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От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи?  
Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове.   
Не може добро дърво да дава лоши плодове; или лошо дърво да дава добри плодове.  
Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън.    
И тъй, от плодовете им ще ги познаете.       

От Матея свето Евангелие: гл. 7, 16:20 
 

1. Въведение 
Въведената от нас технологична йерархия, [1], съставена 

от пет структурни равнища (елемента) - действие, дейност, 
практика, технология и опитност (англ. action, operation, 
practice, technology, experience), може да бъде наречена още 
„йерархия, или пирамида на дейностите”, или „йерархия, или 
пирамида на технологията”, отразява структурно (по-силно) 
и функционално (по-слабо) отношението между различните 
етапи или степени на пречистване на дейностите от гледна 
точка на потребност, полезност, използваемост и сигурност, 
фиг. 1. 

 
Фиг. 1. Йерархичен технологичен пирамидален модел 

(Петър Динев, 2010) и условия за преход към по-високо рав-
нище (с по-голяма стойност и значение): 

П1 - придаване на смисъл или подтекст (словесно описа-
ние: Какво? Кога? Къде? Кой? Колко?), поставяне на цел, 
определяне на резултата и на индикаторите, които показ-
ват степента на достигане до нея; П2 - познаване на при-
ложението (Как става? Как се прави? Как се действа?) и 
начина за получаване на положителен резултат; П3 - позна-
ване на причините за получаване (Защо става?) на положи-
телен резултат и прогнозиране на резултата при изпълне-
ние на изискванията за потребност, полезност, използвае-
мост и сигурност; П4 - Оценяване на технологията (Защо е 
такава?), взимане на решение за изпълнение на дейността 
(Кога? Къде?) и осигуряване на ефективност при изпълнение 
на изискванията за потребност, полезност, използваемост 
и сигурност – компетентност и експертност. 

Йерархичността на пирамидалния модел се изразява в 
това, че дейността се дефинира чрез действията, практиката 
чрез дейността, технологията чрез практиката, а опитността 

или вещината чрез технологиите. И по-точно, чрез това, 
което действията не са, дейността не е, практиката не е, 
технологията не е, и опитността не е. Пирамидалният модел 
показва, че действията все още не са дейност, дейността все 
още не е практика, практиката все още не е технология, т. е. 
всяко следващо стъпало на пирамидата добавя стойност, 
придава значимост и „изчиства” дейността от гледна точка 
на потребност, полезност, използваемост и сигурност. 

 
Фиг. 2. Йерархичен информационен пирамидален модел. 

Условията за преход към по-високо равнище (П1, П2, П3, и 
П4) са аналогични на показаните на фиг. 2. 

Пирамидалният модел има за основа действията (или яв-
ленията), които до момента на разглеждането нямат никаква 
практическа стойност и смисъл, нямат никакво отношение 
към битието на човека и неговите потребности. Те не са 
подчинени на определена цел и все още не се поддават на 
организация. На пръв поглед те не трябва да принадлежат 
към общата структура на пирамидата. Същото се отнася и за 
върха на пирамидата – опитността. Опитността е нещо съв-
сем различно. Потребността от придобиване на опитност, и 
мотивацията за това, расте непрекъснато успоредно с нейно-
то задоволяване, докато при практиката и технологията 
потребността от придобиване и мотивацията намаляват със 
задоволяването на тези потребности. 

Пирамидалният модел отразява по-силно архитектурата 
на опитността като цяло и йерархичния начин на дефиниране 
и въвеждане на основните елементи на модела. И тук, както 
при „йерархията на информацията или знанието”, [2], не се 
търси консенсус по отношение на йерархичния начин на 
въвеждане на елементите или процесите, които трансформи-
рат елементите от по-ниско равнище в елементи от по-
високо равнище на модела, фиг. 2. 
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Създаденият от нас йерархичен модел, както и предшест-
ващата го „информационна пирамида”, не отразяват строго 
определени структурни и функционални връзки. Тук, на 
същото основание, може много да се спори по съдържанието 
и употребата на основните понятия – действие, дейност, 
практика, технология и опитност. 

Подобно на Роули (Jennifer Rowly, 2006), [2], която наб-
ляга на функционалните връзки между петте равнища на 
„информационната йерархия”, и тук в тази работа се набляга 
на това, че дейността е съвкупност от структурирани и орга-
низирани действия, които са управлявани така, че придоби-
ват значение или стойност от гледна точка на определена цел 
или резултат, и това ги прави подходящи, смислени, ценни и 
полезни. С това ясно се сочи, че разликата между действие и 
дейност е по-скоро функционална, отколкото структурна. И 
това е в сила за останалите съществени връзки между рав-
нищата на създадения технологичен модел. 

2. Защо линейни функционални диаграми 
Ако бъдат разгледани други известни йерархични моде-

ли, като моделът на човешките потребности на Маслоу 
(Abraham Maslow, 1954), фиг. 3, и информационният модел 
на Аков (Russell Ackoff, 1989), фиг. 2, то веднага се набива на 
очи един и същ структурен подход, използван при дефини-
рането на равнищата и изграждането на архитектурата (или 
йерархията) на технологичния модел, който обаче се размива 
и избледнява при използването на моделите. 

