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Abstract: Beginning and periods in the development of ergonomics: The report provides an overview over the 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Все още има достатъчно на брой хора, които при чуването на думата ергономия 

поглеждат озадачено, без да разбират за какво става дума. Без да осъзнават, че на практика 

ежедневно ползват различни неща които са им „по мярка“ благодарение на ергономията. Днес 

с този термин се обозначава една съвременна научна дисциплина с широка база от познанието, 

във фокуса на която стои „грижата за човешката функционалност“, създаване на хармония 

между човека и машината (техническите системи - ТС) и създаването на изделия с такива 

полезни свойства за потребителите като:  

- удобство при манипулация;  

- приемливо взаимодействие и комуникация с ТС;  

- възможност за адаптация към дейност, ТС и среда;  

- ниска степен на физиологична умора;  

- добри зрителни условия;  

- защита от вредни влияния (фактори на работната среда);  

- защита от наранявания, възникване на инциденти;  

- простота при експлоатация - ремонт и обслужване и др. 

Системата “Човек-Машина-Среда” в ергономията се разглежда като сложно 

функциониращо цяло, в което водещата роля принадлежи на човека. Подобно разбиране се е 

наложило от времето, когато развитието ни уверено е прекрачило от занаятчийското към 

машинното производство и последвалото развитие на техника и технологии. Тогава се 

откроява и необходимостта от съобразяване с психологическите и физическите възможности 

на работещите. Съчетаването на човешките способности и възможностите на машината 

съществено повишава ефективността на управлението. Допълнително влиянието на 

естетическото въздействие върху умствената и физическата дейност е било доказано от 

повишената производителност при едновременно намаляване на физиологичната умора на 

организма. 

За хората, които са занимават със създаване на различни продукти, особено 

конструкторите и дизайнерите, наред с естетическата стойност, ергономичността е сред 

онези основни показатели която трябва да се въплати в продукта. Тя е онази необходима 

съставка, която осъществява стремежа за правене на конкурентноспособни продукти, прави 

ги желани и е основен двигател в развитието на дизайна и креативността на дизайнерите. 

Ергономичността често се използва като силен и убедителен рекламен аргумент при 

презентиране на нови изделия и въвеждането им на пазара. 

При проектирането и конструирането на нови продукти – машини, съоръжения, мебели, 

битови изделия, среда и организацията на работните места, е необходимо последователно 

прилагане методики за методите и принципите дефинирани от ергономията. Практическото 
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им приложение се осъществява чрез процес наричан ергономично проектиране. А на база 

ергономичното проектиране се създават ергономични решения, реализирани като инженерни 

или организационни решения. Връзката ергономия – ергономично проектиране – 

ергономични решения е тази която прави възможно постигането на ергономичността. Тази 

последователност води до заключението, че ергономията – това е наука плюс техника. Тя 

е едновременно и научна и проектираща (приложна) дисциплина. 

Днес, във времето на Индустрия 3.0 характеризирана с технологичен скок, непознат до 

момента, проблемите свързани с ергономичността стават все по-актуални и с доказан краен 

ефект. Ергономията и ергономичното проектиране в процеса на създаване на едно съвременно 

изделие се разглежда като част от триединството на процеса на цялостното проектиране, 

състоящо се от: конструктивно решение, ергономично решение и естетическо решение 

(дизайн). Те се намират във взаимовръзка, като си влияят едно на друго. А обединяването на 

функционалност и естетика става неизменно и символ за качество. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

У нас все още мнозина смятат, че ергономията е рожба на възникнала необходимост едва 

през изминалото столетие - XX век, че е млада наука, че едва тогава са натрупани знания и 

развита нейната методологична база. Повод за това е липсата на задълбочен обзор, с добре 

подредена, и в хронологичен порядък информация за началото и развитието ѝ. 

Настоящия статия си поставя за цел да систематизира информацията за наличието на 

знания и опит в областта на проучванията за полагания от хората труд и неговите особености. 

