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Насоки на биографичното интервю. 
 
Биографичното интервю е свободно в следния смисъл: на интервюирания не се 
задават директни въпроси, то се провежда като диалог между интервюирания 
и интервюиращия, при което интервюиращият насочва разговора към 
определени теми. Насоките и темите, които трябва да обхване интервюто са 
зададени предварително и са изготвени на списък, който притежава всеки 
интервюиращ. Тези насоки ще включват две независими паралелни части, които 
съответстват на двете части от биографията на интервюирания - 
историческа и съвременна. 
 
I. Историческа част: 
 
1. Име. Възраст. Години. Образование. Произход и семейни традиции 
(спомени за рода, за родовите традиции, за баба, дядо, баща, майка, за 
населеното място и т.н.) Спомени от вашето детство. Какво помните 
за религиозния живот на вашето семейство. 
 
2. Как се насочихте към свещеническото призвание. Разкажете ни 
нещо за хората или събитията, които са свързани с това ваше решение. 
Каква беше реакцията на вашите близки във връзка с това ваше 
решение. 
 
3. Какво си спомняте за вашето учение. Какво е вашето образование - 
степен и специалност. Спомени за колеги и приятели в учението - 
поддържате ли с тях и до сега приятелски връзки или професионални 
контакти - какви.   
 
4. Какво си спомняте за живота преди 09.IХ. 1944 г. (в зависимост от 
възрастта) или: какви са историите, които сте слушали от роднини и 
колеги за тогава, как оценявате това време, вашето лично мнение. А за 
репресии над свещеници - 1944-1952г.? 
 
5. Как протече вашият личен живот и професионална дейност във 
времето на комунистическото управление, в това число и семейният 
живот. Разкажете нещо във връзка със семейството ви. Как беше 
приет бракът ви от роднините на съпругата. Как са приети попските 
дечица от останалите деца - съседчета, съученици. Вашите планове и 
мечти за бъдещето на децата.  
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II. част - съвременността след 1989 г. 
 
8. Как се промени вашият личен и професионален живот след 1989 г. 
 
9.Какво е ежедневието на свещеника, вашето лично ежедневие. 
Вашият приятелски кръг - роднини, приятели, други свещеници. 
 
10. Забележителни или интересни истории от дейността ви като 
свещеник.  
 
11. Какъв е авторитетът на Църквата в обществото, достатъчен ли е? 
Какви са проблемите на Църквата и на свещенството - на БПЦ 
изобщо, специално за вашата енория (епархия, митрополия). Какво 
трябва още да се направи. Поддържате ли връзки със Свещенически 
съюзи или други християнски организации, какво е отношението ви 
към тях. 
 
12. Мнение по актуални проблеми - социални, политически, културни, 
държавни, църковни и др. (Убийството на свещеник от свещеник 
миналата година; Защо и в качеството му на какъв се споменава 
Симеон II/Сакскобургготски в службата). 
 
13. Какви са големите постижения във вашия живот в личен и в 
професионален план. Доволен ли сте от професията и призванието си. 
 
15. Какво бихте искали да постигнете в професионален и в личен 
план, какво е възможно, има ли някакви перспективи. По какви 
поводи освен празниците хората идват при свещеника. Какво правите, 
за да привиличате хората към себе си. Предприемате ли някакви 
обществени инициативи, например по социално подпомагане, 
авторитетно мнение по наболели проблеми и др. Сътрудничите ли с 
държавни, общински, граждански и други обществени нерелигиозни 
организации. Какво още би могъл да постигне свещеникът по 
собствена инициатива. 
 
16. Как работят църковните настоятелства, как се избират хората в 
тях. Средствата за дейности и инициативи - как се набират и как се 
употребяват. Как се управляват църковните имоти (какво е 
финансовото състояние). 
 
17. Отношение към чуждестранни институции (религиозни и светски) 
- нужно ли е сътрудничество с някого. 
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III. част - допълнителна: кратка устна анкета  
 
към свещеника, която ще послужи за основа на  кратка писмена анкета, която 
се попълва от интервюиращия. Съдържа няколко конкретни въпроса към 
свещеника. Конкретният разговор би трябвало да обхване следните теми: 
 
- точно изброяване каква е настоящата дейност на свещеника 

(свещениците) и църквата - какви инициативи биха могли още да се 
предприемат и какви са пречките за това, какво смятате за 
отношението между Църквата и хората, между църквата и 
светското. Може ли църквата да предприема благотворителни и 
социални инициативи - да подържа или помага например на 
сиропиталища, болници, детски градини, училища и т.н. в името на 
общото благо и т.н. 

 
- други въпроси от по-конкретно естество: виж анкетна карта ! 
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АНКЕТНА КАРТА 

 
(попълва се от интервюиращия, след прослушване на записа с устните 

отговори на свещеника) 
 
 
 
 
Група А 
 
1.Средно колко души включва вашата енория ………....................... 
 