При употребата на всеки от създадените йерархични пи-
рамидални модели, обаче, на преден план излизат функцио-
нални връзки, които разкриват начина, по който работи или 
изпълнява служебното си предназначение вече изградената 
архитектура: i) при модела на Маслоу се показва как се задо-
воляват човешките потребности и как се формира мотиваци-
ята за това; ii) при модела на Аков – как знанието се капита-
лизира от човека чрез неговото обучение и образоване; iii) 
при модела на Динев – как се създава нова технология, отра-
зяваща придобития опит, умения и знания. 

 
Фиг. 3. Йерархичен пирамидален модел на потребностите 
на Маслоу(Russell Maslow, 1954).  

На тази основа, още в [1, 3], беше предложено използва-
нето на линейна функционална диаграма (англ. functional 
flow diagram), при която да се въведе още координата на 
времето. Дибънс и съавт. (Debons, Horne и Cronenweth, 1988) 
са първите, които предлагат подобен подход при информа-
ционните линейни диаграми. Тук, при технологичната ли-
нейна диаграма, той се прилага по същия начин и на същите 
основания, [3]. 

Технологичната линейна функционална диаграма предс-
тавлява графично средство за представяне, описване и ана-
лизиране на един процес, който се развива, и в резултат на 
който се извършват промени (трансформации) във времето. 
На миналото принадлежи процеса на създаване на техноло-
гия. Технологията е завършена към момента на разглеждане 
(тук и сега), в резултат на промени, извършени в миналото. 

Тези промени са увеличили смисъла (значението), приложи-
мостта, трансфера и разширяването, полезността (ценността, 
стойността) и човешкото участие, като в същото време са 
намалили участието на компютъра и използването на прог-
рамни средства. 

Бъдещето, обаче, е свързано с нова решаваща крачка, при 
която се взима решение, като се прави избор измежду мно-
жество вече съществуващи технологии. Преходът в бъдеще-
то извежда мисленето в нова плоскост - от това ”нещата да 
се правят правилно” към „правенето само на правилните 
неща”, или само на тези неща, които отговарят на избрания 
начин на живот и на тези ценности, които имат стойност за 
обществото. 

3. Дейности – потребности и мотивация 
Технологията, като система от знания представлява съв-

купност от пътища за постигане на краен резултат, който не 
противоречи на споделяните от обществото ценности и на 
възприетия начин на живот. Технологията е свързана, обаче, 
с избора на определен начин на живот и на споделяни цен-
ности в обществото. Технологията се основава на избора на 
самостоятелни, независими, реални и важни (субстантивни) 
ценности, отнасящи се до съществуването и битието на чо-
века и на цялото общество. 

Резултатът (продуктът) привързва технологията към из-
бора – именно с избора на технология, човек избира своя нов 
и различен начин на живот, своето ново битие. Резултатът 
прехвърля върху технологията своите същностни характе-
ристики. Технологията може да бъде описана чрез приложи-
мостта (потребността от постигнатия резултат), полезността, 
използваемостта и сигурността. Стойността на резултата (и 
на технологията) се проявява при неговото използване – той 
е предназначен да задоволи определени човешки потребнос-
ти и очаквания. 

Продуктът придобива стойност само, когато бъде поста-
вен в отношение към човека и неговото битие, и по този 
начин бъде оценена способността му да задоволява човешки 
потребности. Едва тогава той може да бъде припознат като 
полезен или вреден. „И тъй, от плодовете им ще ги познае-
те”! Не може да се каже за една технология дали е полезна 
или вредна ако тя не бъде материализирана чрез използване-
то на инструменти, процеси, материали и човешкия капитал, 
и не бъде произведен резултат (изделие, инструмент, прог-
рамен продукт). Поставянето на продукта в отношение към 
човешките потребности разкрива неговата стойност и проя-
вява знанието („техне”) в технологията. 

А. Маслоу изгражда йерархичен модел (или пирамида) на 
човешките потребности (англ.: hierarchy of needs) – матери-
ални (физически) и нематериални (психологически), който 
играе ключова роля за развитието на човешките ресурси и на 
теорията за мотивацията. Човешките потребности, и очаква-
ния, могат да съществуват и да бъдат осъзнати, да не същес-
твуват, или просто да не бъдат осъзнати, което определя 
различно отношение към съществуването на човека (и об-
ществото), фиг. 3, [5]. 

Силата на мотивацията се формулира от: i) стойността на 
резултата, който се очаква да бъде реализиран; ii) изгледите 
за успешна реализация на целта, като се оценява степента на 
риска в отношение към съществуващата реалност. 

Стойността на резултата, и оттам на технологията, може 
да бъде определена единствено спрямо съществуването на 
човека и човешкото общество, т. е. субстантивно, или в 
отношение към обществените или човешките потребности. 

Това е също структурен и функционален модел, който 
показва своята йерархичност при изграждането на различни-
те равнища - потребностите от по-ниските равнища са по-
силни от тези от по-високите равнища и всяка потребност от 
по-ниско равнище трябва да бъде сравнително добре задово-
лена, преди да се появи потребност от по-високо равнище. 

Потребност от сигурност 
(защита, сигурност, безопасност, ред, закон) 

Самоусъвършенстване 
(постижение, духовност, себеуважение, свобода, избор)

Физиологични потребности 
(въздух, вода, храна, сън, секс, почивка, среда)

Принадлежност/обич 
(общност, школа, семейство, създаване, участие) 

Увереност 
(признание, уважение, самоуважение, отговорност,  

статус, идентичност, разбиране) 
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Така например, човекът, чиито физиологични потребности и 
потребността от сигурност са задоволени, има мотивация да 
задоволи и социалните си потребности, докато гладният 
бездомник остава изцяло в плен на мисълта да си намери и 
осигури храна и подслон. 