За взаимодействието им с предметите и средствата на труда от всички области на 

общественото развитие през „осъзнатото“ многовековно историческото развитие на света. За 

хората оставили трайна следа в развитието на „науката  за труда“ – ергономия  и допринесли 

за обособяването и като самостоятелна научна дисциплина. Очертава етапите в развитие на 

съвременната ергономия от средата на  XIX век (от историческото Ново време) до наши дни, 

въз основа на важни събития и факти, от развитието на методологичната ѝ база и в резултат 

на развитието на обществено-икономическите отношения по света. 

Терминът „ергономия“ е съставен от гръцките думи „ергон“, означаваща „човешки 

труд“, и „номос“, означаваща „закон и ред“. Използван е за пръв път от биолога и 

естествоизследователят, поляка Войчех Ястржебовски през 1857 година в издадения от него 

труд: „Очерк по ергономия, или наука за труда, основана на закономерностите на науката и 

природата“. Именно този факт дава основание да се счита за начало на уникалната 

съвременна научна дисциплина „ергономия“, с което се слагат основите на изучаването на 

условията за упражняване на труд и научната му организация.  

Въпреки, че терминът се появява толкова рано, то неговата употреба е „узаконена“ и 

навлиза официално едва през 1949 год. във Великобритания, когато е било сформирано 

Обществото за ергономични проучвания, днес Институт по ергономия и човешкия фактор.  До 

тогава в различните страни тази наука (науката за труда) е наричана различно. В СССР – 

„ергология“, в САЩ – „изследване на човешките фактори“, в Германия – „психотехнология“ 

и „антропотехника“, и във Франция – „психотехнология“, а на други места „ергономика“.  

Наименованието е избрано поради факта, че новата област на знанието не принадлежи изцяло 

към никоя от дисциплините, участващи в нейното развитие. Освен това, като термин, той 

трябва да бъде обединяващ, кратък, недвусмислен, категоричен и да получи естествено 

разпространение.  
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Войчех Ястржебовски 

 

През последвалите години, след средата на XIX век, в областта на ергономията се  работи 

не само в Полша, но и в други страни. В бившия Съветския съюз се работи задълбочено, в 

резултат на която започва да се утвърждава идеята за максимум ефективност при минимално 

ниво на здравен риск. Тя е в центъра на вниманието на Първата конференция по научно 

управление на работната сила, проведена в Москва през 1921 г. 

Много проучвания са направени и в армията и по време на двата световни военни 

конфликта, преди всичко на САЩ, Европа и Япония през Втората световна война. Както 

например в САЩ, където целта е била да се намери оптималния  дизайн на пилотската кабина 

(А. Чапанис). Това води до въвеждането на първия симулатор и до навлизането в езика на 

такива изрази като „човешки фактор“ и „пилотска грешка“. По време на Втората световна 

война О. Едхолм и К. Мърел заявяват, че „физиолози, психолози, анатоми и инженери или 

дизайнери са работили заедно с взаимна полза“. 

От 1960 г. насам дисциплината се разширява изключително бързо, от една страна заради 

развитието на изследванията в тази област, и от друга в резултат от развитието на 

технологиите, новостите и разрастване на индустрията. 

Под каквото и име да е известна тази научна дисциплина, нейните принципи и методи 

ще устоят на времето, тъй като не може да се отрече, че човекът е най-важният  фактор, с който 

трябва да бъдесъобразено проектирането работния процес (У. Сингълтън). 

 

ПЕРИОДИЗАЦИЯ 

Извършването на каквато и да е периодизация е принципен въпрос, тъй като е 

необходимо да се мотивира с ясни критерии. А веднъж създадена трябва бъде убедителна, 

общоприета и приложима за дълго време. Предлаганата периодизация е извършена като е 

съобразена с наложеното от историците виждане за обособяване на историческите периоди, а 

също и периодите от развитието на история на техниката и технологиите. Взаимосвързаността 

на двете периодизации прави възможно целенасочено да се търсят съответствия в развитието 

на ергономията с развитието на историята и историята на техниката и технологиите. 

