квалията) солено, а без това 

отнасяне е просто шум. Артефактът «микроскоп» е уред с виртуалното 

предназначение, функцията на този уред, който без нея не е уред, а купчина стъкло, 

пластмаса и метал. Информацията е ред знаци, които са елементи със смисъл. 

 Информацията се създава със синтез на смисъл - момент от жизнен процес. 

Така поредица от фигури, които изписват думата «живот», не са информация, а 

думата «живот» е информация, т.е стига да имат акт на рефериране, функция, 

смисъл и цели. 

      Постановките на семиотиката като наука за знаците и знаковите системи 

придобиват все по-голяма актуалност. Това е свързано с израстващия голям интерес 



317 

 

към текста, който изпълнява ролята на междукултурен код и служи като средство за 

индивидуална, междуличностна, групова и масова комуникация. Текстът може да 

бъде представен в различни форми: например  във форма на флаг, герб, картина, 

език, книга, публикация и др. Всичко това е хипертекст, т. е. текст в рамките на 

обкръжаващата го среда. Семиотиката изучава структурните части на хипертекста, 

декодира, анализира. С помощта на текста човекът извършва определени изводи, 

умозаключения, взема решения [Лотман, 1999:]  

      Ролята на знаковите системи в образователната комуникация се състои в това, че 

знаковите системи осигуряват комуникативния процес, като представят и пренасят 

информацията от комуникатора към реципиента. Каква е връзката между 

образователната информация  и знаковите системи ? Формалната структура на 

образователната информация се изгражда чрез различни системи от знаци. За да има 

образователна информация, трябва да съществуват и знакови системи, върху които  

се изгражда информацията. 

                   Педагогическата цел на употребата на семиотичния подход е да се развиват 

речевите умения, и да се приобщават малките ученици към четенето. Въз основа на 

общата представа за съдържанието на темата на текста ученикът създава свой 

семиотичен фрейм, който служи за негова лична траектория към усвояването на 

дадена тема, изработва собствена стратегия и се чувства по – уверено при 

усвояването на темата.  Семиотичната дидактика предполага вариативност на 

учебните задачи, които осигуряват избор и възможност за лична инициатива и 

самостоятелно ориентиране в многообразието на темите.  Целта за използване на 

различни видове дейности за приобщаване на учениците към четенето е: 

                  а) да се оптимизира процеса на приобщаване към четенето чрез активизиране на 

основните видове възприятие на информация;  

                 б) да се прилагат различни начини на взаимодействие с текста (диалог, рефлексия, 

изследване) 

        Семиотичният анализ позволява да се изясни как е организирано съобщението, 

какво изразява и с помощта на какви елементи помага да се разбере идеята на автора 

и дълбочината на осмислянето на текста. 

 При общуването между хората важно е  да се  осигури разбиране на 

информацията, която те  разменят, т.е. на съобщението.  Чрез думите и видимите 
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сигнали човекът  предава смисъла (съдържанието).  В процеса на обмен на 

информация  се отбелязват   четири основни елемента  на комуникацията: 

 1. Подател: лице, което създава идеята или събира информацията и я 

предава (източник на информацията). 

            2. Съобщение: информация, която е закодирана с помощта на символи 

(съдържание). 

 3. Канал: информационен носител (посредник). 

 4. Получател: лице, за което е предназначено съобщението и което ще я 

интерпретира (адресат). 

 При обмяната на информация подателят и получателят преминават през 

няколко взаимосвързани етапа. Тяхната задача е да съставят съобщение и да 

използват такъв канал за предаването му, че двете страни да го разберат по еднакъв 

начин 

 1. Зараждане на идеята. 

 Размяната започва с формулиране или подбор на това, което искаш да 

съобщиш.  

 2. Кодиране и избор на канал. 

 Идеята се превръща в съобщение, когато е кодирана с помощта на символи. 

Обикновено това са думи, интонация, мимика и жестове.  

 3. Предаване. 

 Тук става дума за физическо предаване на вече кодираната информация.  

 4. Декодиране. 

 Това е обратният на кодирането процес. Получателят превежда символите на 

подателя и оформя съобщението в своите мисли.  

     Семиотичността най-добре се проявява в езика, който е един от множеството 

знакови системи. Използването на езика от членовете на обществото носи 

комуникативен характер. Комуникативните  съобщенията се състоят от знаци, 

благодарение на които се оказва възможно кодирането на отправената  информация.   