Оказва се, че когато човек има предвид себе си, или това, 
което лично нему е потребно, то той търси увереността, 
признанието, уважението и социалния статус, т. е. започва от 
по-високо равнище. Ако, обаче, човек разсъждава за другите, 
то нещата стават коренно различни – той смята, че другите 
са мотивирани преди всичко от потребности, отнасящи се 
основно до съществуването (храна, вода, здраве, сън, секс) и 
сигурността, т. е. до ниските равнища от йерархията. 

В същото време потребността от самоусъвършенстване е 
коренно различна от всички останали четири потребности в 
йерархията. Те, и четирите, представляват потребности, 
породени от разбирането за недостига, или когато някоя от 
тези четири потребности бъде удовлетворена, свързаната с 
нея мотивация намалява, или съвсем изчезва, и поведението 
на човека се променя съществено. За сметка на това, самоу-
съвършенстването е коренно различно – то е израз на пот-
ребността от растеж, като в процеса на нейното задоволяване 
мотивацията расте още повече вместо да намалява – проявя-
ва се друго разбиране, разбирането за битието, [5]. 

Теорията на Маслоу се превръща в основна теория за чо-
вешката мотивация и търпи развитие като все повече се 
набляга на начина, по който се задоволяват човешките пот-
ребности и се проявява мотивацията за това. Дори се отрича 
силата на йерархичната зависимост, но остават функционал-
ните връзки между отделните елементи на диаграмата. При-
знава се, че човешките потребности са краен брой, ограниче-
ни са и подлежат на категоризация, постоянни са за всички 
хора по света и за всички исторически периоди от време. 
Променят се единствено начините, пътищата и методите, 
чрез които тези потребности се задоволяват. 

За нас e важно това, че моделът на Маслоу изразява на-
чините за задоволяване на човешките потребности и очаква-
ния от функционална гледна точка. В този смисъл, потреб-
ностите се възприемат като система – равнищата са взаимно 
свързани, взаимодействат си и се променят. Силна остава 
зависимостта на елементите един от друг, която има отно-
шение към задоволяването на потребностите, докато йерар-
хичната зависимост помежду им става толкова слаба, че 
може спокойно да бъде пренебрегната.  

Основният извод, който може да бъде пренесен съответ-
но и към групата от технологични модели, се състои в това, 
че веднъж изградена йерархично, архитектурата на потреб-
ностите придобива значение за разкриване на начините и 
мотивите за задоволяване на човешките потребности, или 
още по ясно - при ползването на и на този модел значение 
придобиват функционалните връзки в него. Това остава в 
сила за всички модели от този клас, включително за инфор-
мационните, и за технологичните, модели. 

3. Технологичен и научен метод 
Знанието е благо, което може да се капитализира и да се 

превърне в средство, или фактор, за създаване и производст-
во на блага (изделия и услуги) по два начина: i) чрез създа-
ването на технологии; ii) чрез превръщането на знанието в 
човешки капитал посредством обучение и образование. 

Именно посредством придобитите в хода на образова-
телния процес знания и умения, хората увеличават своите 
способности и капацитет да произвеждат блага. Човешкият 
капитал е фактор на производството с неограничени въз-
можности за нарастване. 

 

Фиг. 4. Линейна технологична диаграма (Петър Динев, 
2010). 

Технологията, от своя страна, има отношение към всички 
дейности, при които се преследва резултат (успех, реализа-
ция, постижение, печалба, сполука). Технологията е пряко 
свързана с начина, метода или пътя за постигане на резултат, 
с което се осмисля всяка човешка дейност. 

Технологичният подход се състои в разкриването на еле-
ментите и цялостната структура на процеса, който определя 
постигането на успех. Дейностите и естествените явления 
могат да бъдат представени като процес, когато се поддават 
на организация и управление. Осъзнатото използване на 
технологичния подход би било истинска революция в орга-
низирането и управлението на дейностите. 

Технологията осигурява постигането на резултат, а не 
простата реализация на дейността. Целта и нейното постига-
не стоят в центъра на вниманието на всеки етап от изпълне-
нието на дейността. Брои се резултатът – резултатът от дей-
ността се третира направо като стока! 

Знанието за природата, обаче, изисква непрекъснато да 
се търси неговата истинност. Това определя същността на 
научния метод, който се използва при придобиване на ин-
формация и знание за природата на реалността. Научният 
метод се състои от наблюдения, измервания, предположения, 
експерименти и верификация - в тази последователност на 
изпълнение. Последователното прилагане на научния метод 
е това, което различава науката от други ненаучни форми за 
придобиване на знания. Има съгласие за това, че научният 
метод гарантира, че полученото знание не е изкривено от 
изследователя и допуснатите грешки могат да бъдат открити. 

