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Резюме. Принципът за възпитание и образование чрез изкуство се 
утвърждава първоначално в педагогическото реформаторство в края на XIX 
и началото на ХХ век в Европа, като претърпява редица трансформации за 
няколко десетилетия. През втората половина на миналия век проблемът за 
ролята на изкуството в естетическото възпитание отново излиза на преден план 
и се развива интензивно в европейските страни и у нас. Днес възпитанието и 
образованието чрез изкуство е утвърден подход и принцип в педагогиката. 
От втората половина на ХХ и началото на XXI век се развива принципът на 
терапията чрез изкуство в образованието и социалната практика. В статията 
се прави кратка периодизация на развитието му в историята и актуалното 
състояние в България.
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Принципът за възпитание и образование чрез изкуство се утвърждава 
първоначално в педагогическото реформаторство в края на XIX и начало-
то на ХХ век в Европа, като претърпява редица трансформации за няколко 
десетилетия. През втората половина на миналия век проблемът за ролята 
на изкуството в естетическото възпитание отново излиза на преден план и 
се развива интензивно в европейските страни и у нас. Днес възпитанието и 
образованието чрез изкуство е утвърден подход и принцип в педагогиката. 
От началото на XXI век се развиват интензивно профилактиката и терапи-
ята чрез изкуство, социокултурната художествена анимация, заниманията 
с изкуство в педагогиката на свободното време, извънкласните и извън-
училищните дейности, социалната педагогика, специалната рехабилитация 
и ерготерапията. Възпитанието чрез изкуство днес се прилага от най-ран-
на възраст и във всички степени и етапи на образованието и извън него, 
включително и в образованието за възрастни. Подготовката на учители за 
българското училище и специалисти за помагащите професии – социални 
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работници, педагози и психолози, се основава върху принципа за възпита-
ние и терапия чрез изкуство като актуална тенденция.

Навлизането на арттерапията като принцип и подход във възпитанието, об-
разованието и социално-педагогическата работа е сравнително по-ново нап-
равление от нейното развитие. То започва от преустройството на методиката 
на обучение по изкуствата и се появява като елемент, макар и в скрит вид, в 
педагогическото реформаторство и движението за образование и възпитание 
чрез изкуството. Началото му започва в развитите европейски страни от пос-
ледните десетилетия на ХІХ век, но се развива в началото и първите десети-
летия на ХХ век. В този период се преоткрива и се акцентира върху експре-
сивната, проективна и продуктивна функция на изкуството, а заниманията с 
него намират отражение в практиката на училищното възпитание и обучение 
в „опитните“ училища в Германия, в „новото“ училище във Франция, в „про-
гресивните“ и алтернативни училища и прогресивното образование в Англия 
и Новия свят. Изучаването на детските рисунки и техните символни функции 
в генезиса на детското развитие и в процеса на възпитанието става неотмени-
ма част от научните изследвания на границата на психологията, педагогиката, 
естетиката „отдолу“ и теорията на изкуството (Boyadzhieva, 1994). Новато-
рите в художествената педагогика помагат и за навлизането на изкуството не 
само като възпитателно, но и като терапевтично и психопрофилактично сред-
ство в образованието. Независимо че движението бележи упадък към средата 
на ХХ век, създадените предпоставки и развитите методи, техники и прак-
тики са основата, върху която през втората половина на ХХ век се развива 
практиката на арттерапията не само в психотерапията, но и в образованието 
и социалната работа.

 Проследяването на развитието на принципа за възпитание и образование 
чрез изкуство у нас дава възможност да се направи следната периодизация: 

1. От Освобождението 1878 до края на XIX век: изграждане основите на 
националната система на образование, създаване и утвърждаване на универ-
ситетската педагогика с ориентация към европейските тенденции в образова-
нието, като се извеждат за пръв път т.нар естетична педагогика и възпитание 
чрез изкуството в училищното образование.

2. Първата четвърт на ХХ век: развитие и разпространение на движението 
за образование и възпитание чрез изкуството като отражение на европейското 
реформаторство, утвърждаването му в подготовката на учители и в дидакти-
ката на началното образование, създаване на собствени варианти на новата 
художествена педагогика в движението на „дидактици-художници“ и „худож-
ници-дидактици“.

