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ABSTRACT 
Bulgarian private book publishers today are divided in their motivation by a deep 

dilemma: whether to follow their interest as entrepreneurs, or their duty as public figures as 
regards the public interest; in other words, whether to seek profit or work for the spiritual 
improvement of the nation. The search for a solution to this dilemma is presented through the 
results of a nation-wide representative sociological survey conducted in 2008, on the topic of 
“Entrepreneurship in Bulgarian Book Publishing”.  
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Българският частен книгоиздател днес се раздвоява от дълбока мотивационна дилема. 

Той се изправя пред труден избор в поведението си. Как да съчетава у себе си предприемача 
и общественика?  

Тази мотивационна дилема го превръща в драматичен герой на разломното време. Дали 
да насочи усилилията към правене единствено на печалба, както постъпва истинският 
предприемач или да се посвети и на духовното издигане на нацията?  

Обективната основа на тази мотивационната дилема се съдържа в самия продукт на 
издателската професия - книгата. Книгата е едновременно стока и духовен катализатор. 
Стоката-книга служи за постигането на печалба, но съдържанието на книгата катализира 
духовното усъвършенствуване и развитие на личността и обществото. Печалбата пряко се 
съотнася с личния материален интерес на издателя, а духовната ценност на книгата влияе на 
съвместния живот на хората и поради това е предмет на обществения интерес. Това означава, 
че на едно място се срещат личният интерес на издателя - предприемач за материално 
благополучие и гражданският дълг на издателя - общественик за работа в полза на духовното 
извисяване на хората и обществото. Това е и причината личният и общественият интереси да 
преминават през драматични колизии, както ще се види от емпиричния анализ, докато 
постигнат баланс помежду си. В доклада си съм използвал емпирични данни от 
социологическо изследване на предприемачеството в българското книгоиздаване, проведено 
през 2009 година. 

Нека да видим с какво се обяснява професионалният избор и мотивацията на 
българските книгоиздатели. Не малко съмнения и колебания изживява всеки човек докато 
окончателно реши на каква професия да посвети живота си и тя се превърне в негова 
жизнена съдба. 57,3% от българските книгоиздатели са направили своя професионален 
избор. Те заявяват, че издателската професия е тази, която в момента желаят да работят. Що 
се отнася до останалите 42,7% - при тях липсва категорично заявен и направен 
професионален избор. Оказва се, че макар позитивният професионален избор да доминира, 
не са малко тези, които са попаднали в издателската професия съвършено случайно. Една 
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част от тях работят допълнително и нещо друго, т.е. издателската професия за тях не е 
единствената им работа, а по-скоро още една възможност за допълнителни доходи. 

Мотивите за избора на издателската професия са твърде разнообразни (Таблица 1): 
 

Мотиви за избор на издателската професия  Таблица 1 
 

Мотиви Относителен дял 
Професионално да се реализирам 42,7%   
Да помогна за духовното издигане на нацията 40,4%       
Да работя да себе си, а не за друг 31,4% 
Да постигна икономическа независимост 28,1% 
Да вземам сам важни решения 20,8% 
Да рискувам, но за своя сметка 17,9% 
Да имам влияние сред хората 7,8% 
Да спечеля много пари 4,7% 

 
В общата мотивационна структура водеща позиция заема мотивът за „професионалната 

реализация” с дял от 42,7%. Изненадващо за някои може би следва мотивът за „духовното 
издигане на нацията” с 40,4%. Това е мотив специфичен за издателската професия. След това 
се нареждат мотивът „да работя за себе си, а не за друг” с 31,4% и мотивът „да постигна 
икономическа независимост” с 28,1%. Те, заедно с мотивът „да спечеля много пари” (4,7%) 
образуват икономическото ядро на мотивацията на книгоиздателите. Последна в 
мотивационната структура остава властовата мотивация, представена от три отделни мотива: 
„да вземам сам важни решения” с 20,8%; „да рискувам, но за своя сметка” с 17,9% и „да 
имам влияние сред хората” с 7,8%.  