Презумпцията е осъществяване на по лесни, разбираеми и логични връзки между събития и 

факти от развитието на човешката цивилизация, с което да бъдат улеснени заинтересованите 

от материята. 
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Предлаганата периодизация в развитието на ергономията е да бъдат обособени три 

периода. Първият период е протоергономия, обхваща историческите периоди на Първобитно 

общество (от 10 000 г. до 800г. пр.н.е.) , Древност (от 800 г. до 500г. пр.н.е.), Античност (от 

600 г. пр.н.е до 475г. от н.е.) и Средновековие (от 500 г. до средата на XVвек).  Вторият период 

е ранна ергономия, обхваща историческите периоди на Ранно ново време (от средата на 

XVвек до края на XVIII век) и Ново време (от 1800 г. до 1914г.). И третият период е 

съвременност, като обхващаща историческите периоди на Най-ново време (от 1919г. до 

1989г.) и Съвременност (от 1990г. до наши дни).   

За периодизацията в развитието на техниката и технологиите съществуват обособени 

девет периода., а именно: 

1. Поява и разпространение на простите оръдия на труда (от най-древни времена до 

края на XII хилядолетие пр.н.е.); 

2. Развитие и разпространение на съставните оръдия на труда (края на на XII 

хилядолетие пр.н.е. до IV хилядолетие пр.н.е.); 

3. Усвояване на металите ( периода IV – I хилядолетие пр.н.е.); 

4. Утвърждаване на основните технологии ( от IVвек пр.н.е. до XI век от н.е.); 

5. Създаване на елементарна база на машинната техника (от XII век до XV век); 

6. Предпоставки за развитието на машинната техника (от XVI век до XVII век);    

7. Създаване и развитие на машинната техника (от втората половина на XVIII век до 

70-те години на XIX век); 

8. Електрификация и развитие на машинните системи (от 80-тегодини на XIX век до 

30-те години на XX век); 

9. Преход към развитие на автоматични машинни системи (от 40-тегодини на XX век 

до 70-те години на XX век); 

10. Преход към дигитализация и развитие на роботизирани технически системи, 

изкуствен интелект (от 70-те години на XX век до наши дни).  

 

1. ПРОТОЕРГОНОМИЯ 

Периода на протоергономия, се разглежда като първи и най-отдалечен от нашето време. 

Обхваща Първобитното общество, Древността, Античността и Средновековието, и се базира 

върху първите сведения с наченки за отделяне на внимание към труда, условия за 

подобряването му и усъвършенстване на оръдията на труд. Причина да се обхваща толкова 

дълъг период  е, че оръдията на труда, навлизането и усвояването на технологии са останали 

почти непроменени  за 9-10 хилядолетия, считано от Палеолита. След което, времето за 

технологични скокове започва да намалява и се стигне до днес, когато технологичен скок със 

съществена промяна в технологиите може да се наблюдава в рамките на един човешки живот.  

Ако трябва да се търсят корените на „науката за труда“ - ергономията, то не без 

основание, колкото и странно да ни изглежда, ще трябва да се върнем далеч назад във времето, 

още в първобитното общество, а не само 150-160г. Оказва се, че ергономията се е развивала 

паралелно с развитието на трудовата дейност на човека. Всяка модификация на оръдията на 

труда и оръжията, независимо дали чрез избор на форма, тегло, размер на дръжка, по същество 

означава по-добра функционалност и приспособяване на „машината“ към човека. 

Загрижеността за условията на полагания труд, взаимодействието със средствата на труда, 

предмета на труда, специализацията в трудовата дейност и възможните последствия и влияние 

върху трудещия се човек е достатъчно стара и е занимавала умовете на хората.  

Макар и да няма писмени белези, но с достатъчно известни артефакти, може да се счита, 

че това е станало в онзи момент, когато хората са се научили целенасочено и съзнателно, по 

чисто емпиричен път, да правят и развиват оръдия на труда. Подобна човешка дейност води 

до създаването на удобни за определена работа оръдия на труда и по този начин да постигат 

увеличаване на възможностите на човека да изпълнява многократно и по добре определени 

операции при придобиване, обработка и производството на необходимите продукти за 

съществуването им. Подозирам, че първобитните хора също са усещали ефекта от по-лесния 

за употреба, разбирай загладен, по лек и по удобен, камък като оръдие на труда. Че определено 
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същото се е случвало и със следващите генерации „хомо сапиенс“, довело до усъвършенстване 

на оръдията на труда, не само в конструкция и функция, но и като естетика. 