Технологията не се занимава по начало с истинността. В 
центъра на технологията е поставена полезността (или праг-
матизма) - знанието в технологията се разкрива единствено 
при използването на произведените артефакти. Артефактът 
(изделието, инструментът) се произвежда чрез знанието 
тéхне (гр. téchne), което носи неговата същност. Така, в 
резултат от човешка дейност се произвежда артефакт, който 
е носител едновременно на съществуването (той е) и на 
същността (какво е). Именно съществуването и използването 
на артефакта позволяват отделянето на артефакта от техно-
логията, по която е създаден. Така се получава всяко знание, 
умение, техника или наука, коeто се свързва със създаването 
(дейността, произвеждането) на артефакти от човешкото 
същество - все неща, които не съществуват в природата и са 
създадени от него самия. 

Технологичният метод, за разлика от научния метод, 
включва следните последователни стъпки: 

i) изследването на природното явление (феномена) или 
на дейността, което трябва да бъде описано вербално, логи-
чески, математично, от гледна точка на структура, организа-
ция и управление, като се съберат данни и направят измер-
вания; 
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ii) обмислянето на събраните резултати, полагането на 
цели и формулирането на очакван резултат (резултати); 

iii) формулирането на процедура (регламент, правила) за 
създаване и производство на артефакта, и дефинирането на 
индикатори, които позволяват да се проследи постигането на 
резултата и реализирането на целта; 

iv) организирането и управлението на дейността и реали-
зирането на резултата в хода на допълнителни (пилотни) 
изследвания и/или нови експерименти; 

v) преценяването (оценяването) на постигнатия резултат 
- проверката на това дали полученият резултат (продукт или 
услуга) задоволява в достатъчна степен обявените потреб-
ности, и дали е полезен. 

Ако резултатът не е постигнат цялостно, то значи той не 
може да бъде приет. В този случай, резултатът се формулира 
отново, както и ползата от него. Правят се нови предположе-
ния и се проверяват отново. Така, дейността непрекъснато се 
пречиства чрез опита, за да се достигне до разкриването на 
същността в тéхне. Завършеността и цялостността на техно-
логията се определят от четирите същностни характеристи-
ки: приложимостта (или потребността от постигнатия резул-
тат), полезността, използваемостта и сигурността, [1] 

Технологичният метод отразява спецификата на техноло-
гичната дейност, а именно необходимостта от структурира-
не, организация във времето и пространството, и управление 
на дейностите и явленията (процесите), които да осигурят 
ефективно крайния резултат. Всяка технология гарантира 
постигането на краен резултат при минимални разходи, 
които обаче трябва да бъдат достатъчни, за да осигурят 
ефективното управление на безопасните и хигиеничните 
условия на труд, опазването и възстановяването на околната 
среда, непрекъснатостта на дейностите, сигурността на ин-
формацията и оценяването на риска. Контролът върху изпол-
зването на артефактите се поставя в центъра на технология-
та, защото технологията трябва да се възприема като продукт 
на споделяни ценности и възприет начин на живот от общес-
твото. 

Науката и технологията отразяват отношението на човека 
към заобикалящата го реалност. Човек се стреми да намери 
своето място в тази реалност, отделяйки себе си и своите 
потребности от нея. Науката, като систематизирано знание, 
представлява съвкупността от методи (начини, пътища, 
похвати, способи, маниери, прийоми, техники), чрез които 
изследователската дейност, представляваща мотивирано 
изследване (или изучаване) на естествени явления, увеличава 
човешкото познание за заобикалящата ни реалност и човека. 

Обект на изучаване, и за науката, и за технологията, са 
естествените или природните (физичните, химичните, био-
логичните) явления. Науката, обаче, обхваща дейности, 
които разширяват познанието за естествените явления, дока-
то технологията обхваща дейности, които разширяват предс-
тавите за същите тези явления, но от гледна точка на използ-
ването им за създаване и производство на артефакти – под-
дават ли се на структуриране, организация и управление, и 
могат ли да се разглеждат като целево ориентирани процеси. 
Науката е когнитивно ориентирана, докато технологията е 
прагматично ориентирана - или най-общо казано научната 
дейност извлича информация от заобикалящата ни реалност, 
докато технологията използва същата тази информация за 
задоволяване на човешките потребности. 

Технологиите оказват съществено влияние върху разви-
тието на човешкото общество, тъй като позволяват на човека 
не само успешно да се адаптира към заобикалящата го среда, 
но да създаде и среда, управлявана от самия него. Именно 
чрез технологиите човек започва да използва природните 
ресурси по един много по-ефективен начин, [3]. 

4. Какво отразява информационната диаг-
рама  

Съпоставянето на двата метода – научния и технологич-
ния, показва че информационните диаграми не отразяват 
приложението на научния метод, което означава само едно – 
знанието, което се формулира, не е знанието «епистéм», а 
знанието «тéхне», отразяващо същността на технологията и 
на произведения чрез нея продукт. И информационният, и 
технологичният модел, се подчиняват на технологичния 
метод. Тогава къкво отразяват известните информационни 
модели? 

Йохан Бекман (Johann Backmann, 1772) поставя началото 
на наука за същността, която се съдържа в “тéхне”. Не тряб-
ва да забравяме, че артефактът се произвежда чрез “тéхне”, 
която в същото време се явява носител на неговата същност 
(какво е). Така, в резултат на човешката дейност се произ-
вежда артефакт, който приема от технологията същността и 
става нейн носител. Използването на артефакта за задоволя-
ване на човешки потребности проявява и прави видима тази 
същност. Именно поставянето на артефакта в отношение към 
човешките потребности разкрива неговата същност. Задово-
ляването на потребностите – това е актът, който разделя 
съществуването (той е) от същността (какво е). Знанието в 
“тéхне” се разкрива едва след материализирането на техно-
логията и произвеждането на артефакта (продукта), за да 
бъде използван. 