     Главната цел в родноезиковото обучение е формиране на комуникативноречевите 

умения у малките ученици. Комуникативно ориентираното обучение по роден език е 

съобразено с потребностите, възможностите и интересите на учениците. Огромно 

внимание се обръща  върху развитието на речта  на равнище текст (свързана реч). 

Текстът е необходимо да се изучава с обучаваща функция: 
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А. Функциониране на  езиковите единици в текста. 

       Б. Речев образец  за определена структура, форма и жанр. 

       В. Образец за реализация на речевите намерения на автора.  

       Г. Модел за пораждане на речево изказване и съобщение. 

        Д. Вид речева дейност (четене, слушане, говорене, писане). 

     Тъй като текстът е единица на комуникативното обучение на учениците, продукт 

на речевата им дейност, важно е да се отчитат неговите характерни особености като 

лингвистичен обект: 

- кохерентност (тема и микротема, лексикални средства, ключови думи); 

-кохезия (свързаност на текста); 

 -ситуационност (функционални стилове в българския език и техните езикови 

особености) и др. 

     Ученикът трябва да бъде способен да създава и възприема текстове с различни 

комуникативни цели  и в различни речеви ситуации. В процеса на комуникативното 

обучение значително място заема културният диалог. Културата се възприема като 

знакова система и е посредник между човека и обкръжаващата  го среда. Знаенето на 

културата на своя народ спомага да се приобщи  детето към културата на друг народ. 

Процесът на изучаване на културата тръгва  от знанието за езиковата структура. 

Понятията изказване →текст→култура  се намират в триадична връзка. Върху 

взаимовръзката  на тези понятия  и се  прилага семиотичният подход в 

комуникативното обучение: овладяване  на семиотичните единици,  създаване и 

възприемане на речеви текстове с определена цел, структура, дълбочина  и точност 

на отразената действителност.                 

      В основата на семиотичния анализ на художественото произведение са заложени 

понятията знак, знакова система, отношения между знаковите системи. Предлагаме 

основни дидактически насоки за семиотичния анализ на художественото 

произведение: 

1. Отбелязване на отделните знаци в текста и техните взаимодействия. Анализ и 

трактовка.  

2. Взаимодействие на знаците и системите в съответствие със сюжетната динамика 

в произведението. Анализ и трактовка. 

3. Взаимодействие на две и повече знакови системи в съответствие със сюжетната 

динамика на произведението. 
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    При създаване на семиотичната картина на произведението необходимо е да се 

класифицират знаците. Например, за основа на знакова система се избира  личност, 

като се отчитат знаковите функции  на дрехите, поведението, речта, жестовете, 

мимиката и т. н. Критериите на  избраната  знакова  система   са:  - образование; 

   -произход; 

  - социален статут;  

   -език. 

        Семиотичният анализ предполага    разглеждане на взаимодействието на 

няколко знакови системи  (различни герои)  и определянето   мощността  на 

съответната знакова система.          

 В часовете по български език трябва да се работи  с различни по знаков код 

произведения, за да  могат учениците  да превключват различни семиотични кодове: 

иконичен (илюстрации); вербален (текст); смесен (анимация). Поставят се задачи за   

включване   в текстовете  изразни средства от четири  различни  изкуства –

художествена  литература, изобразително изкуство, музики и кино. В процеса на 

работата учениците  осмислят как се трансформират вербалните знаци в иконични и 

обратно.               Например, дидактичната природа на жанра басня предполага 

употреба и на визуални средства за изясняване на определено послание. Учениците 

наблюдават изображенията на героите от баснята. Разкриват  особеностите на  

изразните средства на изобразителното изкуство и неговото визуално въздействие. 

Учениците се обучават в адекватно възприемане  и  описание на картина и 

представят възприятията си  чрез езиковия си изказ. Наблюдението  над иконичните 

изображения се задълбочава  с разглеждане на  езиковия текст на баснята. 

Индивидуалната задача на учениците  може да се диференцира : едните да оформят 

илюстрации към баснята, другите – да създадат езиков текст. Учениците трябва да 

осъзнават, че в едни от създаваните  от тях варианти на творчески продукт езиковият 

код има водеща роля, в други тази роля  е отредена на иконичния  код. Нарисуваните 

образи не могат да създадат достатъчна представа  например за характерите на 

героите, макар и да въздействат по-емоционално. Качества като  скромност,  

вежливост, упоритост  и други се разкриват най-добре със средствата на езика. 

