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Резюме 
 

Дигитализацията променя четенето, писането, образованието и 
дейностите по придобиване на грамотност. Във века на дигиталните 
технологии и на ултраразвитата комуникация вече не може да се говори само 
за един вид грамотност, т.нар. традиционна, а за полиграмотност, 
включваща набор от различни видове грамотност. Глобалното 
информационно пространство и комуникацията в него постоянно въвеждат 
нови термини, нуждаещи се от разяснение. И докато дигиталната 
грамотност, медийната грамотност, мултимедийната и пр. грамотности 
вече са наложени и са обичайни за употреба, то други, като например – 
мултимодалната грамотност, не са се утвърдили и има необходимост от 
тяхното представяне. 

Целта на настоящата статия е да направи преглед на базисните 
дефиниции, свързани с мултимодалността, да покаже някои добри практики 
за прилагането ѝ в образователния процес, да потърси възможностите за 
прилагане на мултимодални практики в библиотеките в помощ на 
образованието.  

Ключови думи: мултимодалност, грамотност, възможности, 
образование, библиотеки 

 
Дигитализацията променя четенето, писането, 

образованието и дейностите по придобиване на грамотност 
изцяло. Във века на дигиталните технологии и на 
ултраразвитата комуникация вече говорим за грамотности или 
за полиграмотност, включваща набор от различни видове 
грамотност. Глобалното информационно пространство и 
комуникацията в него постоянно въвеждат нови термини, 
нуждаещи се от разяснение. И докато дигиталната грамотност, 
медийната грамотност, мултимедийната и пр. грамотности вече 
са наложени и са обичайни за употреба, то други, като 
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например – мултимодалната грамотност, не са се утвърдили и 
има необходимост от тяхното представяне. 

Целта на настоящата статия е да направи преглед на 
базисните дефиниции, свързани с мултимодалността, да 
покаже някои добри практики за прилагането ѝ в 
образователния процес, да потърси възможностите за 
прилагане на мултимодални практики в библиотеките в помощ 
на образованието. 

Според Ръководството за новите грамотности 
съществуват поне три определящи характеристики на новите 
видове грамотност: 1. новите видове грамотност са от основно 
значение за пълноценното гражданско, икономическо и лично 
участие в глобализираната общност и в резултат на това са от 
решаващо значение за образователните изследвания и 
образованието на учениците; 2. новите видове грамотност 
редовно се променят, когато техните технологии за определяне 
се променят; 3. новите видове грамотност са многостранни. 
Ръководството представя различни научни изследвания в тази 
област и предоставя възможност да се видят наративите в тази 
нововъзникваща област, насочвайки учените към основните 
теми, теоретичните перспективи и интердисциплинарните 
изследвания на новите видове грамотност [11]. 

В друго проучване за мултимодалната грамотност 
авторът Пол Мейсън споделя, че откакто има Киндъл, е спрял 
да купува традиционни хартиени книги. Променя се моделът 
за четене. Четем уебстраници по модела F – от горната линия 
се скролва малко надолу, чете се и после пак се скролва. 
Моделът скиминг е широко застъпен сред студентите по 
английска литература, коментира Пол Мейсън. Вниманието 
към текста намалява и защото използваме дигиталните 
устройства както за четене, така и за други неща, като важно е 
и мястото на използването – обичайно в публичния транспорт, 
в кафенето и пр. Друг интересен момент в статията е 
твърдението, че „Нашият живот е невъзможен без 
обобщението“ [12]. Според автора учените се притесняват, че 
се загубва задълбочеността на четенето. 
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Мултимодалността изразява взаимовръзката и 
взаимодействието между начините на представяне във 
виртуалното пространство. Въвеждането на термина 
мултимодална грамотност изисква да се отбележи, че в неговата 
основа стои дигиталната, както и предшестващите я 
грамотности – информационна (дефинирана от Пол 
Зурковски), медийна, за която Елизабет Томън говори като за 
лична интерпретация на получената чрез медиите 
информация [2] и други видове грамотност.  