Знанието в „тéхне”, или същността на технологията, 
може да бъде разкрито и разглеждано самостоятелно, което 
обяснява възможността за паралелно изграждане на две 
групи йерархични диаграми - информационната и техноло-
гичната. На информацията отговаря „технологията по описа-
ние”, или дейността (операцията), – словесно и логически; на 
знанието отговаря „технологията по предписание или проце-
дура” (практиката); на разбирането - технологията; на мъд-
ростта (проникновението) - опитността (вещината). Разкри-
ването на „тéхне” при използване на артефакта единствено 
позволява отделянето на технологията от знанието, което тя 
носи. 

Така, знанието (или „тéхне”) се явява благо, което може 
да бъде използвано за крайно потребление или да бъде капи-
тализирано, за да се превърне в средство и фактор на произ-
водството. Информационният модел показва начина, по 
който „тéхне” се капитализира и превръща във фактор на 
производството. И обратното, знанието намира своето при-
ложение чрез технологиите и производството. Технологията, 
от своя страна, се разглежда като нематериален продукт на 
знанието, който се материализира в условията на производс-
твото. Тя произвежда резултат (продукт), който поставен в 
отношение към човешките потребности разкрива нейната 
същност. Инженерството и бизнесът позволяват да се реали-
зира производство на продукта в мащаби, достатъчни за 
използването му от обществото. 

Знанието, веднъж разкрито и отделено от технологията, 
може да бъде използвано без да бъде проверявано всеки път 
– опитът утвърждава знанието, и то може да бъде съхранява-
но, разпространявано, споделяно и използвано. Нещо повече, 
то може да бъде капитализирано посредством образованието. 
Човешкият капитал, който се състои в способностите на един 
човек да произвежда, проявява неограничени възможности 
за нарастване. 

5. Обща линейна информационна и техноло-
гична диаграма 

Технологичната линейна диаграма се въвежда от Динев 
(2010), [1, 3], по аналогия на съществуващата линейна ин-
формационна диаграма.  
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Фиг. 5. Линейна диаграма (знам и мога), която отразява начините (пътищата, модовете) на взаимодействие между дей-
ността и информацията по пътя на промяна, определен от мотивацията и човешките потребности: 1 - информационен или 
модел на знанието (няма взаимодействие); 2 – операционен или технологичен модел (няма взаимодействие); 3 – модел на мъд-
ростта (мощта); 4 – модел на опитността (силата). Представени са човешките потребности (по Abraham Maslow) и формите 
на знаене и можене, които съответстват на тяхното задоволяване. 
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Дейността се определя в отношение към действията, така 
както информацията се определя спрямо данните. Ако ин-
формационната йерархична диаграма, фиг. 2, независимо от 
начина на представянето й, заема централно място в теория-
та на информацията и информационните системи, в инфор-
мационния мениджмънт и мениджмънта на знанието, то 
технологичната йерархична диаграма трябва да заеме своето 
място в технологията, технологичните системи и менидж-
мънта на технологиите. На концепцията за информацията, 
знанието и разбирането, по специфичен начин, се съпоставя 
нова концепция за отношението между дейността, практика-
та и технологията в един подобен йерархичен модел, фиг. 1. 

Външно, действията като че ли не принадлежат на създа-
дения модел. Тук, действията се противопоставят на дей-
ността по същия начин, както данните се противопоставят на 
информацията в йерархичния информационен модел. Дейст-
вията нямат никакъв смисъл, практическо значение (прило-
жимост) и потребителна стойност за човека - те нямат при-
писано тълкуване (интерпретация) или подтекст (контекст). 
Действията не са организирани по предназначение, или не са 
ориентирани към определена цел и/или резултат, – те не 
носят полза. Действията не подлежат на управление, тъй 
като няма ясно формулирана цел или приложим резултат. 
Действията, обаче, са обективни и наблюдаеми; дискретни са 
и се поддават на словесно и количествено описание, на изу-
чаване и анализ. 

Дейността е съвкупност от действия, на които е придаден 
смисъл чрез тълкуване или подтекст. Дейността вече носи 
полза, тъй като съставящите я действия са организирани по 
предназначение (целесъобразно) и са ориентирани към прес-
ледването на определена цел или резултат. Дейността придо-
бива практическо значение или стойност в зависимост от 
приложимостта на резултата. Дейността е съвкупност само 
от избрани действия, които могат да прибавят още стойност 
към резултата. Дейността е видима и реална. Тя се поддава 
лесно на описание, копиране и прехвърляне. Дейността може 
да се приеме като „технология по описание”, продукт на 
нашата словесност и комуникация. 

Технологичният метод позволява чрез многократна реа-
лизация на дейността (или природното явление) да се разк-
рият възможности за целенасочено организиране и ефектив-
но управление на дейностите и процесите. Проявява се пър-
вият от използваемите технологични продукти – дейността, 
или технологията по описание (какво, кога, къде, колко, кой). 

Този процес на пречистване на дейността чрез наблюде-
нието и опита, обаче, представлява от своя страна процес на 
извличане на информация за дейността (или процеса) чрез 
обработването на данни от наблюдения и измерване. 

