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Алвин Тофлър и „Третата вълна” – новата 
цивилизация на Постиндустриалното общество

„Третата вълна” е прогнозна схема, основана на високите технологии  и създаването и 
разпространяването на информация.

Народите от „Третата вълна” продават на света: Информация; Изобретения; 
Управление; Култура; Високи технологии; Софтуер; Образование; Обучение; Медицинско 
обслужване; Финансови услуги;  Други услуги.

Всички личности от „Третата вълна” имат корено нов облик, ново съзнание и място в 
обществото, като ключовите въпроси относно видовете труд, упражнявани от тях са свързани с:

(1) Доколко те изискват преработка на информация.

(2) Дали са рутинни или програмируеми.

(3) Какво е равнището на абстракция, изискващо интелект.

(4) Какви са правата и отговорностите на индивида.
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Алвин Тофлър и „Третата вълна” – новата 
цивилизация на Постиндустриалното общество

В съвременния свят не науката въобще, а знанието става основа на икономиката.
Знанието е първична индустрия, която подхранва икономиката и гарантира нейната мощ и 
жизнеспособност… То става по-ценно от капитала и с него всеки може да стане № 1, а без него 
– да се превърне в Бангладеш.

Новата парадигма за света в третото хилядолетие:

Край на лошо организираните системи!

Край на нецелеустремените системи!

С л е д с т в и я:

(1) Край на неорганизираните, нецелеустремените личности.

(2) Освобождаване от нискоинтелигентната идеология.

(3) Планиране на преход към високоинтелигентната идеология.
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Фиг. 1. Големите цикли на световната икономика с възходящи 
(надигащи се) и низходящи (затихващи) “дълги вълни” на Н.Кондратиев

1-ви цикъл: около 1780 до 1810-1817 възходяща вълнà

от 1810-1817 до 1844-1851 низходяща вълнà

2-ри цикъл: от 1844-1851 до 1870-1875 възходяща вълнà

от 1870-1875 до 1890-1896 низходяща вълнà

3-ти цикъл; от 1890-1896 до 1914-1920 възходяща вълнà

от 1914-1920 до 1939-1945 низходяща вълнà

4-ти цикъл: от 1939-1945 до 1967-1973 възходяща вълнà

от 1967-1973 до 1982-1985 низходяща вълнà

5-ти цикъл; от 1982-1985 до ? възходяща вълнà
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Фиг. 2. Идеализиран модел на бизнес циклите - по Joseph Shumpeter, обхващащ

четирите главни цикли на:

- Кондратиев (Kondratiev) - 54 години

- Кузнец (Kuznetz) - 18 години

- Юглар (Juglar) - 9 години

- Кичин (Kitchin) - около 4,5 години



Глава 2. „Проектиране на бъдещето”. Синергия 
(Теория на самоорганизацията) и 
„Проектиране на бъдещето”.

„Проектирането на бъдещето” е една от най-важните технологии 
за анализ на сценарии за развитие на събития с оценка на вероятността 
им и разработване на управляващи въздействия за насочване на 
събитията в желана посока.

Синергията (теорията за самоорганизацията) способства за 
изграждане на научна картина „на едро” на света в 21-ви век. От своя 
страна тя се оказва изключително сложна, защото става дума не само за 
уравнения, информационни потоци, контури на управлението, иновации 
и високи технологии, но и за култура (смисъл, ценности, традиции), 
жизнеспособност, бъдеще, за самоорганизация на процеси, обекти, 
сложни системи и корпорации, вкл. самоорганизираност и 
самодисциплинираност на личността.

Самоорганизацията не е панацея, а подход за „меко” моделиране 
на сложни адаптивни системи, характеризиращи се с отвореност и 
нелинейност (вкл. фракталност), каквито са системите на 
индивидуалното и колективното знание. Основното й достойнство е 
същността й на мощен ментален (мисловен) модел за осмисляне и 
интерпретиране на материалния и духовен свят.
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Глава 2. „Проектиране на бъдещето”. Синергия 
(Теория на самоорганизацията) и 
„Проектиране на бъдещето”.