3. Втората четвърт на XX век от средата на 30-те години: упадък, 
замиране и отхвърляне на идеите на движението, на принципа на об-
разованието чрез изкуството в училищната педагогика, отдръпване на 
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привържениците от движението, отричане от педагогическата критика и 
университетската наука.

4. Третата четвърт на ХХ в.: силна идеологизация, политизация, подчиня-
ване и изтласкване на принципа и подчиняването му на класово-партийния 
подход, редуциране и стесняване на целите на възпитание чрез изкуството до 
пропагандни и идеологически цели.

5. Последната четвърт на ХХ в. от 1975 г. до края 90-те години – приемане 
на Програма за Всенародно естетическо възпитание и образование с подчер-
тано разширяване на естетическите цели по отношение на многостранно, хар-
монично, а в перспектива и всестранно развитие на личността. Утвърждаване 
на принципа на възпитание във и чрез естетичното в изкуството, природната 
и социалната действителност за всички степени и етапи на образование; въ-
веждане на отделен учебен предмет „Естетическо възпитание“ в училище и 
на теория и история на естетическото възпитание в университета.

6. От 1990 г. – силно редуциране на възпитателните цели на училищното 
образование за сметка на образователните и обучаващите, а възпитанието за 
изкуството не е приоритет на новата образователна политика. Възпитание-
то чрез изкуство започна да се приема като иновативна образователна техно-
логия. Въвежда се постепенно в университетската подготовка на учители за 
всички етапи на образованието и културно-образователни области.

7. От началото на XXI век се развива съвременната артпедагогика в обра-
зованието и квалификацията на учителите и арттерапията в подготовката на 
социалните и специалните педагози и други помагащи специалисти в соци-
алната сфера. От 2010 г. принципът на образование чрез изкуство се въвежда 
във ВУ, където започва да се развива и терапия чрез изкуство. Този принцип 
се утвърждава в новите образователни и възпитателни технологии при подго-
товката на специалисти в трите ОКС на висшето образование и във формите 
за квалификация в професионално направление педагогически и социални 
науки за работата в извънкласни и извънучилищни дейности, неформалното 
образование и помагащи дейности в социалната сфера.

Последният период не е еднороден и се отличава със следните тенденции:
1. Редуциране на възпитателните цели от приоритетните цели пред бъл-

гарското образование за сметка на образователните, довежда до подценяване 
на естетическото възпитание и необходимостта от формирането на естети-
ческата и художествената култура на човека като елемент от духовното му 
развитие.

2. Заниманията с изкуство се елементаризират, приравняват и често се раз-
глеждат само като игрови, занимателно-развлекателни или подобни на игра за-
нимания, които служат по-скоро за разтоварване и релаксация в учебните или 
извънкласните дейности. Те не се разглеждат като „по-възвишени дейности“ (по 
думите на Маркс), свързани с духовното развитие и формиране на личността.  
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Не се извежда на преден план естетическовъзпитателната им насоченост и се 
подценява мястото на изкуството в училище. Така от принцип за възпитание 
и образоване „във и чрез“ изкуството той започна да се третира като „забавле-
ние и анимация чрез изкуството“. Разглежда се като допълващ образователен 
елемент, който раздвижва процеса на обучение и служи повече за интеракция, 
забавление, отмора или приятно занимание, което запълва времето.

3. В учебните планове за различните етапи и степени на българското учи-
лище присъстват в общата задължителна подготовка предметите с художест-
вено-естетическа насоченост, но е налице тенденция на все по-силното им 
редуциране в общия хорариум, което се отнася особено за предметите изоб-
разително изкуство и музика. Новата учебна документация набляга повече на 
интегративните възможности на изкуството в преподаването на учебното съ-
държание във всички културно-образователни области. Така се утвърждава на 
практика като принцип за обучение чрез изкуство за всички степени и етапи 
на образование, а принципът за възпитание чрез изкуство остава приоритетен 
в извънучилищното и неформалното образование. Терапията чрез изкуство 
се утвърждава като принцип на социалното възпитание и рехабилитация при 
превенцията и профилактиката на отклонения в поведението или при работа 
с рискови групи и лица. 