Двата линейни модела могат да бъдат обединени, тъй ка-
то трансформацията на данните, трудно може да бъде отде-
лена от трансформацията на действията. Насищането с ин-
формация на дейностите увеличава тяхната ефективност, 
така както ефективността на дейностите придава стойност на 
получената информация. Ако ударението се постави върху 
целенасоченото организиране и управление на дейностите, 
то по един естествен начин се получава технологичeн модел, 
който завършва със създаването на технология, която придо-
бива максимална стойност и е носител на максимално поле-
зен резултат (производство на изделие или услуга) . Ако, 
обаче, ударението се постави върху създаването на човешкия 
капитал чрез обучение и образование, то тогава се получава 
информационният линеен модел. 

Човекът увеличава своите способности и капацитет да 
създава и произвежда – от една страна, да извлича и обра-
ботва информация, да я превръща в знание и разбиране, а от 
друга, да подобрява своите умения, да структурира действи-
ята си, като положи цел и им придаде смисъл, да организира 
и управлява дейностите. 

Човекът е този, който обединява двете линейни диаграми 
– той е този, който може да си постави цел и да осъзнае 
превръщането на данните от наблюдения и измерване в 
информация и на едно множество от неорганизирани и неуп-
равлявани действия в целенасочена дейност. 

Двата линейни модела могат да бъдат обединени в един 
обобщен модел, който разкрива как знанието се появява и 
превръща в средство за създаване и производство - първо, 
чрез непосредственото превръщане на дейностите в техноло-
гии; и второ, чрез превръщането на информацията в знание 
и разбиране у човека, който придобива умения или способ-
ности да създава и произвежда. Ако информацията прави 
хората съпричастни към знанието и разбирането, то дейнос-
тите правят хората съпричастни към практиката и техноло-
гиите. 

Така, както Роули определя информацията като „знание 
чрез описание”, [2], и казва, че „информацията се съдържа в 
описанието, и тя се отличава от данните, по това че е полез-
на” за взимане на решение или за действие, така и Динев 
определя дейността като „технология чрез описание”, която 
е полезна за извличане на информация или за създаването и 
производството на продукт (изделие или услуга). Ако ин-
формацията може да се извлече от данните чрез отговор на 
въпроси, и така да се опише (например, "кой", "какво", "къ-
де", "колко","кога"), то това може да се каже с още по-голяма 
сигурност за технологичната операция (или дейността). 
Дейността се дефинира еднозначно от неизменността по 
време на следните белези: i) (работно) място („къде”); ii) 
време и продължителност („кога”, „колко време”); iii) лице с 
определена квалификация („кой”, „каква”); iv) съдържанието 
(„какво”) на дейността; v) технологичното средство – инст-
румента, процеса („с какво”). По този начин, целенасочено 
създадената структура от действия, образуващи дейността, 
става полезна и придобива стойност. 

Не бива, обаче, да се забравя, че информацията, съдър-
жаща се в дейността се отделя от нея чрез резултата, който 
има реална потребителна стойност. Това може да бъде ново-
получената информация или произведеният продукт. Произ-
ведената информация трябва да бъде полезна за взимането на 
решения или за осъществяването на дейности. Произведени-
ят продукт трябва да има точно определено служебно пред-
назначение и ясно изразена потребителна стойност. 

Предложената линейна диаграма се подчинява на някол-
ко условия, фиг. 5: i) технологията се възприема като неве-
ществен продукт на знанието, което човек придобива в хода 
на своето обучение; ii) разбирането се възприема като неве-
ществен продукт на практиката, в която човек участва ак-
тивно; iii) инженерството има за резултат веществената 
реализация на вече създадена технология; iv) основна част от 
структурата на функционалния линеен модел са три двойки 
понятия – информация-дейност (операция), знание-практика, 
разбиране-технология, които взаимно се обуславят, така 
например, информацията и дейността са неотделими и не-
разпознаваеми докато не се получи резултат и не се оцени 
неговата стойност, едва тогава информацията за дейността се 
отделя от самата дейност; v) данните, както и действията, 
принадлежат към този модел само защото чрез тях се разк-
рива начина, по който те придобиват смисъл и се превръщат 
в информация и дейности; vi) мъдростта и опитността могат 
да се разглеждат самостоятелно извън модела, защото те се 
отнасят до избор или решение, с което една технология или 
разбиране се предпочита пред много други; vii) разполагане-
то на двойката „мъдрост-опитност” във бъдеще време разк-
рива още едно необходимо условие за тази реализация – 
наличието на различни разбирания и технологии, за да може 
да бъде направен правилно избор и да се вземе правилното 
решение; viii) отхвърля се най-висшата степен в обогатява-
нето на информацията - просветлението (англ.: 
enlightenment), предложена от Зелени (M. Zeleny, 1987), отна-
сяща се до въпроса за истината, за верните и неверните (пра-
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вилните) неща, за правилните неща и за тяхното социално 
отражение – приемане, спазване или отхвърляне. Мъдростта, 
обаче, също така включва избор или взимане на решение на 
основата на знания и опит - когнитивен аспект на избора, 
който отговаря на ценности и начин на живот, приети от 
обществото - етичен и социален аспект на избора.  