Същност и аспекти на синергията

1. Теория на хаоса с нелинейност и парадоксални образи на времето, „ландшафта и климата” на еволюцията и коеволюцията.

2. Синергията като феномен на допълнителността между редукционизма и холизма (целостта, глобалността).

3. Животът на неживото и живото от гледна точка на синергията.

4. Път за самоорганизация в природата и обществото като детерминация от бъдещето, вкл.:

 Линейност и нелинейност.

 Структури-атрактори в процеси в неравновесни отворени и нелинейни системи.

 Структурите-атрактори като цели на еволюцията.

 Холизъм и йерархия.

 Построяване на цялото и постигане на целта.

5. Потопяване в хаоса като начин за обновяване на организацията.

Деструктивна и конструктивна роля на хаоса.

6. Самоорганизация на границата на хаоса.

7. Креативност на природата и креативност на човека.

8. Феноменът „човек” и човешката общност.

9. Построяване на сложното цяло като попадане в един „темпосвят”.

10. Коеволюция, сътрудничество, съучастие.

11. Ситуационно и нелинейно управление.

12. Топология на когнитивната (познавателната) и креативната (творческата) дейност на човека.

 Синергични начала на познанието.

 Изкуство на мекото управление.

 Креативно поле на личността.

 Вектори на креативното поле.

 Креативните ниши.
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Глава 2. „Проектиране на бъдещето”. Синергия 
(Теория на самоорганизацията) и 
„Проектиране на бъдещето”.

Характеристики на икономиката на 21-ви век:
1. В глобализираната икономика на постиндустриалното общество знанието става необратимо фактор №1, 

свързано неразривно с креативността и иновативността.

Тази безпрецедентна икономика на знанието налага:

(1) Безалтернативна нагласа и готовност за непрекъснати промени с пророческите думи на Маршал 
Голдсмит:

„С каквото си успял, с него няма да преуспееш.”

(2) Промяна, която обхваща трите компонента: Креативност + Иновативност + Знание и нов тип 
мениджмънт за управлението им.

(3) Перманентна потребност от развитие, актуализиране и обновяване на креативно-иновационния 
потенциал на личността, на личния и корпоративния интелект, на личното и корпоративно знание.

2. Конкурентоспособността налага непрекъснати промени и нововъведения, отличаващи се с:

(1) Перманентна потребност от иновации като условие за растеж, развитие, жизнеспособност и 
корпоративно дълголетие.

(2) Адекватни стратегии, включително:

 Creative destruction (Креативно разрушение).

 Disruptive technologies and innovations (Подривни технологии и иновации).

(3) Нови идеи за продукти и услуги, за процеси и технологии, както и за пласиране на продукцията и 
финансиране.
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Глава 2. „Проектиране на бъдещето”. Синергия 
(Теория на самоорганизацията) и 
„Проектиране на бъдещето”.

Характеристики на икономиката на 21-ви век:
3. Истинската стойност на компаниите се заключава в:

(1) Способността им стратегически и оперативно да придобиват, генерират, прилагат и разпространяват 
знания.

(2) Знанията, информацията, идеите и изобретенията на служителите, доставчиците, дилърите и 
клиентите.

(3) Базите данни и патентите, които са в персонално притежание и контрол.

4. Неотменна потребност от нова лична и организационна култура, отличаваща се с емоционално 
привързани служители и потребители.

5. Израстват нови организации и компании, които насърчават сътрудниците си да поемат 
инициативността, да предлагат нови идеи, а ако е необходимо, „да изхвърлят правилника” и да го заменят с адекватен, 
нов.

Настъпва диференцирано „разслояване” на компаниите в зависимост от степента на използване на 
познанието:

 Нискоинтелигентни.

 Средноинтелигентни.

 Високоинтелигентни.

6. Спектърът на интелектуалния труд обхваща учени, чиновници, които произвеждат или придвижват 
информация, независимо от абстрактността на труда им. Те могат да бъдат научни работници, финансови експерти, 
компютърни програмисти, обикновени административни служители и изпълнители.
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Глава 2. „Проектиране на бъдещето”. Синергия 
(Теория на самоорганизацията) и 
„Проектиране на бъдещето”.

