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Заглавие на проекта: Създаване на Център по обективизъм в България 
 
Основна цел на проекта: Да разпространява идеите на Айн Ранд и философията на 
обективизма чрез откриването на Център по обективизъм в България 

 
Контекст и обществена среда 
България е известна с това, че по традиция в политическите, академичните и 
социалните среди доминира схващането за значимата роля на държавата. Левите 
политически схващания малко или повече продължават да преобладават след 
падането на комунизма през 1989 г. и дори десните политически играчи са оплетени в 
политически взаимовръзки и действат като част от колективистично устроен 
естаблишмънт. В този контекст правата на индивида често се пренебрегват и/или 
потъпкват. И все пак в последните години, без съмнение заради недоволството и 
разочарованието от политическото и икономическото статукво, книгите и идеите на 
Айн Ранд станаха извънредно популярни сред студенти и професионалисти от 
различни сфери. Смятаме, че съществува нужда от по-системен и организиран подход 
в изучаването и разпространяването идеите и философията на Айн Ранд, затова 
вярваме, че понастоящем, когато популярността на Ранд е във възход в страната, това 
е най-подходящият момент да открием Център по обективизъм и че шансовете за 
неговия успех са по-големи днес, отколкото когато и да било. 
 
Описание на проекта 
 
Маркетингово проучване 
В началото на проекта ИСКА ще осъществи маркетингово проучване в пет висши 
учебни заведения в България – в София, Пловдив и Свищов, за да оцени нивото на 
разбиране и интереса към философията на обективизма сред студентите от 
хуманитарните специалности и социалните науки в университетите.  
 
Обучения 
ИРКА ще покани членовете си, както и членовете на сдружението Общество „Айн 
Ранд“ – България, да заявят интерес, за да избере група от 10 до 15 души, които имат 
желание да станат преподаватели и които ще вземат участие в следващите онлайн 
обучения, предложени от платформата за дистанционно обучение на Института „Айн 
Ранд“: Философията на обективизма, обективна комуникация и философия на 
образованието. Хората ще бъдат селектирани на базата на предварително уточнени 
критерии, включително наличието на някои основни познания за идеите на Айн Ранд 
и философията на обективизма, професионален и/или педагогически опит в областта 
на икономиката, философията или други свързани с тях области, владеене на 
английски език, наличие на интерес, предишен опит и възможност за участие в 
провежданото обучение в центъра. Петимата от групата с най-високи резултати ще 
станат основното ядро от преподаватели в Центъра по обективизъм и ще продължат 
да обучават следващи преподаватели. Те ще вземат участие в обучаването на 
преподаватели, организирано на местно ниво, за да се уверят, че преподавателите 
притежават необходимите умения, за да провеждат обучение. Първоначално 
центърът ще предложи курсове на обучение върху Философия на обективизма, 
посветени на творчеството и идеите на Айн Ранд. 
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Обучителните програми на Центъра по обективизъм ще бъдат провеждани както на 
място (в самия център), така и онлайн (чрез платформа за онлайн обучение). 
Обучението ще се провежда както на български, така и на английски език, за да бъдат 
привличани и студенти от съседните страни. Намерението ни е един ден центърът да 
заработи като регионален център по обективизъм за Югоизточна Европа. ИСКА 
планира да организира първите два курса на обучение в центъра безплатно, за да 
привлече интерес и да популяризира дейността на центъра. След това курсовете на 
обучение ще бъдат платени, но ние обмисляме възможността да предоставим 
стипендии на индивиди, които отговарят на определени социално-икономически 
критерии. 
 
В рамките на този проект центърът ще предложи безплатно обучение на група от 
гимназисти, които ще вземат участие в курс по предприемачество, озаглавен 
“Предприемачът като откривател”, организиран от Фондация „Баурезакс“ – местна 
партньорска организация.  
 
Университетски семинари 
ИСКА планира да организира пет семинара в петте университета, където ще бъде 
осъществено маркетинговото проучване по темата „Обективизмът като философия и 
приложението му в ежедневието“, на базата на книгата на Леонард Пейкофф 
„Обективизъм: философията на Айн Ранд”, която ще бъде преведена на български 
език.  
Онлайн услуги и социални медии 
Ще бъде създаден уебсайт на Центъра по обективизъм, който ще включва информация за 
вече проведени, настоящи и предстоящи обучителни курсове в центъра, както и онлайн 
платформата за курсове с дистанционно обучение. Линкове към уебсайтовете на Института 
„Айн Ранд“ в САЩ и Европа и други институти и инициативи, свързани с философията на 
обективизма, също ще бъдат включени. Освен това на уебсайта ще има и секция, посветена 
на статии и телевизионни предавания онлайн, които ще предоставят анализи на актуални 
местни и международни новини през призмата на философията на обективизма. Уебсайтът 
ще бъде на български и английски език. Освен това ИСКА ще се възползва от възможностите, 
които предоставят социалните медии с техния широк обхват и популярност, за да развие 
инструменти за въздействие като фейсбук страница, присъствие в LinkedIn, Google + и профил 
в Twitter, които ще бъдат постоянно обогатявани с нова информация и използвани за 
популяризиране идеите на Айн Ранд, както и за предоставяне на информация за дейностите, 
планирани от центъра.  
 