       Семиотиката е нужна да демонстрираме значението на думата чрез рисунка, като 

се създават картинни речници (илюстративен речник). Да се приучават децата да 

гледа семиотично на взаимодействията между хора, животни, растения, неживи 
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предмети, географски обекти. Важно е децата да усвоят, че природата  общува с нас, 

че на природните явления може да се гледа като възможност за   размяна на 

информация, че и хората, и неживите същества са участници в  световен диалог.    

        В научното изказване са представени начините, по които обучението по 

български език и литература може да се организира чрез различни семиотични 

кодове, които си взаимодействат с универсалния езиков код, т. е. да се постави 

обучението на семиотична основа. Чрез семиотичния подход на високо равнище 

може да се формира комуникативноречева компетентност на учениците.   

 

Източници и литература    

 
 Агеев, В.Н. 2002. Семиотика. Издательство «Весь мир», Москва, 256 с. 

 Андрейчин, Л, Георгиев, Л. И др. 2015. Български тълковен речник. Наука и изкуство, 

София, 1093 с. 

 Бюлер, К. 1993.Теория языка. М.,30 с. 

 Веряев, А.А. 2000. Семиотический подход к образованию в информационном обществе.: 

Барнаул, 2000, 367 с. 

Дьо Сосюр, Ф.1992. Курс по обща лингвистика. София, Изд. «Наука и изкуство», с. 95 – 97. 

 Еко, Умберто.1988. Език, власт, сила. Превод от ит. Стефан Тафров. //Съвременник, 1988, 

№3, с. 410. 

Лосев, А. 1982. Знак. Символ.Миф. Москва,162 с.  

Лотман, Ю. 1972.Анализ поэтического текста. Л.   

Лотман, Ю. 1999. Внутри мыслящих миров: Человек – текст – семиосфера – история. М. 

 Лотман, Ю. 1998. Lotman, Jurij. Über die Semiosphäre. // Zeichen über Zeichen. Texte zur 

Semiotik von Peirce bis Eco und Derrida. München: Deutscher Taschenbuch Verlag. 

  Миленкова- Киен, Р. 2001.За термините наратив, наратология и наративна семиотика.  

Български език и литература (електронна версия), 2001, №1. Електронно описание LiterNet, 

10.02.2002 № 2 (27). 

 Морис, Чарлз Уйлям.  1938.  Основания теории знаков. Източник: http: // www.fact-

index.com/c/ch/charles_w_moris.html 

 Морис, Чарлз Уйлям. Из книги Значение и означивание: Знаки и действия. В: Семиотика. 

М., с. 119. 

 Пирс,Ч.С. 1997. Gramatica speculativa. Логические основания теории знаков //Начала 

прагматизма. Сборник СПбГУ, Алтейя, т.2.  

 Пирс,Ч.С. 1983. Gramatica speculatia. Элементы логики. В: Семиотика.  М., с.151 – 210. 

 Руднев, Вадим. 1997. Словарь культуры XX век. Изд. АГРАД, Москва, Източник: http: 

//rudnevslovar.narod.ru/index.html. 

 Степенов, Ю.С.1979. Семиотика. Народна просвета, София, 176. 

 Стефанов, Румен. 2010. Формиране символиката на образите винтерфейса на съвременните 

информационни среди. Studia Semiotica Volume II. 

 Успенски, Б. 2000. Към проблема загенезиса на тартуско – московската семиотична школа. 

В: Семиотика и култура. Т. 2, София, 2000. Електоронно списание LiterNet, 29.08., №8 (81). 

 Фреге, Г.  1997. Смысл и денотат. -В: Семиотика и информатика. М., с. 351-379.  

 Янсон, Торе. 2013. Кратка история за езиците. Превод от английски Милена Нецова. Изд. 

«Изток – Запад», с.260.  

 

Електронен ресурс: 
https://liternet.bg/publish23/k_shtereva/peirce.htm 

https://sites.google.com/site/ludnahqko/blgarski-ezik 

http://www.fact-index.com/c/ch/charles_w_moris.html
http://www.fact-index.com/c/ch/charles_w_moris.html
https://liternet.bg/publish23/k_shtereva/peirce.htm
https://sites.google.com/site/ludnahqko/blgarski-ezik


322 

 

https://liternet.bg/publish4/kien/narativ.htm  

 

Паслар Мария Лазаревна (Тараклия, Молдова). Доктор попедагогика, 

конференциар. Тараклийски държавен университет «Григорий Цамблак» - 

paslari@inbox.ru 

 

https://liternet.bg/publish4/kien/narativ.htm
mailto:paslari@inbox.ru