Характеристики на икономиката на 21-ви век:
7. Високоинтелектуалната идеология предлага ново схващане за познанието:

(1) Най-важната форма на собственост става не материалната, а свръхсимволната – познанието.

(2) Сега знанието движи икономиката.

Тезата, че управляващите организациите са единствените с право да решават какво трябва да знаят останалите, остава 
завинаги в историята на индустриалното общество.

(3) Икономиките на постиндустриалното общество се нуждаят от работници и изпълнители, отличаващи се с 
индивидуалност и умения:

 да мислят, да задават въпроси;

 да правят изобретения;

 да поемат някакъв предприемачески риск;

 да не са лесно взаимозаменяеми.

8. Безалтернативно прерастване на икономическите субекти в „обучаващи се организации” (Learning 

organizations) – по Peter Senge.

9. Организациите се преориентират към качествено ново ниво - профилиране и специализиране като динамични
фирми – „корпорации на знанието”, независимо от предмет на дейност, мащаби и ресурси (материални, финансови, човешки).

Присъщо за съвремието е доминиращата роля в икономиката на знанието на динамичните 
креативно-иновационни субекти и организации като „корпорации на знанието”, отличаващи се със собствени креативно-инова-
ционни центрове на знание, създаване на вертикални и хоризонтални иновации с генериране, защита и капитализиране на 
интелектуална собственост.

В света съществуват над 2000 фирмени университета.
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Глава 2. „Проектиране на бъдещето”. Синергия 
(Теория на самоорганизацията) и 
„Проектиране на бъдещето”.

Характеристики на икономиката на 21-ви век:
10. Качествено прерастване на управлението в креативен мениджмънт – като организационна стратегия 

и система за управление на знанията.

Предефинира се стратегията за управление на организациите, по-специално на динамичните фирми –
„корпорации на знанието”, с ориентация към принципите на креативния мениджмънт за управление на знанията. 
Функцията на креативния мениджмънт за управление на знанията обхваща широк кръг от дейности и инициативи:

(1) Усвояване, трансфер, възпроизводство и внедряване на знания.

(2) Въвеждане и развитие на организационната система за обучение, самообучение и продължаващо 
обучение по креативност, иновативност и специфични за корпорацията знания.

(3) Защита и реализация на личностния и корпоративен интелект, както и защита и капитализиране на 
корпоративната интелектуална собственост.

11. Решаване на качествено нови потребности на най-ефективните личности и организации – генериране 
на иновации и нови интелектуални продукти, услуги и решения, с отчитане на два мотива:

(1) Интелектуалната собственост на личността и организацията като двигател на икономическото 
развитие.

(2) Капитализиране на интелектуалния потенциал и на интелектуалната собственост, респ. 
капитализиране на нематериалните дълготрайни активи, в т.ч.:

 Структурен капитал.

 Човешки капитал.

 Потребителски капитал.

12. Потребност от високоинтелектуални технологии и техники като креативно-иновационен 
инструментариум за оползотворяване на личния и-или организационния интелект, знания и умения.

10



Централно място в обзора по тази широка проблематика заемат фундаменталните трудове, концепции,
решения, модели, идеи и хипотези на най-влиятелните живи съвременни мислители - учени, изследователи,
предприемачи, мениджъри, финансисти, културолози, общественици и световни лидери, приети от света като
всепризнати management guru’s. Информация за тях предлага световната класация на www.TheThinkers50.com, като
за периода 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 и 2013 г. тя обхваща 137 бележити личности (Вж. Таблица 1). Обзорът
отчита и внушителна фаланга от множество други талантливи умове, ползващи се с изключителна популярност и
професионалисти.

Ако обзорът се ограничи само до фундаменталните идеи, теории, модели, парадигми и методологии и т.н. на 
най-влиятелните Thinkers 50, които моделират съзнанието, концепциите и стратегиите в 21-ви век, прави впечатление, 
че те обхващат примерно 12 сфери, респективно ключови сфери на бизнеса, мениджмънта, предприемачеството, 
маркетинга и лидерството в икономиката на знанието в постиндустриалната епоха:

1. Проблеми на цивилизацията, еволюцията, глобалната икономика на знанието.