От всичките осем изследвани мотива единствено мотивът за професионалната 
релизация показва устойчива и положителна взаимовръзка с професионалния избор на 
книгоиздателите - корелационният анализ показа, че взаимовръзката между тях е 
статистически значима. Това означава, че именно този мотив е направлявал основно 
книгоиздателите при избора им на издателската професия за своя съдба. Останалите мотиви 
обаче също имат място при обяснение на професионалния избор на българските 
книгоиздатели.  

Когато се сравни мотивацията на българските книгоиздатели в зависимост от сектора 
им на дейност, се очертават както различия, така и сходства. 

Оказва се, че за публичния сектор водещ е мотивът за професионалната реализация с 
относителен дял от 63,2%. Ръководителите на издателства от публичния сектор се стремят 
към административно-управленска кариера и затова мотивът за професионалната реализация 
при тях е от първостепенно значение. Второ място заема мотивът за духовно издигане на 
нацията с дял от 47,4%. На трето и четвърто място са икономическата и властовата 
мотивации.  

В частния сектор обаче мотивацията е доста по-различна и по-сложна. Икономическата 
мотивация („да работя за себе си, а не за друг” - 37,7%; „професионално да се реализирам” - 
37,7%; „да постигна икономическа независимост” - 35,8%) и мотивът за духовното издигане 
на нацията (39,1%) имат почти равни относителни дялове, като разликите между тях са 
статистически незначими, т.е. не би следвало да се вземат под внимание при анализа. Това 
означава борба на отделните мотиви за превес и е израз на мотивационната дилема, която е 
залегнала в основата на професионалния избор на частните книгоиздатели. Наличието на 
подобна мотивационна дилема означава възкресяване на култургена на нашите 
книгоиздатели от времето на Българското възраждане, с което се свързва началото на 
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борбата между икономическия и духовния мотив у българските частни книгоиздатели. И 
едва след посочената мотивационна дилема се подрежда властовата мотивация при частните 
книгоиздатели. 

Изведената мотивационна дилема изразява основното различие между книгоиздателите 
от публичния и частния сектор. Тя липсва при управителите на издателства от публичния 
сектор, за които  е особено характерен мотивът за духовното издигане на нацията. Пред тях 
дилемата икономическа мотивация – духовно издигане на нацията не стои, защото 
публичната собственост (държавна или на определена обществена организация) не им 
позволява самостоятелно вземане на решения, като е при частната собственост. Сходството 
пък между издателите от двата сектора – публичния и частния, се дължи на мотива за 
духовното издигане на нацията. Този мотив е типичен за издателите и от двата сектора, 
поради което се е обособил като типичен мотив за издателската професия изобщо.  

Установеният факт, че днешните частни български издатели са рожба на старите 
български културни традиции, заслужава по-детайлно разглеждане. Частните български 
издатели представляват 78,6% от всички днешни български книгоиздатели и придават 
облика на нашето книгоиздаване. Оказва се, че формулираната мотивационна дилема, пред 
която са изправени днешните книгоиздатели от частния сектор, има своите исторически 
корени в нашата духовна култура още от епохата на Възраждането, когато се поставя и 
началото на книгоиздаването у нас. Развитието на народната просвета по българските земи 
през османското владичество е било немислимо без делото на нашите първи книгоиздатели - 
от Христо Данов насетне. Самият Данов е получил прозвището "несменяем министър на 
народната просвета" до Освобождението (1878 г.) (Бръзицов и др. 1976: 13) - рядък случай на 
признание за обществената мисия на един книгоиздател. Нашите първи книгоиздатели са 
тези, които дават тласък на масовото ограмотяване на българския народ, като с това обаче 
създават и пазар за книгите си. 

След Освобождението (1878 г.) стремежът за интелектуално издигане на нацията не 
напуска нашите книгоиздатели. Могат да бъдат изредени доста имена (Драган Манчов, 
Тодор Чипев, Игнатов и синове, Юрукови и други), които в нова България, чак до Втората 
световна война, наред с търговския си интерес, не са забравяли и гражданския си дълг да 
помагат за духовното себеизразяване на нацията. Тодор Чипев, например, често е казвал: "От 
тая книга печалба не чаках, издадох я ей така, за душата !" (Бръзицов и др. 1976: 26).  