Лятна конференция по обективизъм 2016 
Като част от този проект, ИСКА възнамерява да предостави възможност на хората, които 
проявяват интерес към идеите на Айн Ранд, да вземат участие в Лятната конференция по 
обективизъм, която ще се проведе в Сиатъл в началото на юли 2016 г. С тази цел ИСКА ще 
организира конкурс, за да подбере трима участници в конференцията, като техните пътни 
разноски и хотел ще бъдат платени от проекта.  
 
Целеви групи 

 Участници в обучителните програми (на място и онлайн): основната целева група 
на обучителните курсове ще бъдат студентите последна година в хуманитарните 
специалности и социални науки (от университетите в България, както и от съседни 
страни), включително студенти по философия, икономика, история, журналистика, 
социология, психология, политически науки, публична администрация и други сходни 
дисциплини. ИСКА ще се свърже с партньорски организации и бизнеси, за да привлече 
амбициозни студенти по обективизъм от различни професионални сектори – от 
сферата на бизнеса и финансите, информационните технологии, философията, 
литературата, журналистиката и др.  



o Обучителни курсове на място: 5 групи от по 15 души 
o Обучителни курсове онлайн: 50 души 

 Студенти от университетите в пет висши учебни заведения в София, Пловдив и 
Свищов – семинари по темата „Обективизмът като философия и неговото приложение 
в ежедневието“: 200 души;  

 Широката публика, която ще се възползва от уебсайта, включително от статиите и 
видео материалите и инструментите на социалните медии, развити благодарение на 
този проект. 

 
 
 
 
 
Основни събития в рамките на проекта 
 

Събитие Срок 
Осъществяване на маркетинговото проучване 04/12/15 
Стартиране на уебсайта на Центъра по 
обективизъм 

18/12/15 

Стартиране на обучителните курсове на място 12/02/16 
Стартиране на платформата за онлайн 
обучение 

12/02/16 

Превод на български език на книгата на 
Леонард Пейкофф "Обективизъм: 
философията на Айн Ранд"  

25/03/16 

Осигуряване присъствието на тримата 
победители в конкурса на Лятната 
конференция по обективизъм 2016 г. 

02/07/16 

Провеждане на семинари в пет университета 09/12/16 
Окончателна оценка на въздействието на 
проекта 

24/02/17 

 
Работна рамка – Очаквани резултати и дейности (времето за провеждане е отбелязано 
в жълто: M=месец и с=седмица на проекта. Диаграма с последователността може 
да се предостави при поискване): 
 
Очаквани резултати 1: Маркетингово проучване за оценка нивото на интерес към 
философията на обективизма се провежда в пет университета в София, Пловдив и Свищов  
 Дейности: 

1.1. Идентифициране и подписване на договор с изследователски институт, който 
ще проведе проучването (M2 с1-2); 

1.2. Изработване на въпросник, необходим за проучването (M2 с3); 
1.3. Организиране и провеждане на проучването (M2 с4; M3 с1); 
1.4. Анализ на резултатите от проучването (M3 с2-3). 

 
Очаквани резултати 2: Центърът по обективизъм вече е стартирал дейността си и е подбрал 
основната група от петима квалифицирани преподаватели 

Дейности: 
2.1. Определяне на мястото, където ще се помещава Центърът по обективизъм и 

подписване на договор за наем (M1 с1-4); 
2.2. Обявяване набирането на кандидати, сред които ще бъдат подбрани от 10 до 15 

души, за да участват в няколко онлайн обучения на платформата за онлайн 
обучение на Института „Айн Ранд (ARI Campus) (M1 с3-4); 

2.3. От 10 до 15 души участват в онлайн курсове на платформата за обучение на 
Института „Айн Ранд“ (ARI Campus)  (M2 с1-4); 

2.4. Избиране на 5 души от групата с най-висок успех в онлайн обучението, които ще 
се превърнат в ядро от основни преподаватели в Центъра (M3 с1-2); 



2.5. Да се осигури възможност на основните преподаватели да участват в курсове за 
обучаване на преподаватели (M4 с1-2); 

2.6. Наемане на служители, необходими за осъществяването на проекта (M1с1-4; 
M2 с1-3); 

2.7. Осигуряване на обучение по набиране на средства за служителя, който ще 
отговаря за набирането на средства (M2 w4; M3 w1); 

2.8. Съставяне на обучителните модули (M4 w1-4; M5 w1); 
2.9. Развиване на маркетингова стратегия на Центъра за популяризиране на 

дейностите му, включително и кампании в университетите (M3 с2 до края на 
проекта) ; 

2.10. Стартиране на курсове за обучение на място върху философията на 
обективизма, включително два безплатни курса на обучение и курсове за 25 
гимназисти, подбрани от Фондация „Бауерзакс“ (M5 с2 до края на проекта); 

2.11. Създаване на дългосрочна работна стратегия, включително и стратегия за 
набиране на средства (M6; M7); 

2.12. Оценяване въздействието на проекта и коригиране на работната стратегия 
съобразно оценката (M16; M17). 