2. Организацията – растеж, развитие, бъдеще.

3. Проблеми на съвременния мениджмънт.

4. Бизнес и предприемачество. Бизнес мислители.

5. Маркетинг.

6. Организационна/корпоративна култура.

7. Човешкият фактор.

8. Креативност.

9. Знание. Организация на знанието.

10. Иновации.

11. Стратегии. Стратегемология.

12. Лидер. Лидерство.

Глава 2. „Проектиране на бъдещето”. Синергия 
(Теория на самоорганизацията) и 
„Проектиране на бъдещето”.
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Таблица 1. Най-значимите и най влиятелните  живи мислители и “management guru’s” на съвремието –
според рейтинга “The Thinkers 50” за 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 и 2013 г. 
http://www.thinkers 50.com
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Таблица 1. Най-значимите и най влиятелните  живи мислители и “management guru’s” на съвремието –
според рейтинга “The Thinkers 50” за 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 и 2013 г. 
http://www.thinkers 50.com (продължение)
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ПРЕДпредприемачество
В тази нова и непозната в историята сложна, глобализирана и непредвидима 

икономическа среда са въвлечени всички категории хора, труд, специалности и 
професионални нива, при което възникват нови ролеви функции, предизвикателства и 
неподозирани перспективи. И в тази глобализирана среда приоритетно значение придобива 
подготовката на новите генерации.

Във всеки момент, сега и в бъдеще, ще ги видим в процес на обучение; в начални 
форми на адаптация към специалността, ролята и пазара; в първи съприкосновения с 
реалностите на работната среда; в сблъсък с предизвикателствата на професионалната и 
творческа изява и реализация; във вихъра на професионалните ангажименти; а защо не и в 
смътни и неосъзнати представи и очаквания за бъдещето си.

Обективно, само една малка част от тях се оказва с целенасочена и специализирана 
подготовка по икономика, бизнес, предприемачество, мениджмънт, маркетинг, бизнес 
администрация и т.н., но това предимство съвсем не възпрепятства и не спира социалната и 
професионалната дифузия във времето и пространството с останалата маса пазарни субекти. 
Нещо повече някои от целево подготвените мигрират или отпадат, а към техните функции, 
дейности и перспективи се приобщават личности със съвсем различен професионален и 
пазарен старт. Сред всички тях виждаме както целенасочено, така и спонтанно „изстрелващи” 
се новатори, предприемачи, лидери.

Глава 2. „Проектиране на бъдещето”. Синергия 
(Теория на самоорганизацията) и 
„Проектиране на бъдещето”.
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Какво е общото за всички тях до виртуалното им „сработване” на пазара?

Всички личности могат и трябва да преминават в процеса на обучението им през един 
специфичен и стратегически важен етап на личната перспектива – през фазата на 
ПРЕДпредприемачеството:

 Като фаза за развиване на пазарно ориентирано мислене и поведение, на 
предприемчивостта. 

 Като пряка или латентна фаза за преход от ПРЕДпредприемачество към 
предприемачество.

В това се заключава същността на авторската ни теза за ПРЕДпредприемачеството:

(1) ПРЕДприемачеството е стратегическа инвестиция и важен етап за прилагане на 
специализирани ресурси от информация, знания, мисловни и ролеви модели, методи 
и техники, умения и средства (независимо от специалността и професията!) като 
практическа необходимост (осъзнавана или не) за всички, отиващи в действителност в 
една единствена посока – пазара, пазарната предприемчивост и предприемачеството, 
в една епоха – икономиката на знанието.

(2) Независимо от това в каква степен го осъзнават и осмислят!

(3) За всяка личност, както тази, която съзнателно ще се посвети на предприемачеството 
или свързаните с него дейности, така и за онази, която е „индиферентна” към такава 
перспектива, е съизмеримо важно какво познание може да им бъде полезно цял 
живот.