2. средно колко души по ваша преценка идват на неделна литургия 
………………………. ............................................................................ 
 
3. колко свадби и кръщенета стават за един месец, ……………… 
 
(А за 1 година?) ……………. 
  
 
 
Група Б - СИНОДАЛНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ 
 
(интервюиращият попълва тази анкета не въз основа на въпросите си към 
свещеника, а въз основа на совите лични наблюдения в църквата) 
 
 
4. Тип продавани икони  
- никакви,  
- фотокартички,  
- щампи,  
- рисувани 
 
 
 
5. Синодална и друга религиозна литература  
- богослужебна,  
- авторска с православна насоченост,  
- авторска с общо-религиозна насоченост 
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5а. Наличие на обособен синодален магазин/книжарница към 
църквата  
- да,  
- не 

 
 
 
5б. При да - продават ли се в магазина стоки или книги със страничен 
несинодален характер  
- да,  
- не , 
в случай, че да - какво конкретно  
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
....................................................................................................................... 
 
6. Църковна каса за ремонт или за строеж на храмове  
- не  
- да  
- за ремонт,  
- за строеж 

 
 
 
Група В - СОЦИАЛНИ АКТИВНОСТИ НА ЕНОРИЯТА 
 
(попълва се въз основа на прослушването на записа с конкретния разговор с 
интервюирания свещеник) 
 
7. Наличие на неделна проповед - теми. 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………..………………
……………………………………………………….………………………
…………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………….......................................................... 
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8. "Курбан" - безплатна храна - прави ли се и кога:  
- на патронния празник на църквата,  
- на големите християнски празници,  
- по други поводи,  
- ползват ли се за целта общински или други неенорийски 

средства……………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………
………………………………………................................................... 

 
9. Раздаване на безплатна храна за бедни. 
 
 
10. Подпомагане на бедни и нуждаещи се с: 
- Безплатни дрехи,  
- други предмети за бита,  
- парични средства 

 
 
11.приютяване на бедни и социално слаби за персонал на черквата, 
 
 
12. Парично подпомагане на нуждаещи се енориаши 
 
 
13. Каси за болни хора 
 
 
14. Подпомагане на домове за сираци и други социални домове  
- каса  
- или по друг начин 
 
 
15.Подпомагане на хора с увреждания 
 
 
16. Летни лагери за деца 
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17. Социално партньорство  
- с общинските власти,  
- с червения кръст,  
- с други организации (кои конкретно) 
………………………………………… 
……………………………………….. 
………………………………………… 
 
 
18. Неделни училища  
- за деца,  
- за възрастни 

 
 
 
19. Школи за синодално изкуство  
- иконопис,  
- песнопения 
- ………………….. 

 
 
 
20.Издателска дейност 
- книги,  
- списания,  
- вестници 
 
 
 
21. Проекти с идеална или със социално-полезна цел – спонсорство 
 
 
 
22. Изложби, концерти и други обществени мероприятия. 
 
 
 
23. Друго - какво?  
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………… 



forost proekt 2.III.2: резюме  1 

 
Резюме за проблеми, постижения, перспективи 

 
В края - кратък текст, в който, интирвюиращият, въз основа на информацията 
получена от интервюираният да определят възможно най-точно следните три 
аспекта от дейността на свещеничеството в конкретната черква (енория): 
 
1. проблеми 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. постижения 
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3. перспективи 
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АНКЕТА 
 

ВЪПРОСИ КЪМ ЕНОРИАШИТЕ 
 

 
1. Добър ден, ние сме от….., интересуваме се от………, ще ни 

отговорите ли на няколко въпроса? - Анкетата е анонимна, но може 
да се пита за: 

- пол 
- възраст 
- образование 
 
2. Спомняте ли се какво беше тук преди 20 години? Имаше ли я 

църквата? (Служеха ли свещеници? Влизали ли сте в нея?) 
 
3. Какво откривате вие за себе си в църквата? (Защо сте тук днес?) 
 
4. Навремето попът и учителят са били сред най-авторитетните и 

важни личности в дадено селище (село, град). Как смятате, много 
ли са се променили нещата оттогава? 

 
5. Как смятате, има ли църквата и днес положителна роля за хората? 

(А за обществото? Защо?) 
 
6. Познавате ли местния свещеник/свещеници? (Защото е известна 

личност или поради други причини?) 
 
7. Познавате ли дейността на енорията? 
 
8. Познавате ли проблемите, с които се сблъскват свещениците днес и 

на какво смятате че се дължат: 
- на липса на средства 
- на недостатъчна инициативност на свещениците 
- на недостиг на вяра/дух 
- на спънки от страна на центарлната власт 
 
9. Вие сигурно имате някакви идеи или пожелания какво положително 
още може да върши вашата църква във вашето населено място (село, 
град, енория)? 
 