4. Възможностите за СИП и ЗИП в по-голямата си част са насочени към до-
пълнително изучаване на предмети, по които учениците очакват да се подгот-
вят във връзка с полагането на конкурсни изпити за профилирана подготовка, 
матури, външно оценяване или за помощ при обучителни трудности или изо-
ставане. В учебните програми и учебниците, както и в учебното съдържание, 
доминират образователни задачи. Обучението чрез изкуството е на равнище 
илюстриране, мултимедийно онагледяване или като елемент от т.нар. „актив-
ни“, „интерактивни“, „нагледни“, „игрови“ методи на преподаване и учене.

5. В сферата на педагогиката на свободното време и извънкласните дей-
ности се осъществява по-голяма възможност за приложение на принципа за 
занимание с изкуство, но естетико-художествената насоченост невинаги е 
целесъобразна и ориентирана към повишаване на вкуса и културното пот-
ребление, а подготовката на специалистите, които работят в тази сфера, не е 
системно ориентирана към тяхната обща художествена култура. 

6. Културновъзпитателната мисия на средствата за масова информация и 
взаимодействието на културните и извънучилищните институции с учили-
щето, от една страна, както и на училището със семейството, от друга, по 
често са комерсиални или са свързани с пазарни интереси, които се оказват 
решаващи, без да са реално възпитателно и естетически ориентирани. Така 
принципът на възпитание чрез изкуство не е приоритетен на макроравнище в 
областта и на културната политика. То се реализира на мезо- или микроравни-
ще чрез дейностите на различни институции и организации от третия сектор.
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7. Художествено-естетическите ценностни ориентации на учениците се 
формират под влияние повече на стихийно действащите фактори на масо-
вата култура и на нецеленасочено и неконтролирано достатъчно влияние на 
електронните и новите медии. Ценностната криза в българското общество се 
отразява катастрофално и върху процеса на формиране на естетическо-ху-
дожествена култура на подрастващото поколение. Принципът за възпитание 
чрез изкуство все повече се интерпретира и утвърждава като терапия, рехаби-
литация и анимация чрез изкуство. 

Сред постиженията и положителните тенденции в последните десетиле-
тия могат да се откроят и редица положителни тенденции в сферата на обра-
зованието:

– развитие и разширяване на проектните дейности в рамките на различен 
тип програми – на равнище училище, община, регион, национално и между-
народно равнище и университет, голяма част от които се основават на прин-
ципа за образование и възпитание чрез изкуство;

– възможности за алтернативност и избор на образование – училище, про-
фил и форма на подготовка и разширяване на заниманията с изкуство и есте-
тически дейности в различни форми на целодневно обучение, извънкласна 
работа или избираема подготовка;

– широко развитие на предлаганите от недържавния сектор и частни ини-
циативи в образованието – частни училища, организации и културни инсти-
туции за помощ и занимания с деца с различни потребности, в т.ч. и в худо-
жествено-естетическата сфера; 

– интензивно научно осигуряване на художественото образование и утвър-
ждаване на принципа за образование чрез изкуство; разработване на множество 
дисертационни трудове и други научни изследвания в областта на методиката 
на обучение по изкуства в детската градина, училището и университета;

– университетска подготовка на педагози за всички степени и етапи на 
формалното и неформалното образование, в т.ч. и за предучилищното въз-
питание – детски и начални учители, учители по различни учебни предмети, 
както и учители-художници по изобразително изкуство и музика; 

– широко разгърната подготовка на специалисти в областта на новите по-
магащи професии – социални педагози, работници, училищни психолози и 
педагогически съветници, специални педагози, ресурсни учители, терапевти, 
рехабилитатори и др., както и на педагози в областта на масовата и художест-
вената комуникация, арттерапевти в образованието и социалната сфера и др. 

Могат да се откроят следните групи в подготовка и квалификация на спе-
циалисти, при която принципът за образование и възпитание чрез изкуство е 
изведен на преден план:

1. Учители за различните етапи и степени на образование: предучилищна 
и начална училищна педагогика; учители за прогимназиалния и гимназиал-
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ния етап по учебните предмети в различни културно-образователни области; 
възпитатели в началния етап и др.

2. Учители по предметите от художествено-естетическия цикъл – литература, 
музика, изобразително изкуство, както и педагози в сферата на масовата и ху-
дожествената комуникация, педагогически аниматори за свободното време и др.

3. Помагащи специалисти в образованието и социалната сфера: социални 
педагози и работници за различен тип социални и образователни институ-
ции; училищни психолози, педагогически съветници в училище; възпитатели 
в училища и домове за деца; аниматори в социокултурната сфера, спорта и 
туризма; психолози и терапевти, специални педагози и рехабилитатори за ра-
бота с деца и лица със специални потребности др.