Глава 2. „Проектиране на бъдещето”. Синергия 
(Теория на самоорганизацията) и 
„Проектиране на бъдещето”.
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Легенда:

Еот – Технико-организационна ефективност

Еи – Икономическа ефективност

Сфера I  – Производство на продукти – креативно решение на фирмата.

Сфера II – Търговия, посредничество – неоригинално/неавторско решение 
на Фирмата

т. О – Повратна точка; точка на „странния преход” Условно начало,

съвпадащо с началната О2 (за кв.„2”) и О3 (за кв.„3”)

Фиг. 1. Еволюционен модел за анализ на генезиса 
(възникването) и еволюцията (растежа и 
развитието), както и на динамичността и 
устойчивостта на икономическите субекти (фирми, 
организации, компании, корпорации)

Фиг. 2.   Условен модел на приведена/изправена по 
вертикала „ос на динамичност” от еволюционния 
модел с примерно дефиниране на условни етапи и 
дейности на всички еволюционни нива, вкл. 
предприемачеството
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Корпорациите на знанието – какво учат и правят те?

2. Основни етапи на генезиса (възникването) и еволюцията (растежа и развитието) на малки и

средни организации като динамични фирми – корпорации на знанието (Вж. фиг. 2):

(1) Аматьорско предприемачество.

(2) Преход към професионален мениджмънт, вкл.:

 Изграждане на организационна структура.

 Дефиниране на визия, Цел и приоритети.

 Изграждане на организационна култура с емоционално обвързани служители и клиенти.

(3) Трансформиране на фирмата като обучаваща се организация (Learning organization) и
придобиване на облик на „корпорация на знанието” (Knowledge organization), вкл.:

 Системно придобиване и приложение на знания.

 Системно обучение по креативност и иновативност.

 Генериране на знания и интелектуална собственост.

(4) Въвеждане на креативен мениджмънт, респ. система за управление на знанията.

(5) Усъвършенстване на фирмата с утвърден имидж като динамична фирма – корпорация на
знанието.

Глава 3. В нелинейния свят на икономиката на знанието. 
Генезис и еволюция на организациите като 
субекти в икономиката на знанието.
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3. Трансформиране на фирмата в „обучаваща се организация” (Learning organization) – по тезата и 

методиката на Peter Senge от началото на 90-те години като поредица от книги “The Fifth Discipline”.

Стартиращите обучаващи се организации усвояват петте същностни, основни дисциплини (Core 
disciplines):

(1) СИСТЕМНО МИСЛЕНЕ (System thinking)

 Крайъгълен камък на обучението, който обхваща:

 Закони за системното мислене.

 Промяна в съзнанието, вкл. линейно и нелинейно мислене.

 Влияние на стереотипи или-и шаблони, управляващи събитията.

 Прилагане на „принципа на лоста” за получаване на големи ефекти с помощта на малки, но 
точно насочени усилия.

 Холистично и синергично мислене с разкриване на цялостната картина „на едро”, а после 
на детайли, връзки и взаимодействия.

(2) ЛИЧНОСТНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ (Personal Mastery)

 Личен възглед. Лична визия. Лична мечта.

 Творческо усилие.

 Организациите учат посредством хора, които обичат да учат.

 Структурни (символни) конфликти и осъзнаването им.

Глава 3. В нелинейния свят на икономиката на знанието. 
Генезис и еволюция на организациите като 
субекти в икономиката на знанието.

18



(3) МЕНТАЛНИ (МИСЛОВНИ) МОДЕЛИ (Mental models)

Този аспект обхваща:

Конфликти на най-добрите идеи с консервативния мироглед, респ. консерватизмът и липсата на 
въображение.

 Инкубатор на нов мироглед.

 Управление на интелектуалните модели.

 Развитие на интелектуалните модели.

(4) ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОДЕЛЕНА ВИЗИЯ (Building shared vision) с ориентация към:

 Обща мечта. Картина на бъдещето.

 Визия в избора на ръководни идеи.

 Единна Цел. Споделяни приоритети и задачи.