Изграждането на линейната технологична диаграма се 
подчинява на различни промени (трансформации), който 
съпътстват преминаването от равнище към равнище и се 
отнасят както за информацията, така и за дейностите: 

• смисъл, целева ориентация; 
• приложимост, значение и стойност; 
• поддаване на трансфер и разширяване при приложение; 
• вход (и съхранение) и човешко участие – съхранява се 
у човека и/или в компютъра; 

• поддаване на формалната логика и алгоритмизация; 
• програмируемост; 
• подреденост и структуриране. 
Някои от тези промени се разширяват с преминаването 

от дейността към опитност и от данните към мъдрост – при-
ложимостта, значението и стойността, трансфера и разширя-
ването по отношение на приложение, съвместимостта, под-
редеността, ценността, сигурността, и т. н. Други, напротив, 
при движението към разбиране и технология, намаляват и 
стават неприложими – поддаването на логаритмизация, 
участието на човека, създаването и прилагането на програм-
ни продукти, автоматизирането на дейностите. 

Съхраняването, споделянето и разпространяването на 
информация може да се извършва и от човека, и от компют-
рите, чрез библиотеките, компютърните, библиотечните и 
комуникационните мрежи. Информацията е видима, реална, 
независима от действията и решенията. Информацията може 
да бъде представена в различен формат след преработване - с 
помощта на буквено-цифров код, вербално, графично, да 
бъде съхранявана и разпространявана чрез запис върху хар-
тия или в електронна среда. Още нещо, структурирането и 
обработването на информация може да бъде формализирано, 
автоматизирано и наситено с технически средства, така 
както това може да бъде направено при дейността. 

Полученият продукт, независимо от съществуващата 
околна среда, лесно може да бъде прехвърлен и копиран. 
Създава се достъп до него, възможности за трансфер и об-
мен. Той може да бъде обработен по подходящ начин, да 
бъде превърнат в поредица от електрически или оптични 
сигнали и пренесен на разстояние чрез комуникационен 
канал. Управлението на информацията се занимава основно 
със създаването, осигуряването, улавянето, координирането, 
съчетаването, обработването и разпространяването на ин-
формация. Информацията се обновява, разширява и система-
тизира непрекъснато. Споделянето на информация става 
сила в съвременните условия. Информацията може да се 
съхранява в документална форма, което улеснява достъпа и 
трансфера. 

Същото може да се каже за дейността (или технологията 
по описание) – технологичната операция също така е види-
ма, реална и независима от действията и решенията. Тя може 
да бъде описана по същия начин с помощна на буквено-
цифров код, вербално, графично, логически, математически 
и т. н., и това описание може да бъде съхранявано, разпрост-
ранявано и споделяно върху хартия или в електронна форма. 
Структурирането на дейността и нейното описание може по 
същия начин да бъде формализирано, автоматизирано и 
наситено с технически средства. и естествено  тук може да 
бъде повторено всичко казано за информацията. Описанието 
на дейността може да бъде съхранявано в документална 
форма, което позволява достъпа до нея, както и нейното 
разпространение, придобиване, и ползване. Трябва да се 
добави още изучаването на иновациите и стремеж към уве-
личаване на оперативната ефективност. 

Практиката, както и знанието, напротив, са невидими, 
нематериални, тясно свързани с действията и решенията, 
резултат от индивидуализирането на информацията и на 
практиката, духовен продукт, прехвърлян чрез обучение, а не 
чрез копиране. Скокът от информация към знание и от дей-
ност към практика, е качествен скок, който се основава един-
ствено върху прякото индивидуално участие на човека. 

Започва се винаги с т. нар. „тацитно” или вътрешно 
знание (Jan Duffy, 2000) и практика, които са лични, недоку-
ментирани, неофициални, не са изрични, а контекстово зави-
сими, вътрешно създадени, конкретни, основани върху опит, 
динамично променящи се, пребиваващи в човешкото съзна-
ние, поведение и възприятие. Практиката е неявна и „мълча-
лива”, дълбоко вкоренена в рамките на собствения опит, 
преценка и интуиция – тя, както и знанието, трудно се изра-
зява и съобщава (Ikijiro Nonaka, Hirotaka Takeuchi, 1995). 

Напротив, „експлицитното” знание и практика са об-
ществено значими, документирани, официални, структури-
рани, с фиксирано съдържание, контекстово независими, 
външни и в съзнанието на човека. Да се мотивира човек да 
участва и да споделя своите знания и практика не е лесна 
задача. Само около десет процента от знанията и практиките 
в една организация са обществено значими, което изисква да 
се насърчава споделянето и трансфера на знания и добри 
практики. Информацията е обществено благо, което прави 
хората съпричастни със знанието, едва след като бъде инди-
видуализирана в хода на нейното използване и проверка. 
Това важи с пълна сила и за практиката. 

Преходът от дейността (технологичната операция) към 
практиката е преход от нещо, което е видимо, реално и неза-
висимо от действията и решенията на човека към съвсем 
друго нещо – практиката е невидима, нематериална, тясно 
свързана с действията и решенията, твърдо подчинена на 
резултата, който определя изцяло нейната стойност. Практи-
ката е „технология по предписание” (процедура), която също 
така може да бъде тацитна или експлицитна практика, в 
зависимост от това дали е лична или обществено значима 
практика, дали е недокументирана или документирана и 
официална. Още, практиката може да бъде добра или лоша, в 
зависимост от това дали отговаря на определени правни 
норми, на човешки ценности и избран начин на живот. 