4. Най-ярка манифестация в последния период има трансформацията на 
идеята за образование и възпитание чрез изкуство в терапия и профилактика 
чрез изкуство, която се развива и утвърждава от университетската педагогика 
в България.

Възпитанието чрез изкуството, в широк смисъл, е отдавна утвърден прин-
цип в педагогиката. Той се прилага от най-ранна възраст в педагогическото 
взаимодействие на всички степени и етапи на образованието. В съвременните 
условия той се прилага и в университетската педагогика, дидактика и образо-
ванието за възрастни, без винаги да се обосновава целенасочено. Подготовка-
та на специалисти за помагащите професии – социални педагози, работници и 
психолози, неотменно се основава на принципа за образование и възпитание 
чрез изкуство, в рамките на който се появява и арттерапията.

През последното десетилетие на ХХ век и първото на ХХІ век изучаването на 
изкуството като средство за терапия и профилактика в социалната и педагогиче-
ската сфера става актуално. Налице са първи системни курсове по арттерапия и 
отделни четения за приложение на изкуството не само при възпитанието на де-
цата в детската градина и в училище, но и в социалните домове и институции, в 
извънучилищните дейности и неформалното образование, в сферата на любими-
те занимания и като елемент на социокултурната анимация в свободното време.

Изкуството, като социализиращ и възпитателен фактор, се изучава най-
активно в периода 70 – 80 години след приемането на програмата и раз-
гръщането на Движението на всенародно естетическо възпитание. Уни-
верситетската педагогика, както и редица научни институти на БАН, имат 
особен принос в това отношение – по философия, социология, психология, 
изкуствознание, музикознание, култура, етнография, български език и ли-
тература и др. В ИК към КК и БАН се разработват национални програми, 
стратегии, научни изследвания и проекти за естетическо възпитание на 
народа и приложение на изкуството във всички социални, професионални 
и възрастови сфери. Неговото въздействие е специален предмет на изуча-
ване и приложение и във ВУ. 
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Принципът за възпитание чрез изкуството се разглежда като основен в про-
цеса на естетическото възпитание, изведен на преден план през 70-те и 80-те  
години на миналия век. В този период се защитават първите дисертации за 
научната степен „доктор на науките“ в областта на историята на педагогиката, 
теорията на естетиката, социологията на естетическото възпитание1).

От началото на 90-те години продължава да се изучава въпросът за изкус-
твото и възможностите за приложението му във възпитателен аспект като 
принцип в различни етапи на образованието и периоди от детството, най-вече 
в предучилищната и началната възраст2). Проучват се психолого-педагогиче-
ските аспекти на изобразителната дейност и нейното развитие при децата от 
предучилищна и начална училищна възраст от преподаватели3).

 В методиката на обучението по изобразително изкуство и подготовката на 
учители по художествена образност започва да се съотнася и с някои терапев-
тични аспекти на изкуството, без това да е ярко откроено като самостоятелен 
принцип. Преподавателите в това професионално направление започват все 
повече да се интересуват от арттерапия, да я проучват и предлагат в обучение-
то, да експериментират и обобщават резултатите в различен тип публикации 
(Tsanev, 2001; Markova, 2002; Legkostup, 2006; Papasov, 2010). Принципът за 
образование чрез изкуство намира отражение в разработването на учебното 
съдържание и методическите изисквания към обучението не само по изобра-
зително изкуство, но и в учебниците за различните етапи на образованието по 
различни учебни предмети. 

Понятията „възпитание чрез изкуството“, „образование чрез изкуство“, 
„обучение чрез изкуство“, „артпедагогика“, „художествено възпитание и обу-
чение“, „образование и възпитание чрез изкуството“, „творческо възпитание 
и обучение“ са се появили и са дефинирани още преди повече от век, в пери-
ода на началото на педагогическото реформаторство. Терминът „арттера-
пия“ („art“ – изкуство, „art-therapy“ – терапия чрез изкуство), разпространен 
в англоезичната литература, се утвърждава в практиката първоначално като 
лечение чрез пластично изобразително творчество с цел изразяване на собст-
веното психоемоционално състояние. Терминът арттерапия днес се прилага 
към всички видове занимания с изкуство, които имат по-широка насоченост 
(музика, драма, танц, кино, литература и т.н.). Арттерапията, в тесен смисъл 
на думата, е свързана с изобразителното изкуство и визуално-пластични дей-
ности, а в широк смисъл се употребява като „изкуство-терапия“, „терапия 
чрез изкуство“, „художествена терапия“, „терапия чрез артистични дейнос-
ти“. У нас се срещат и двата варианта, но понятието „арттерапия“ или „изкус-
твотерапия“ вече е придобило достатъчна популярност.

