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 16 НОЕМВРИ - СВЕТОВЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА 

НЕКА БЪДЕМ ПО-ТЕЛЕРАНТНИ!
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С цел мобилизация на обществеността, привличане 
вниманието към опасностите, криещи се в нетърпи-
мостта, и укрепване привързаността и активизиране 
на действията в подръжка на поощрението на толеран-
тността и възпитание в нейния дух, ние тържествено 
провъзгласяваме 16 ноември ежегодно да се отбелязва 
като Международен ден, посветен на толерантността.

Толерантността – едно толкова използвано днес по-
нятие все още се нуждае от разбиране и обяснение. 
Тя трябва да е част от нас, да изпълва ежедневието 
ни, да бъде мост към многоликия свят, в който живе-
ем. Толерантността е в основата на интелигентните 
и мирни човешки отношения. Тя е ценност и прин-
цип на Европейската общност, от която сме част.

Член 6. Международен ден, посветен на толерантността

От Декларация за принципите на толерантността
Утвърдена с Резолюция 5.61 от Генералната конфе-
ренция на ЮНЕСКО от 16 ноември 1995 г.

http://www.roibg.com


   Дания е една от най-богатите 
скандинавски страни с население 5.5 
милиона души. За разлика от България, 
тя е съставена от един етнос и изповядва 
една религия. Най-поучителният урок, 
който Дания преподаде на света след 
скандала с карикатурите на Мохамед e, че 
свободата на словото не е нещо, което се 
разбира от само себе си. Има определени 
сили в света, на които не им харесва тази 
свобода. Защото тя включва правото на 
критики дори върху религията, която от 
своя страна е повод за разделянето на 
света на „мюсюлмани” и „всички останали”. 
Единственият начин за преодоляване на 
тези различия е диалогът. Дания постави на 
дневен ред въпроси като това какво точно 
е толерантност; допуска ли толерантността 
атаки срещу демокрацията, срещу самата 
толерантност; колко толерантност може 
да понесе едно общество, преди да каже 
„стига!”?
   Познаването на психологията на 
различните етноси, респ. социални групи 
е важна предпоставка за разбирателството 
и толерантността между тях. Да сме 
толерантни означава да уважаваме 
правото на другите да мислят различно, 
без да е нужно да сме съгласни с тях. 
Ако се съгласим, тогава вече говорим  за 
правене на компромис. Първата стъпка 
към толерантността е преодоляване на 
предрасъдъците. Проблемът тук е, че 
промяна на негативните нагласи е дълъг и 
сложен процес, който обаче може да бъде 
решен с помощта на ПР. Ние не можем да 
кажем на хората какво да говорят, но можем 
да им кажем за какво да говорят. Това 
означава, че колкото повече възможности 
съществуват за директен диалог и 
общуване между различните групи, толкова 
повече „разчупваме леда” и създаваме 
условия за разбирателство между тях. 
        Различия има и между поколенията, 
но там нямаме предвид единствено 
възрастовите различия, а най-вече 
рзаминавания в ценностната система.  В 
условията на глобализация и равен достъп 
до пазара междукултурните различия и 
начин на живот се променят и придобиват 
други измерения. Ако работиш в Германия 
например трябва да работиш като германец, 
иначе пазарът те изхвърля. Ако си студент в 
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САЩ, трябва да прекарваш 70% от времето 
си в учене, иначе няма да завършиш. 
Важно е да осъзнаем, че всеки човек 
трябва да има ясна позиция да може да 
казва „имам собствена гледна точка, 
но приемам, че и другите могат да имат 
своя позиция”. Хубавото е, че големи 
компании като Xerox и IBM започват 
да осъзнават този факт и въвеждат в 
ръководтвата си мениджъри по различията.
     Различията придобиват все по-голяма 
значимост и могат да бъдат източник на 
креативност в политиката, икономиката 
и обществото като цяло.  Все повече 
се говори за маркетинг и пъблик 
рилейшънс на различията. Тяхната цел 
е да ни научи да работим ефективно 
в условия, които генерират различия, 
и да споделяме наученото с другите. 

ТОЛЕРАНТНИ КЪМ 
РАЗЛИЧНИТЕ

Иван Беров

II
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DIVERSITY QUIZ

1. Какъв процент от чернокожите в САЩ смятат, 
че повечето печатни и телевизионни реклами са 
предназначени само за белите ?
A. 20% Б. 30% В. 50% Г. 60% 
2. Най-голям процент от жителите на коя 
страна смятат, че властта провежда ефективна 
антидискриминационна политика?
А. Англия Б. Франция В. Естония Г. Кипър 
3. Един от всеки четири собственици на фирми е жена.
А. Вярно Б. Грешно
4. Мнозинството от афро-американската общност 
предпочитат определението... ?
А. Черни Б. Афро-американци В. негри Г. цветнокожи
5. На базата на кой признак дискриминацията 
в страните от ЕС има най-високи стойности (64%), 
според изследване на 
„Евробарометър” ?
A. Религия Б. Етническа 
произход В. От възраст Г. 
Сексуална ориентация
6. По данни на 
министерството на 
образованието в САЩ, 
61% от учениците в 
обществените училища са 
бели. Какъв процент от 
учителите са бели ?
А. 99% Б. 87% В. 73% Г. 
61%
7. Какъв е средният брой на мениджърите-азиатци сред 1000 компании, 
според изследване на списание „Форчън”  ?
А. 37 Б. 153 В. 88. Г. 3
8. Колко от общия брой ръководни позиции в България се заемат от жени 
(по неофициални данни) ?
А. 10% Б.20% В.30% Г.40%
9. Коя страна прие закон, който задължава фирмите в двугодишен период 
да приведат представителството на двата пола в бордовете им в съотношение 
40% на 60%
А. Норвегия Б. Германия В. Швейцария Г. Дания
10. Какъв е процентът на семействата, които се отказват да приемат децата 
си заради различната им сексуална ориентация ?
А. 11% Б. 22% В. 33% Г. 44%