Тази историческа тенденция в духовната ни култура възкръсва след близо 
половинвековна пауза. С утвърждаването на свободната пазарна икономика издателската 
инициатива се върна към историческите си корени. Знаменателното е, че култургенът на 
стародавното мотивационно раздвоение, така характерно за първите български 
книгоиздатели, изплува отново. Съвременните частни книгоиздатели, разгледани като 
обобщен социален тип, подобно на първопроходците, се раздвояват между личния стремеж 
за благополучие и постигане на печалба и гражданския дълг за духовно издигане на нацията. 
В лицето на отделните днешни частни книгоиздатели се проявяват отделни фрагменти на 
тази мотивационна дилема, а в обобщения им социален тип тези фрагменти се сплитат в едно 
и оформят общата мотивационна дилема, пред която са изправени днешните български 
частни книгоиздатели. Така че новите български частни книгоиздатели са истински рожби на 
старата българска традиция в духовната ни култура, а обществената промяна от края на 1989 
година бе акушерката, довела на бял свят свободата на словото и печата. Култургенът, 
дълбоко закодиран в съзнанието на българските книгоиздатели, отново се прояви в 
поведението им. 

Като цяло 40,4% от българските книгоиздатели споделят мотива за духовното издигане 
на нацията при избора си на издателската професия. Този специфичен само за издателската 
професия мотив е типичен както за управителите на издателства от публичния сектор 
(47,4%), така и за частните издатели (39,1%), като в това се изразява истинското съпричастие 
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на българските книгоиздатели към обществения интерес за духовно усъвършенствуване на 
личността и за прогрес на обществото като цяло. А що се отнася до личните им интереси, 
80,9% от анкетираните книгоиздатели посочват един или повече икономически и властови 
мотиви като причина за заниманията си с книгоиздаване. Наистина случаите на заявяване на 
личен интерес далеч надхвърлят случайте на проява на обществен интерес. По-важното в 
случая обаче е, че двата вида интереси си взаимодействат. Корелационният анализ показа, че 
взаимовръзката между тях е статистически значима (типизирана, устойчива), но 
отрицателна. Обяснението е, че всеки тях се реализира за сметка на другия, т.е. че те са в 
непримиримо противоречие. Именно този аналитичен резултат доказва емпирично 
наличието на мотивационна дилема у днешните български книгоиздатели като обобщен 
социален тип. Как се разрешава тази дилема в практиката на тяхната работа? 

Съществуването на дилемата се дължи на връзката й с издателския успех. Стремежът 
към постигане на издателски успех води до това, че  взаимодействието между личния и 
обществения интерес при книгоиздателите днес се проявява по три различни начина: 

- първо, когато приоритет има личният интерес, представен от икономически и 
властови мотиви, в 92,8% от случаите се установява наличие на издателски успех; 

- второ, когато приоритет има общественият интерес, изразяващ се в мотива за духовно 
издигане на нацията, в 85,7% от случаите издателски успех липсва; 

- и трето, когато личният и общественият интереси се съвместяват, в 51,9% от случаите 
се отбелязва и издателски успех.  

Както се вижда от представените емпирични данни, твърде сложна и противоречива е 
ситуацията, възникваща вследствие на противопоставянето и борбата на двата вида 
интереси. 

И така, предприемач или общественик? Тази дилема, пред която е изправен новият 
български книгоиздател, прави живота му драматичен. Разгледаните три ситуации, 
изразяващи взаимодействието между личните и обществените интереси, определят и 
отношението между предприемача и общественика в обобщения социален тип на 
съвременните български книгоиздатели. И трите ситуации съществуват едновременно, 
преплитат се, като отразяват три различни тенденции в поведението на съвременните 
български книгоиздатели. Коя от тях ще вземе връх, зависи от конкретната обстановка и 
състояние на обществото. Времето извиква на живот или предприемача, или общественика -
този от тях, който е способен да оцелее в дадения момент и да продължи да работи. 
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