Факт е също, че в онези праисторически времена, от особена важност за хората, и въпрос 

на живот и смърт, е била възможността да произвеждат и усъвършенстват оръжия, необходими 

им за отбрана, нападение или ловуване. Споменавам последното, защото по нататък от 

фактологията се убеждаваме за съществуването на достатъчно данни, че именно постиженията 

във военната област са изиграли ключова роля за развитието на изследванията за 

взаимодействията в системата „Човек-Машина-Среда“ и приложението им в цивилните 

области. 

През Древността, Античността и Средновековието, факти за загриженост и изучаване на 

условията на труд и подобряването им се превъплъщава в написани трудове от известни 

исторически личности. Като такива от Древността и Античността могат да се споменат: 

• Ксенофонт (426-355 г. пр.н.е.). Древногръцки военен, атински пълководец, 

политически деятел, а по късно и писател, той се интересувал от работата и експлоатацията 

на „машините за война“;  

• Плавт (250Г. пр.н.е.) разглеждал определени работни пози за костюми, очевидно 

сценични, тъй като се занимавал и с театър, а и е писал комедии; 

• Йешуа Бен Сира(х) (180 -130 г. пр.н.е.). Елински еврейски учен, книжовник и мъдец. 

Той описва и проучва работата на ковачите в Александрия; 

• Никандър ( 197-130г. пр.н.е. ). Старогръцки поет и лекар, занимавал се с отравянията с 

олово в определени професии и пише няколко книги по "медицина на труда“ и съвети за 

"добра работа". 

След Христа, и през Средновековието (Vв. - XVв.) има данни за: 

• Авицена (980-1037г.). Согдийски лекар, философ, естествоизпитател, поет и музикант, 

който е сред най-значимите фигури на Ислямския златен век. Неговите последователи го 

наричат "най-великият лекар". Откроява се в няколко области, включително е изучавал 

взаимодействието между хората в работата им; 

• Мойсей Маймонид ( 1138-1204 г. ) е известен еврейски философ, лекар, равин и 

законотворец. Адаптира полагането на труд според начина на живот, препоръчва паузи 

(почивки) и избягване на претоварване, физическо и психическо, за предотвратяването на 

злополуки; 

• Арнауд де Вилньов (1238-1311г.) е френски лекар, изучавал хигиената на труда, за да 

удължи живота на работниците; 

 

2. РАННА ЕРГОНОМИЯ 

Времето от периодите на Ранното Ново време (XVв. – XVIIIв. ) и част от Новото време 

(XVIIIв. – XIXв.) е характерно с открояващите се Ренесанс, Великите географски открития, 

Реформацията, Просвещението, Великата френска революция и др. Всичко това води до 

забележими исторически промени в обществата, в техните обществени отношения - 

политически, културни, научни, технически, производствени, икономически, организационни 

и т.н. От средата на XVIIIв. Е даден е ход на първата индустриална революция (Индустрия 

1.0), с което е поставено началото на преминаването от аграрна и занаятчийска икономика към 

индустриално (машинно) производство. Водеща роля изиграват иновациите в производството 

на стомана и текстил и безспорно изобретяването и налагането на парния двигател и появата 

на парахода и локомотива. Силно развитие получава и металургията. Промените налагат 

хората да преосмислят условията на труд, организацията му и взаимодействието им с новите 

машините (техника).  