Интересът към изобразителното изкуство, като средство за терапия, подтик-
ва днес методици и теоретици на изкуството да изучават съвременните тенден-
ции на патологичната образност и връзката с детските рисунки (Tsanev, 2002).  
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Проучват се диагностичните и терапевтичните им възможности (Aleksieva, 
2000; Мarinova, 2000; Markova, 2001, 2006) и стадии в развитието (Моynova, 
1996). Популяризира се приложението на арттерапията като метод при работа 
с деца и възрастни в социалната сфера и образованието (Ivanova, Boyadzhieva, 
2001; Borisova, 2001; Popov, 2004, 2008, 2009; Miteva, 2005, 2015; Legkostup, 
2006, 2010; Bojilova, 2008; Boyadzhieva, Макsimova, 2008, 2009; Borisova, 
2007, 2009; Boyadzhieva, 2010, 2012, 2014, 2015). Предлагат се и все повече 
чуждестранни практики и арттерапевтични техники (Darli & Hiyt, 2013).

 Появяват се и първите дисертации по педагогика за терапевтичните въз-
можности на изкуството в образованието и социално-педагогическата сфера. 
Проучват се психотерапевтичните възможности на колективната изобразител-
на дейност в процеса на възпитанието в началната училищна възраст (Nunev, 
1994). Опитно се доказват възможностите на арттерапевтичния метод при 
деца от домове (Ivanova, 2005), процесите на социализация и ресоциализация 
чрез самоизява и творчество при децата от ВУИ (Borisova, 2000), ефектив-
ността на арттерапията при възрастни с когнитивни нарушения, с деменция 
– тип Алцхаймер (Maksimova, 2008). В тези изследвания арттерапията се раз-
глежда като метод на възпитание, без да се обособява като принцип. 

Постепенно принципът за възпитание чрез изкуството все повече започва 
да се интерпретира и прилага и като принцип за терапия чрез изкуство, като 
се избягват чисто лечебните цели на приложение, а се подменят с възпитател-
ни. Подготвят се научни трудове и дисертации за изследване на възможности-
те на изкуството като средство за профилактика, терапия и изразяване при 
деца от различни възрасти, като доминиращ е отново интересът към предучи-
лищна възраст. Появяват се обаче и нови изследвания за приложение на този 
принцип в работата с възрастни и стари хора, за деца и лица със СОП или 
социални проблеми и потребности от рехабилитация.

На базата на преглед на представените подходи в научни доклади и съобще-
ния на различни форуми, студии, статии и материали от периодиката могат да се 
обособят няколко групи изследвания и публикации, които са свързани с принци-
па на възпитание и образование и терапия чрез изкуство – системно-теоретични, 
опитно-експериментални и учебно-методически, приложно-практически. 

 Системно-теоретичните представят съществуващите подходи и направле-
ния в терапията и профилактиката чрез изкуството на основата на проучване, 
обобщение и анализ на утвърдени теории (Popov, 2004, 2008). На преден план 
по-често се извежда широкото разбиране на термина „арт“ за използване на 
различните видове изкуства с цел възпитание, профилактика или терапия,  
в т.ч. чрез игра и танц. В други случаи се следва по-тясното разбиране на тер-
мина, като се описват възпитателни терапевтични и корекционни аспекти на 
изобразителното изкуство (Legkostup, 2006, 2010) или мястото на изкуството 
в социалната работа (Kuzmanova-Kartalova & Legkostup, 2012). 
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Друга група изследователски подходи представят визията за разглеждане-
то на даден вид изкуство – преди всичко изобразителното, като принцип и 
метод при терапия за лица с различни проблеми в спектъра на конкретно-при-
ложните и методическите аспекти на специалната педагогика4). В тази група 
изследвания изобразителните дейности се разглеждат по-скоро като средство 
на основата на принципа, чрез който се търсят възможностите на изкуството 
в диагностиката и корекцията на различни нарушения. Д. Маркова предста-
вя по-цялостно виждането си за диагностичните възможности на детската 
рисунка (Маrkova, 2001, 2006) и за изобразителното изкуство като терапия 
(2002). К. Караджова и Д. Щерева разглеждат заниманията с изкуство като 
средство за диагностика и корекция при проблеми на интелектуална недоста-
тъчност и като алтернативен подход в работата с деца със СОП. 