Търсете отговорите на стр. 4



Отговори:
1-Г, 2-Г, 3-А, 4-Г, 
5-Б, 6-Б, 7-Г, 8-В, 
9-А, 10-В
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Смесените бракове - модел на етническа и религиозна толерантност - 10.70 лв.   
 
Толерантност. Диалог. Свобода - 10.00 лв.   
 
Толерантността към неопределеност - 7.00 лв.   
 
Философия на толерантността: Антология / 
От Античността до края на ХХ век - 9.70 лв.   

Определено имаме нужда от честване на 
подобен празник. Дори имам предложение 
- защо да не го честваме два- три пъти в 
годината, ей така за ……усещането, което 
ще витае на този ден. 
Кой не обича толерантните хора? Кой не 
призовава за подобно поведение? Дори от 
трибуните на медиите, киното и всякакъв 
вид изкуство не ни ли преподават все 
този урок – да бъдем добри, толерантни 
към различията и добронамерени към 
приликите. Това обаче не се преподава 
никъде по света. Как да се превърнем 
именно в такива хора? 
Това, което повечето не знаят, че ПР 
най-добре би могъл да ни научи на 
толерантност. Наистина!!!!! Когато на 
една бизнес среща, конференция, семинар 
или каквото и да било, се говори за ПР 
не се прави нищо друго, освен да търсим 
начините да станем близки с хората. Бих 
стигнала още по-далеч като констатирам 
факта, че дори словосъчетанието “добър 
ПР” разкрива точно тази обвързаност – 

първо трябва да си добър (като личностна 
характеристика) и след това ПР, лекар, 
адвокат (ПРофесионална категория). Така 
че, за да можеш да научиш второто в 
училище, университета, колежа, трябва 
да научиш първо второто – у дома, на 
улицата, в библиотеката, в киносалона. 

Нина Бозвелиева

Да си
 добър или да не си

?

ПОВЕЧЕ ТОЛЕРАНТНОСТ СРЕЩУ 37,40 ЛВ. 

    Ако все пак модерната тенденция към толерантност 

не ви е подминала, и постоянно се чудите защо всеки 

разбира под толернатност различни неща, отделете 

37,40 лв. (може и по-малко ако потърсите онлайн 

книжарници с отстъпка) и прочетете четирите книги, 

които са на книжния пазар по темата “толерантност”. 

При това познанието е от българи, което означава, че 

по-лесно можем да го разберем.

Ето и книгите:
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Толерантността в рекламата:

Нулева толерантност:

„ТРЯБВА ДА УВАЖАВАМЕ ДРУГИТЕ РЕЛИГИИ ТАКА, КАКТО УВАЖАВАМЕ СВОЯТА СОБСТВЕНА. ПРОСТО 
ТОЛЕРАНТНОСТ НЕ Е ДОСТАТЪЧНА.” 

МАХАТМА ГАНДИ

„НАЙ-ВИСОКИЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ ВЪЗПИТАНЕТО Е ТОЛЕРАНТНОСТТА” 
ХЕЛЪН КЕЛЪР

„НЕ СИЛАТА ДА ПОМНИШ, А НАПРОТИВ – ДА ЗАБРАВЯШ Е НУЖНО УСЛОВИЕ ЗА НАШЕТО ОЦЕЛЯВАНЕ” 
ШОЛЕМ АШ

„ПРОЩАВАЙТЕ НА ВРАГОВЕТЕ СИ, НО НИКОГА НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ИМЕНАТА ИМ” 
ДЖОН Ф. КЕНЕДИ

„ТОЛЕРАНТНОСТТА Е ДОБРОДЕТЕЛТА НА ЧОВЕКА БЕЗ УБЕЖДЕНИЯ”  
ЧЕСТЪРТЪН

„ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ДА ЖИВЕЕ В МИНАЛОТО С ОМРАЗА КЪМ СЪПЕРНИЦИТЕ СИ, А ТРЯБВА ДА ГИ ТОЛЕ-
РИРА И ДА СЕ ОТНАСЯ КЪМ ТЯХ КАТО КЪМ СЪЮЗНИЦИ” 

ЗАК ПАРКЕР

„НИТО ТОЛЕРАНТНОСТТА, НИТО НЕТОЛЕРАНТНОСТТА СЕ ОСНОВАВАТ НА НАУКА И ПРИЧИНА, А СА 
АКТОВЕ НА ВЯРА, ОСНОВАНА НА СОЦИАЛНИТЕ ПОРЯДКИ И НА ПОЛИТИКАТА НА ПОЛЗАТА И СИЛАТА” 

ДЖОН МЪНИ

Велики мисли за толерантността



Изданието е подготвено от екипа на ROI Communication. Благодарност на всички, които писаха за PR, AX! и ще продължават да пишат! 
Очакваме ви на e-mail: info@roibg.com

Следващият 
път тук 
може да 
бъде 

твоята                
статия
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