(5) ЕКИПНО ОБУЧЕНИЕ (Team learning)

Развиване на способностите на екипа да твори резултати, наистина желани от членовете му, 
с обхват:

 Закони за системното мислене.

 Групово обучение – целево обучение на екип.

 Навици за диалог и дискусия.

 Конфликти на основата на „защита на оспорваното или незащитимото”

Глава 3. В нелинейния свят на икономиката на знанието. 
Генезис и еволюция на организациите като 
субекти в икономиката на знанието.
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Изграждане на организационна/корпоративна култура

При изграждането на организационната култура от решаващо значение се оказват човешкият фактор
и психологията на личността и общността.

Трудната и непосилна задача по интегрирането на всички аспекти и детайли е фундаментална тема
на персонологията, която ни изправя пред комплекс от фактори и аномалии на хиперсложността, присъща за
човека и мисловността му като отворена нелинейна система:

(1) Самата еволюция на теорията на личността и нейните фундаментални компоненти, в т.ч. и
модели на психиката на човека по Карл Густав Юнг (вж. фиг. 3).

(2) Социално-психологични феномени в битието на личността и групата/общността.

(3) Отчитане на основните подтици на егономиката:

П1 – Подтик за придобиване на обекти и преживявания, които повишават статуса ни по
отношение на другите.

П2 – Подтик за формиране на връзки с другите в дългосрочни взаимоотношения на

взаимност, грижи и отдаденост.

П3 – Подтик за учене и за осмисляне на света в себе си.

П4 – Подтик за защита на себе си, любимите хора, убежденията и запасите си от всякакви
посегателства и щети.

Глава 3. В нелинейния свят на икономиката на знанието. 
Генезис и еволюция на организациите като 
субекти в икономиката на знанието.

20



Фиг. 3.  Модел на човешката психика - по Карл Густав Юнг
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Глава 4. Човешкият фактор – основни качества,
необходими за успешна новация в икономиката 
на знанието.
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Глава 4. Човешкият фактор – основни качества,
необходими за успешна новация в икономиката 
на знанието.

Силни страни на личността. Откриване и развиване на основния интелектуален ресурс

на личността в епохата на знанието

„Истинската трагедия в живота не е в това, че всеки от нас 
не притежава достатъчно качества, а в това, че не може да 
използва тези, които притежава.”

Маркъс Бъкингам

1. Какво означава „силни страни на личността”?

Три неща изграждат фундамента на силните страни на личността:

(1) ТАЛАНТ – вродени, повторяеми във времето модели на: 

 Мислене.

 Чувстване.

 Поведение.

(2) ЗНАНИЕ – придобито в системно обучение, самообучение и в практиката; усвоена 
семантична информация, разкриваща смисъл, значение и факти.

(3) УМЕНИЯ – стъпки при осъществяване на някакви дейности.

От тези три елемента най-важният са талантите, защото са вродени, т.е. те са даденост, докато 
знанията и уменията могат да бъдат придобити чрез обучение, заучаване и практика.
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Глава 4. Човешкият фактор – основни качества,
необходими за успешна новация в икономиката 
на знанието.

Силни страни на личността. Откриване и развиване на основния интелектуален ресурс

на личността в епохата на знанието

4. Профилът с 34 модела на М. Бъкингам и Д. Клифтън като инструментариум за определяне на силните 
страни на личността.

Мощен инструментариум за определяне на силните страни на личността представлява 
идентифицирането на заложбите й чрез продължителни наблюдения и анализи на мисленето, чувствата и 
поведението. Тези анализи са най-достоверната база за самоидентифициране.

За изостряне на възприятията ни помага специално разработеният от Маркъс Бъкингам и Доналд
Клифтън Профил за определяне на силните страни на личността. Той помага при разкриване на личния ни 
доминантен модел на поведение и акцентира върху областите на най-големия ни потенциал за изграждане на 
силни страни.

За целта Профилът измерва 34 характеристики на личните качества, моделиращи съвършенството:
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Фиг.15. Система „НОРЛО” – структура и съдържание



проф. Никола Орлоев

 norloev@gmail.com

 0886 241 125
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