Сред известните имена, посветили се на тези проблеми, с инженерните си подходи, 

умения и технически решения за „науката за труда“ срещаме: 

• Леонардо да Винчи (1452 - 1519г.). Знаменит италиански архитект, изобретател, 

инженер, скулптор и художник от епохата на Ренесанса, известен с изобретенията си. Описва 

човешкото тяло с прецизност, с което се поставя началото на антропометрията, която се 

явява основен метод на антропологията. Тя се занимава с измерване на човешкото тяло и 

https://fr.wikipedia.org/wiki/X%C3%A9nophon
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Intoxication_au_plomb
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intoxication_au_plomb
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отношенията на различните величини, получени при това измерване, които се използват за 

определяне на индивидуалните и групови особености на морфологията и физиологията на 

човека. Произхожда от гръцките думи: аntropos – човек и metreo – измервам. Създава 

инженерни решения за машини, които позволяват на човека да надмине границите на 

физическите си възможности - повдигане или пренасяне на товари и пр.; 

• Джовани Алфонсо Борели (1608 - 1705 г.). Италиански учен и автор на трудове в 

областта на физиката, астрономията, геологията, математиката, механиката и медицината. 

Основоположник на биомеханиката, с анализите си на движенията на тялото и механичните 

аспекти на работата;  

• Гийом Амонтон (1663 - 1705 г.) е френски физик и изобретател, известен като един от 

основоположниците на трибологията. Създател е на нови инструменти, предназначени за 

улесняване на занаятчийския труд. Прави подобрения на измервателните инструменти 

хигрометър, барометър и термометър; 

• Себастиан дьо Вобан (1633 – 1707г.) е френски маршал и изтъкнат за времето си 

военен инженер. Бил е известен с уменията си да проектира укрепления и да ги превзема. 

Прави наблюдения и прилага аналитични подходи за отражението на физическото 

натоварване при упражняване на труд (различни дейности);    

• Джон Теофил Десагулиер (1683 – 1744г.) е английски учен-естествоизпитател. 

Провежда експерименти с работници за сравняване на „силата“ със „силата на човешкия 

труд“ и “електрическата енергия“; 

• Шарл дьо Кулон (1736 – 1806г.) е френски физик и военен инженер и един от 

създателите на електростатиката.  Сравнява човешкия труд с механична работа и работата 

при животни. Провежда изследвания за умората при хората, или: колко е възможната 

максималната продължителност на работа без умора? 

От това време интерес представляват и изследванията извършвани от лекари  свързани с 

работоспособността на хората и условията при които са полагали труда. Такива са:    

• Санторио Санторио (1561-1635г.) е италиански лекар и изобретател на термометъра. 

Той е първият, който извършва изследвания на метаболизма. Провеждал е експерименти за 

биологичните фактори по време на работа (дишане, изпотяване, температура и др.). Измисля 

„пулсилогиума“ (пулсов часовник) за да измерва сърдечния ритъм (пулса);  

• Бернардино Рамацини (1633-1714г.) е италиански лекар и професор по медицина. 

Счита се за основател на трудовата медицина. Най-важният му принос е публикуваната през 

1710г.  книга за професионалните болести "Трактат за болестите на занаятчиите" (De Morbis 

Artificum Diatriba ), чиято цел е била да насърчава хигиената и безопасността на работното място, 

да подобри условията на труд ;  

• Луи Рене Вилерме (1782-1862г.) е френски лекар и един от пионерите на трудовата 

медицина. Той е изучавал условията на труд на работниците, жилищата им, храната им и дори 

заплащането им. Негов основен труд е "Таблица на физическото и морално състояние на 

работниците, заети в производството на памук, вълна и коприна", публикувана през 1840г. 

Призовавал е за ограничение на детския труд и като резултат от това през 1843 г. публикува 

мемоар за работата и условията на децата в мините на Великобритания  и голям брой 

доклади за трудови злополуки, произшествия в промишлените работилници от механични 

устройства.  

 

3. СЪВРЕМЕННА ЕРГОНОМИЯ 

Съвременната ергономия обхващаща историческите периоди на част от Новото време 

(XVIIIв. - XIX в.), Най-новото време (1919г.-1989г.) и Съвременността – от 1990г. до наши 

дни. Този период е характерен с края на първата индустриална революция (средата на XIXв.), 

с протеклия цял период на втората индустриална революция (Индустрия 2.0), от средата 

XIXв. до средата на XXв. и до протичащата понастоящем трета индустриална революция 

(Индустрия 3.0), с начало 50-те години на миналия век. Характерна за този период е 