 
Очаквани резултати 3: Налице е по-голяма осведоменост сред широката българска публика 
за идеите на Айн Ранд и философията на обективизма и за дейностите на Центъра 

Дейности: 
3.1. Създаване и стартиране на уебсайта на Центъра (M2 с4; M3 с1-3; 
3.2. Създаване и стартиране на платформа за онлайн обучение (M4; M5 с1-2); 
3.3. Създаване на комуникационна стратегия (M4 w3-4; M5 w1); 
3.4. Проектиране и стартиране на различни инструменти за социални медии (M4 с4; 

M5 с1-3); 
3.5. Публикуване на видео материали и статии на уебсайта, свързани с актуалните 

местни и международни новини, през призмата на идеите и философията на 
Айн Ранд (M4 с4 до края на проекта); 

3.6. Превеждане на съдържанието на уебсайта на Института „Айн Ранд  Европа“ на 
български език и добавяне на линк към уебсайта на Центъра, както и линкове 
към Института „Айн Ранд“ в САЩ и към уебсайтовете на останалите институти, 
тинк-танкове и инициативи, посветени на философията на обективизма (M3 с4; 
M4 с1-2). 

 
Очаквани резултати 4: Трима победители от конкурса, организиран от ИСКА взимат участие 
в Лятната конференция по обективизъм в Сиатъл от 2 до 7 юли 2016 г. 

Дейности: 
4.1. Организиране на конкурс и избор на трима победители, които да участват в 

Лятната конференция по обективизъм в Сиатъл (M4; M5); 
4.2. Организиране участието на тримата победители, включително пътуването и 

настаняването (M7 с3-4; M8). 
 
Очаквани резултати 5: Пет семинара по темата „Обективизмът като философия и неговото 
приложение в ежедневието“ са проведени в пет университета в София, Пловдив и Свищов 

Дейности: 
5.1. Превод на книгата на Леонард Пейкофф „Обективизъм: философията на Айн 

Ранд” на български (M4; M5; M6); 
5.2. Подписване на Меморандум за разбирателство с пет университета (M6; M7); 
5.3. Определяне съдържанието за семинарите на базата на книгата  (M8 с3-4; M9 с1-

2); 
5.4. Организиране и провеждане на петте семинара (M12; M13; M14; M15 с1-2). 
 

Партньорски организации 
Предприети са дискусии със следните местни и международни партньори, както предвижда 
този проект: Фондация „Бауерзакс“, България; българската секция на Students for Liberty; 
Фондация за свободата „Фридрих Науман“, България; „Либек“ (Либертариански клуб), 



Белград, Сърбия.   
 
Основната роля на местните партньори ще бъде да подпомагат откриването и привличането 
на хора, които имат желание да участват в обучителните курсове, предлагани от Центъра по 
обективизъм. Освен това, както отбелязахме по-горе, Фондация „Бауерзакс“ ще подбере 25 
ученици от гимназиалния курс за участие в обучението „Предприемачът като откривател“, 
организирано от фондацията и които ще вземат участие в курса на обучение, предоставен от 
Центъра по обективизъм. Клуб „Либек“ в Сърбия ще ни помага да популяризираме дейността 
на Центъра, включително и в привличането на хора от Сърбия, желаещи да участват в 
обучителните курсове, предлагани от Центъра.  
 
Въздействие и устойчивост 
Очаква се откриването на Центъра по обективизъм в България и курсовете на обучение, 
предложени от него, както и инструментите за въздействие на традиционните и социалните 
медии, които ще бъдат развити като част от проекта, да допринесат за популяризирането на 
идеите на Айн Ранд и философията на обективизма сред българската публика. С конкретното 
фокусиране на вниманието върху студентите в университетите и тяхното участие в 
обучителните курсове, организирани от центъра, ИСКА се надява да допринесе за 
поставянето на основите за младите българи, които да възприемат, прилагат и защитават 
ценностите, които стоят в основата на философията на обективизма.  
 
Устойчивостта на проекта ще бъде осигурена чрез назначаването на ентусиазиран служител 
по набирането на средства и развитието на стратегия за набирането на средства, за да се 
осигури бъдещо финансиране от различни донори, включително индивидуални и 
корпоративни донори, частни фондации и държавни агенции. Част от финансирането и по 
специално заплатите на преподавателите, ще бъдат набирани чрез такси за участие в 
обучението, предлагано от Центъра. Освен това се предвижда Центърът да се превърне в 
регионален център по обективизъм за Югоизточна Европа, привличащ интереса на индивиди 
и организации от съседните страни. 
 