В писмената и културната история на човечеството в 
продължение на столетия господства мономодалността – всяко 
изкуство се изразява със свои, строго определени средства – 
писмено слово, картини, музикална фраза. Разчупването на 
този канон става с появата на илюстрации в книгите, различни 
изразни средства и материали в изкуството и музиката. 

Мултимодалността започва своя бърз възход в края на 
ХХ век, когато изкуството, литературата и медиите комбинират 
колкото се може повече форми на изразяване: цветни списания 
със сложно оформление и типография; Power Point 
презентации; иновативен текстов дизайн. Различните изразни 
средства и „семиотични режими“ формулират 
мултимодалността и нейните инструменти за изразяване и 
присъствие в информационното пространство.  

Според изследователя Марк Варшауер „Технологиите не 
трансформират образованието и грамотността самостоятелно, 
а в комбинация със социални и икономически фактори, както 
прави печатната преса на Гутенберг, например. 
Компетенциите в традиционна грамотност са врата към света 
на новата грамотност“ [13]. Варшауер открива, че четенето и 
възможностите за писане и културната грамотност помагат на 
учениците да използват пълноценно интернет, да намират 
информация, да създават смислено мултимодално 
съдържание. 

Крес повдига два въпроса: (а) Как ще се промени 
характерът на грамотността с използването на цифрови 
текстове и (б) какви ще бъдат социокултурните ефекти на тази 
нова грамотност? Новите медии улесняват включването на 
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множество начини на комуникация (изображение, аудио, 
видео) и тези режими, твърди Крес, са „управлявани от 
различни логики, които променят не само по-дълбоките 
значения на текстовите форми, но и структурите на идеите, на 
концептуалните договорености и на структурите на нашето 
знание“ [10]. Традиционният текст и електронният текст могат 
да се използват много различно; т. е. те позволяват различни 
видове четене. Текстовете на хартия водят до строга линейна 
организация, изрично изразена в номера на страниците и 
главите. Читателят може по-лесно да прелиства хартиен текст 
и да получи по-добро усещане за пространственото 
разпределение на съдържанието на текста. Електронният текст, 
напротив, позволява и привлича случаен достъп чрез 
хипертекстови връзки, както и функции за търсене и 
преглеждане. Със сигурност може да се предположи, че тези 
различни функционалности могат да доведат до различни 
разбирания и концептуализации на текстовете, благодарение 
на по-голямата флуидна обработка, с която разполагат 
читателите [9].   

Анализът на текстовете, свързани с мултимодалността, 
довеждат до извода, че на базата на интерактивността се 
формира и нов вид грамотност. Мултимодалната грамотност 
съчетава знания за анализ на текстове с визуална грамотност и 
начините за тяхното използване. Тя също така включва и 
естетически поглед не само за оформлението, цветовете и 
типографията, но и за нормите и начините и на писмената 
комуникация. 

Мултимодалната грамотност е способността да се 
използват и комбинират тези различни семиотични режими 
по начини, подходящи за даден контекст и основавайки се на 
знания за интегрирането на техните възможности [4, 5, 6]. 
„Мултимодалността може да се разглежда като представяне, 
комуникация, взаимодействие, произтичащи от множество 
режими, всичките водещи до откриване на значение“ [1]. 

Откриването на значението и възпитаването на 
грамотностите в днешно време започва от най-ранна детска 
възраст. Затова и превръщането на мултимодалността в 



 
Европейските граждани и интелектуалната собственост – възприятие, осъзнатост, поведение 

381 
 

компетентност започва с образователния процес и продължава 
чрез самообучението и дигиталното усъвършенстване на всеки 
потребител. Възникваща грамотност (Emergent literacy) са 
уменията да се пише буква от името, да се познават звуковете, 
да се пише името и т. нар. Print concepts – отнася се до 
възможността на начинаещите читатели да разпознават 
елементите от текста, разположението на текста, движението 
на очите от ляво надясно, разпознаването на думи от картинки, 
разграничаването на букви от думи. В някои проучвания се 
доказва, че компютрите и софтуерът, предназначен за 
развиване на грамотността, имат ефект върху възникващата 
грамотност [8].  