Знанието, обаче може да бъде отделено от практиката ед-
ва след като бъде получен резултата или се реализира поста-
вената цел. Едва тогава може да се разграничат практиката и 
знанието за нея. Практиката може да бъде оценена, след като 
резултатът прехвърли своите характеристики върху нея – 
едва тогава практиката става значима, стойностна, ценна, 
полезна, и приложима. 

Образованието позволява знанието и практиките да бъдат 
прехвърляни и споделяни. Практиката се предава или придо-
бива само чрез обучение, докато дейността може да бъде 
придобита чрез просто копиране на описанието. Не само по-
голямата част от знанието, но и по-голямата част от практи-
ките остават „мълчаливи”, несподелени, лично достижение и 
притежание, трудно се изразяват гласно и съобщават. 

Някои хора се страхуват, че след като издадат своето 
„ноу-хау”, няма да бъдат ценени, и ще може да се продължи 
без тях. Други са прекалено много индивидуалисти и егоис-
ти, които приемат с удоволствие чуждия опит, но никога не 
споделят своя собствен. 

Основен източник на богатство стават не само знанията и 
практиките, но и комуникацията между хората. Без наличие-
то на комуникация между хората в една фирма не може 
знанието да бъде споделено и разширено. Доверието и 
склонността към сътрудничество стават задължителни, за да 
се осигури нормалното съществуване и развитие на човека 
или фирмата. 

Практиката е „технология по предписание”, което изиск-
ва строг контрол по отношение на изпълнението на регла-

SCIENTIFIC PROCEEDINGS VIII INTERNATIONAL CONGRESS "MACHINES, TECHNOLОGIES, MATERIALS" 2011 PRINT ISSN 1310-3946

YEAR XIX, VOLUME 3, P.P. 175-182 (2011)181



мента, предписанието или процедурата, за да се реализира в 
максимална степен очаквания резултат. Знанието се получа-
ва едва след като практиката даде своя резултат, но и друго-
то е вярно - практическото приложение на знанието в прак-
тиката го превръща в средство за производство. 

Разбирането, както и технологията остават невидими, 
нематериални продукти, тясно свързани с действията и ре-
шенията на човека (фирмата), духовни продукти, които 
могат да се прехвърлят и споделят само чрез обучение. Има 
обаче един нов, съществен скок в нарастването на значи-
мостта, стойността и значението на дейността (и на инфор-
мацията) – технологията гарантира ефективното постигане 
на резултат даже при настъпване на промени в обкръжава-
щата среда, включването на нови ограничения, реализиране-
то на заплахи, понасянето на щети. 

Питър Дракър (Peter Drucker, 1993) ясно разграничава 
посткапиталистическото от капиталистическото общество, 
като слага ударение върху първостепенната роля на знанието 
– ролята на знанието става първостепенна – не практическата 
сфера на дейности, а знанието поставя проблеми пред наука-
та, а развитието на научното знание от своя страна определя 
направленията и задачите за развитие на практиката. Успе-
хът става функция преди всичко на използването на нови 
знания и умения, и на нови форми на организация и управ-
ление. 

В центъра застават тацитните, неявните знания и прак-
тики, които превръщат образования човек и организациите в 
лидери. Ето защо, знанието сега се свързва с богатството, 
което не се състои в притежаване на множество материални 
продукти (продукти, услуги, пари и т.н.), а в лични знания и 
умения, които веднъж създадени непрекъснато се умножават 
и променят. Ключова роля придобиват новите фактори: 
човешкият капитал, новите технологии и иновации, създава-
нето на нови продукти и процеси, дълбоките промени в 
организацията и управлението на производството. 

Възможността за отделяне на информацията от дейност-
та, на знанието от практиката и на разбирането от техноло-
гията, позволява да се реализират нови смесени модели, при 
които външни тацитни знания и практики могат да бъдат 
споделяни, разпространявани и използвани при достигането 
до мъдростта и опитността, фиг. 5. 

Заключение 
Създадена е линейна функционална диаграма, която обе-

динява информационната и технологичната диаграми, като 
реализира и още два различни пътя (модове) за достигане до 
мъдростта и опитността на следните основания: 

- йерархичният модел отразява структурното изграждане 
(архитектурата) на различните равнища на пречистване на 
информацията и дейностите от гледна точка на ползата от 
тях; 

- линейният модел отразява много добре функционалната 
обвързаност на различните равнища, отразяващи етапите на 
развитие и промяна на информацията и дейностите; 

- предложените модели се изграждат възоснова на пред-
ложения технологичен метод, който позволява да бъдат 
отделени информацията от дейностите, знанието от практи-
ките, разбирането от технологиите и мъдростта от опитност-
та – материализирането на технологията, получаването на 
продукта или резултата и поставянето му в отношение с 
човека и неговите потребности, позволява това разделяне - 
всеки артефакт се произвежда чрез “тéхне”, която e носител 
на неговата същност; 

- всяко знание, умение, техника или наука, коeто се свър-
зва със създаването или дейността, извършвана от човешкото 
същество, за да се произвеждат артефакти е свързано с 
“тéхне” (téchne) – това е знанието, което е заложено в този 
модел; 

- линейният функционален модел отразява промяната на 
информацията и дейностите като процес, в който тяхната 

стойност, полезност, значение, и т.н. нарастват от входа към 
изхода. 
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