 Друга група опитно-експериментални и приложно-практически публи-
кации се излагат принципи за работа с помощта на изкуството в социал-
ни центрове за рехабилитация и помощ в търсене на „интердисплинарни 
фериботи“ между арттерапията и социалната работа с деца, лишени от ро-
дителска грижи (Borisova, 2007, 2009), деца от ВУИ (Borisova, 2000), деца 
от домове (Ivanova, 2006), при социално-педагогическата работа с възраст-
ни с когнитивни нарушения (Maksimova, 2008), както и изследванията на  
П. Чешмеджиева относно възпитанието на децата в детска градина с оглед 
на психопрофилактиката. Така принципът се утвърждава в социално-педа-
гогическата работа с деца от възпитателни домове, детски градини, инсти-
туции и болнични заведения. 

Обучението на различен тип специалисти все по-често включва различни 
арттерапевтични подходи и техники като интерактивно и емоционално въз-
действащо средство при различни типове тренинги, семинари и други форми 
на практическо обучение по проекти или в конкретни социални дейности. Без 
това да е изведено като принцип на работа, той реално присъства в социално-
педагогическата практика.

В различни публикации от приложно-методически тип в полето на со-
циалната педагогика се търсят възможностите на рисувателните методи 
като средство за диагностика, терапевтична или корекционна работа. В 
областта на социалната работа със семейството се извежда на принципна 
основа изискването за подобряване на взаимоотношенията в него чрез по-
сещения на художествени галерии, музеи и културни изяви като елемент 
за по-широко разбиране за въздействието на изкуството като средство за 
възпитание (Kuzmanova-Kartalova & Legkostup, 2009). Така принципът за 
възпитание чрез изкуството се разглежда и като принцип за терапия и со-
циокултурна анимация. 

Друга група публикации представят изследвания за приложение на артте-
рапията в методиката на консултирането в социално-педагогическата работа и 
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психологическата помощ (Boyadzhieva, 2002, 2011, 2012; Zlateva & Stoykova, 
2008). Изкуството се проучва като диагностично, профилактично, лечебно и 
палиативно средство. Наблюдава се интердисциплинен подход между кли-
нична, социално-терапевтична и педагогическа работа, както и в рамките на 
медицинския подход при лечение на зависимости, проблеми с репродукцията, 
справяне с различни гранични случаи – анорексия, когнитивни нарушения, 
синдроми от аутистичния спектър, кризисната интервенция, при подпомага-
нето на жертви, претърпели насилие, малтретиране, изтезания и др. 

Много публикации се правят във връзка с въвеждането на втора ОКС „ма-
гистър“ по арттерапия. Във все повече ВУ се предлагат магистърски програ-
ми или квалификационна дейност, чрез които се популяризира принципът за 
възпитание чрез изкуство, като се акцентира върху арттерапевтичния метод 
(СУ – ФНПП, НБУ, НХА и др.).

В отделна група публикации се популяризират интензивно развиващите 
се т.нар. добри практики на проектна дейност на НПО и центрове за работа 
с деца за рехабилитация и подкрепа при работа с деца и лица с поведенчески 
проблеми, трудности в комуникацията, дефицити в развитието, със специал-
ни образователни потребности и при нарушения в говора, с невро-соматични 
заболявания, социално занемарени и в ситуация на риск или изоставяне, от-
глеждани в институции, във връзка с превенция и профилактика на отпадане-
то от училище и др.

В резултат на направения анализ могат да се направят следните обобще-
ния за актуалното състояние на принципа за възпитание и образование чрез 
изкуство в България.

 Научните изследвания за приложението на принципа за възпитание и те-
рапия чрез изкуството са утвърдена част от научните изследвания в педагоги-
ческите, обществените и хуманитарните науки. Това е нов етап от развитието 
и приложението на този принцип, който се развива в педагогиката през пър-
вото десетилетие на XXI век у нас. 