Изследването на мултимодалната грамотност при много 
малки деца доказва, че за нейното формиране трябва да се 
използват занимателни и игрови въздействия. 

При игрите за най-малките създателите залагат на 
рисуването като начин на изразяване на тази възраст и вече 
формирания интерес към определени обекти или герои. 
Резултат от този подход, например, е създаването на автомобил 
от няколко еднакви кръга на екрана от тригодишни деца. 

Изследването и прилагането на мултимодални практики 
в училищата в Обединеното кралство става чрез съпоставяне 
между традиционните методи на преподаване и иновативните. 

Проведени са експерименти в училища в Лондон, в 
които един и същ материал е преподаван по няколко начина – 
по традиционния начин, чрез презентация или на 
интерактивна дъска. 

В традиционно поднесения урок за сравняване на 
геометрични фигури на учителя е необходимо време за 
тяхното начертаване и измерване на дъската. Сравняването 
става чрез изчисления или допълнително вписване на 
фигурите една в друга, за да се намери търсения резултат. 
Подобно изложение на урока притежава своята 
изчерпателност и наложен от практиката метод на разбиране и 
запаметяване, но изисква повече време и му липсва забавният 
ефект. 
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При урока, представен чрез Power Point, съществува 
възможност за „прехвърляне“ от един слайд в друг и 
сравняването на фигурите става по-бързо и с по-добър 
визуален ефект за учениците. 

Чрез комбиниране на различни видове софтуер, 
компютърно преподаденият урок предоставя на учениците 
много повече въздействия: сравняването на фигурите става 
интерактивно, бързо и може да се контролира от всеки; 
изградените представи са много по-ярки и запомнящи се и не 
на последно място – урокът може да бъде преподаван и 
контролиран от учителя от избрано от него място. 

Интерактивното представяне на циркулирането на 
кръвния поток в организма и връзката му с органите и 
системите дава много по-големи възможности за усвояване на 
уроците по биология от учениците от гимназиалния курс.  

Проучванията на мултимодалното взаимодействие в 
класната стая определят възможностите и степента на 
интеграция на интерактивни модели, форми и методи в 
обучителния процес. Получените резултати покриват 
очакванията относно начините на възприемане и усвояване на 
материала. Децата реагират лесно и бързо на мултимодалното 
представяне, защото то се доближава до познатите и харесвани 
онлайн игри и социални мрежи за комуникация. Това 
стимулира и учителите да адаптират учебното съдържание и 
сами да създават игри, ребуси, пъзели, съобразени с 
възрастовите познавателни възможности на обучаемите. 

За да създадат своите забавни и увлекателни 
интерактивни уроци, педагозите „попиват“ идеи от героите, 
измислените светове и приключения от PlayStation игрите, 
компютърните поредици и неизчерпаемата детската фантазия. 
Мултимедийните образователни продукти приличат на брейн 
сторминг игрите, защото целта им е да провокират мисленето, 
да събудят въображението и да формират нови знания, 
базирани на вече познато съдържание. Като пример може да 
бъде посочен урок по история, в който на компютъра 
учениците трябва да свържат представители на определена 
историческа епоха с тяхната социална роля в обществото. 
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Възприемането на литературни произведения също е 
забавно и интересно, ако откъсите са придружени с 
илюстрации, а диалозите са представени чрез характерните за 
комиксите изображения. 

