
16 ноември –
Международен ден
на толерантността



На 16 ноември се отбелязва 
Международният ден на толерантността

На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН 

е приета Декларация за принципите на 
толерантността.

Като член първи е залегнала дефиницията на това 
що е толерантност.

Толерантност означава уважение, приемане и 
разбиране на богатото многообразие от култури 

в нашия свят, на всички форми на самоизява и 
способите за проява на човешката 

индивидуалност.



Толерантността като качество на личността се 
проявява когато приемаме различните от нас; когато 
приемаме човека такъв, какъвто е, без значение от 
каква националност и вяра е, как изглежда, каква 

култура и традиции има.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ

 Сътрудничество в дух на партньорство

 Готовност да се съобразяваме с чуждото мнение

 Уважение на човешкото достойнство

 Зачитане правата на другите

 Приемане на другите, каквито са

 Способност да се поставяш на мястото на другия

 Признание на многообразията

 Признаване на равенството между хората

 Търпимост към чуждото мнение, поведение и религия

 Отказ да доминираш над другите, да им причиняваш 
болка, насилие и вреда



Проява на НЕтолерантност:
 Обиждаш, присмиваш се, показваш пренебрежение 

към различния от теб

 Игнориране /не разговаряш, изолираш 
събеседника/

 Предубеждение и предрасъдъци /съставяш си 
погрешно мнение за човека, защото е от различен 
пол, раса, етническа група, култура/

 Етноцентризъм /приемаш само своите ценности и 
традиции и ги налагаш на останалите групи, 
защото мислиш, че са най-добри/ 



Азбука на толерантността

Внимание
Добродушие
Доверие
Лоялност
Милосърдие
Откритост
Приемане 
Приятелство Равенство

Разбиране
Състрадание
Търпение
Уважение
Хармония



Принципи на толерантността

 Лесно е да мразиш, трудно е да обичаш.
 Един за всички, всички за един!
 Рамките ограничават човешкия дух.
 Ако потърсиш доброто във всекиго, ще го намериш и в 

себе си.
 Не издигай стени!
 Търпение, доброжелателност, разбиране.
 Не бъди безразличен!
 Обичай!
 Старай се да си искрен, добронамерен, сдържан, 

отстъпчив!
Това е да бъдеш ЧОВЕК!



Как да станем толерантни?

Да се стремим към:

➢ взаимопознаване

➢ взаимоуважение

➢ готовност

➢ доброжелателност

➢ сдържаност

➢ отстъпчивост

➢ комуникативност 

➢ търпимост ...



Как да покажем, че сме толерантни

Приемай хората, макар да са различни по 
външен вид, с различни интереси, 

поведение и ценности



ТОЛЕРАНТНАТА  ЛИЧНОСТ

➢ Уважава мнението на 
другите

➢ Доброжелателна е
➢ Готовност за съвместна 

работа
➢ Разбира и приема другите
➢ Любознателна
➢ Снизходителна
➢ Доверява се
➢ Хуманна /човечна/
➢ Усмихната
➢ Прави комплименти

НЕТОЛЕРАНТНАТА  ЛИЧНОСТ

➢ Не зачита другите
➢ Игнорира ги
➢ Егоистична
➢ Нетърпимост и  

пренебрежение
➢ Раздразнителна
➢ Равнодушна
➢ Цинична
➢ Агресивна
➢ Намръщена
➢ Не признава успехите на 

другите



ПРАВИЛА ЗА ТОЛЕРАНТНО ОБЩУВАНЕ

➢ Уважавай събеседника

➢ Старай се да разбираш за какво говорят другите

➢ Отстоявай собственото си мнение тактично

➢ Търси най-точните аргументи

➢ Бъди справедлив

➢ Признавай правото на другия

➢ Изслушвай, не прекъсвай събеседника

➢ Стреми се да бъдеш учтив към всички



Многообразието в света ни учи да сме толерантни, 
показва ни колко е пъстър животът и колко много и 

различни начини има, за да изразим себе си.

Независимо от това къде живеем, каква религия 
изповядваме, какво увреждане имаме, ние искаме 

да споделим с другите нашия свят, нашите 
ценности. Съпричастни и толерантни сме, ако не 
отблъснем този опит, ако подадем ръка за поздрав 

и приемем чуждото послание.



Когато говорим за толерантност на едно общество 
може би е добре първо да се замислим за нашата 

лична толерантност.

И ако досега не сме мислили над тези въпроси, може 
да го направим именно на 16 ноември.