На университетско равнище има специалисти, които разработват отделни 
полета на педагогиката на изкуството и приложението на принципа за въз-
питание, образование и терапия чрез него в различни направления, като се 
търсят доказателства за ефективността му. Първоначално те работят поотдел-
но и независимo, но постепенно, в рамките на научния обмен, комуникация 
и мобилност, се търсят пътища за взаимно обогатяване и развиване на този 
принцип във всички области на педагогическата теория и практика.

Все повече педагози, психолози, изкуствоведи, художници, методици се 
обръщат към артпедагогиката и към арттерапията в областта на различни 
професионални направления, сред които педагогическите науки са на преден 
план. Въпреки това все още принципът на възпитание и образование чрез из-
куството не се извежда самостоятелно в педагогическите технологии.
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Налице са и първите магистърски програми от интердисциплинен харак-
тер, в които арттерапевтичният подход се предлага в рамките на различни 
професионални направления и области на висшето образование на хумани-
тарни, обществени, педагогически науки и здравеопазване в университетите. 

Издават се все повече наши и чуждестранни трудове, които са насочени 
към осигуряване на обучението, основано на възпитанието и терапията чрез 
изкуство. Налице е и първият университетски учебник по терапия чрез изкус-
тво от международен екип специалисти на източноевропейската арттерапев-
тична асоциация. В него принципът на възпитание се допълва от терапията 
чрез изкуство в най-цялостен вид.

Основните постижения от проучванията в педагогиката и психологията, 
както и в практиката на преподаването, се публикуват в различни издания, 
докладват се на научни конференции или са предмет на изследване в дисер-
тационни и други научни трудове. Тези проблеми се разработват от педагози, 
психолози, изкуствоведи, художници и методици на базата на една по-цялост-
на научна парадигма, която се развива чрез формите на обмен и сътрудничест-
во. Освен специализираните ВУ в областта на художественото образование се 
утвърждават и катедрите по изкуства и педагогика в университетите, които 
са централно звено в научно-теоретичното и методическото осигуряване на 
образованието (СУ, ПУ, ВТУ, ШУ, ЮЗУ и др.)

Дисертациите в педагогиката, психологията на изкуството и арттерапи-
ята в различни ВУ и професионални направления (изкуствознание, педаго-
гически и социални науки) разработват теми, свързани с приложението на 
изкуствата не само в творческия, образователния и терапевтичния процес, 
но и в методиката на обучение по изобразително изкуство (СУ, ПУ, ЮЗУ, 
ВТУ, ШУ, ТрУ, АМТИИ). Подходите към този тип проучвания са от различ-
ни позиции в зависимост от професионалната област, научната и художест-
вената компетентност на авторите и насоките за приложение – в обучението 
и подготовката на специалисти, в социалната практика или в монографични 
и дисертационни изследвания. Във всички тях намира отражение по един 
или друг начин принципът за възпитание и образование чрез изкуство, в 
който е вплетена и арттерапия.

В социалната педагогика и практика на възпитание има варианти на 
проектна и квалификационна дейност, в която се предлагат различни 
курсове и подходи, основани на принципа на възпитание, образование 
и терапия чрез изкуство при работа с деца, юноши, семейства и рискови 
групи, които се нуждаят от подкрепа. Налице са и първите теоретико-
приложни разработки за изкуството и арттерапията във възпитанието,  
в образованието и обучението и като средство за профилактика в широ-
ката социална и педагогическа сфера – в диагностиката, консултирането 
и съветването. 
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THE PRINCIPLE OF EDUCATION AND THERAPY  
THROUGH ART IN BULGARIA  

(GROWTH AND CONTEMPORARY STATE)

Abstract. The theory and practice of implementation of the art and the education 
through art begins at the end of the 19-th and the first decades of the 20-th century. 
At the same time starts the scientific interest towards art as a tool for recreation in the 
schools and the system of social help and treatment. The second half of the century 
the art-pedagogical theory and practice turns into central part of the educational 
system and social pedagogy practice in free time. Today, most of the developed 
countries have own models for applying art methods and art-animation in work 
with different groups of clients in social and pedagogical sphere. It is similar in 
Bulgarian situation and this paper is a short critical survey of the actual point of 
views and tendencies in social pedagogy nowadays.
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