В образователната система в Русия се използват 
мултимодални продукти за формиране „социокултурна 
компетентност“ при изучаването на английски език. Както и в 
целия обучителен процес, така и в усвояването на чужд език, 
учениците се различават един от друг според индивидуалните 
си „психо-физиологични функции (фонемен слух, 
интонационни способности, вид и размер на паметта, степени 
на внимание и т. н.)“ , така и нивото на адаптивност и 
способност да работят индивидуално и в екип. Именно на тези 
характеристики залага образователната методика: за по-
напредналите обучаеми има самостоятелни задачи, с които да 
се упражняват и повишават знанията си [3]. Обучението по 
славянски езици носи своите трудности заради особеностите 
на звукоизвличането и различията в писменото слово. За 
усвояването на руски език от полските студенти, например, 
преподавателите използват и мултимодална учебна 
калиграфия: програмите включват запознаване и усвояване на 
ръкописни текстове, широко използвани в туристическия 
бранш от все по-разширяващата се мрежа от заведения за 
хранене и настаняване, стопанисвани от руски граждани [7]. 

Анализът на проведените проучвания води до следните 
изводи: Настоящите и бъдещите преподаватели предпочитат 
широкото използване на мултимодални практики за по-
пълноценно взаимодействие и по-качествено преподаване.  

Бързото навлизане на мултимодални ресурси в 
образователния процес, което ще направи преподаването по-
достъпно и атрактивно, ще улесни усвояването на материала от 
учениците. 

Работата с иновативни и близки до съвременните деца и 
тийнейджъри методики спомага и за ефективното използване 
на времето заедно – уроците ще се преподават и усвояват по-
бързо и времето за други дейности и комуникация ще бъде 
повече. 
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Навлизайки в третото хилядолетие, съвременната 
библиотека трябва да „бъде в крак“ с дигиталната революция в 
комуникациите. Новите източници на информация и 
респективно библиотечните документи са мултимодални 
комбинации от текст и визуални изображения. Затова 
обучението на дигитално и мултимодално грамотни 
потребители е една от основните задачи пред библиотекарите. 
Формите, методите и способите са неразделно свързани с тези 
в образователната сфера, защото и търсените цели са общи – 
възпитание и обучение на подрастващите.  

Като полезни и интересни практики могат да се 
отбележат създаването на електронни читателски дневници; 
интерактивни туристически карти на исторически 
забележителности от региона; изготвени от студенти 
библиографии по определени теми, за конкретен автор или 
произведение, придружени с изображения и допълнителни 
текстове и коментари, от които може да се създаде кратък 
любителски филм. 

Проблемите в образованието днес могат да се дефинират 
като напрежение между традиционната грамотност срещу 
дигиталната грамотност. Необходимо е добре да се дефинират, 
т.е. да се намерят показатели, чрез които се измерва едната и 
другата. С какво се мерят? Марк Варшауер говори и за културна 
и академична грамотност. От друга страна дигиталната 
грамотност обхваща мултимедийната и информационната, но 
дали с това се изчерпва?  

Важно е да се изяснят видовете грамотност в XXI век, за 
да може да се приложи правилното въздействие за постигането 
им. Затова и обръщаме внимание на мултимодалната 
грамотност, както и на мултиграмотността.  
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Abstract  
 
Digitаlization changes reading, writing, education, and literacy. In the age 

of digital technologies and ultra-developed communication, we can no longer talk 
about just one kind of literacy, traditional but polyliteracy, including a set of 
different types of literacy. The Global Information Space and the communication 
in it are constantly introducing new terms in need of clarification. While digital 
literacy, media literacy, multimedia literacy and other literacy have already been 
imposed and are commonplace, others such as multimodal literacy have not been 
established and need to be presented. 

The purpose of this article is to review the basic definitions related to 
multimodality, to show some good practices for its application in the educational 
process, to look for the possibilities of applying multimodal practices in libraries in 
support of education. 

 
Key words: multimodality, literacy, opportunities, education, libraries. 

 
 