забележителната трансформация на световната индустрия, благодарение на редицата 

изключителни и забележителни изобретения и постижения в науката и техниката, които бързо 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
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навлизат в производството и живота. От най-важните достижения, без претенция за 

изчерпателност, може да се маркират: появата на металорежещи и металообработващи 

машини; конструиран е първия ДВГ, след което следва изобретяването на автомобила; политат 

първите самолети; навлизането на конвейра в масовото производство; усъвършенства се 

транспорта; подобрява се пътната инфраструктура; появява се, и се развива химическата 

индустрия; открива се фотографията и киното; развива се енергетиката; открива се атомната 

енергия; изобретяват се телефона, телеграфа, радиото и телевизията; хората политат към 

космоса; изобретява се компютъра, който става основа за развитието на информационните 

технологии; развитие получават био- и нанотехнологиите; механичната и аналоговата техника 

е изместена от цифровата; създава се глобалната мрежа Интернет и мобилните комуникации. 

Наложилата се дигитализация е „революция в революцията“, водеща до широки промени в т. 

нар. „технически код“ или технологични концепции. Подобни промени и налагащи се 

тенденции чувствително  се отразяват на обществения, икономическия, политическия и 

социалния живот и по всяка вероятност ще ни изправят на прага на нова технологична 

революция – четвъртата индустриална революция (Индустрия 4.0). 

Как се отразяват всичките тези забележителни промени през разглеждания период върху 

човека, върху начина по който се труди и живее? Отразява се по същия забележителен начин. 

Променя се характерът и съдържанието на човешкия труд, неговата структура. В началото на 

периода, а и в предишните, доминиращият труд е бил преди всичко физически, 

характеризиращ се със сложен двигателен процес, състоящ се от работни движения и пози, 

изискващи координация и влагане на много енергия за извършването на работните операции. 

Човека-оператор основно е използвал мускулната си сила за управление на машините и 

съоръженията. А днес се отбелязва количественото увеличаване и превъзходството на труда в 

областта на информационните технологии. 

Като по изявени имена на учени, инженери, архитекти, дизайнери, икономисти, медици 

и др. от този период, с принос в развитието на ергономията, могат да се споменат: 

• Войчех Ястржебовски (1799-1882г.) е полски биолог и естествоизследовател и за 

първо път предлага за употреба термина „ергономия“. През 1857г. в книгата си: „Ергономия, 

или наука за работата, основана на истини извлечени от областта на природните науки“ 

(или още познато като „Очерк по ергономия, или наука за труда, основана на 

закономерностите на науката и природата“);  

• Жан-Густав Курсел Сенел (1813-1892г.) е френски икономист, професор по 

политическа икономия. Привърженик е на разделянето на икономическата наука на две: чиста 

икономика, теоретична или абстрактна наука за богатството (плутологична), и приложна 

икономика – практика или ергономия (наука за работа);  

• Фредерик Уинслоу Тейлър (1856-1915г.) е американски инженер, посветил кариерата 

си в търсене на методи за повишаване на производствената ефективност при промишленото 

производство. Основател на научната организация на труда и управлението. Основните му 

методи за научно управление са насочени към оптимизиране на времето за изпълнение на 

работните задачи, чрез тяхното изучаване, опростяване, разбиване на прости операции, 

разпределението на труда и организацията му. 

• Франк Бункър Ги́лбърт (1868-1924г.) е съратник на Ф, Тейлър. Той  е един от 

основоположниците на научната организация на труда, нормиране и управление. Заедно с 

жена си е провел обширни теоретически и експериментални изследвания в областта на 

организацията, физиологията и психологията на труда. Според неговата теория всички 

човешки движения могат да бъдат сведени до 17 основни елемента. Разработил е метод за 

повишаване на труда под името „Система за изучаване на движенията“, където обосновава 

тезата, че всяка изпълнявана от човека работа се състои от съвкупност от микро 

движения, и много други.  

• Льо Корбюзие (1887-1965г.) Истинско име му име е Шарл Едуар Жанре-Гри, 

швейцарско-френски архитект, дизайнер, урбанист, писател и художник. Той е един от 

пионерите на така наречената модерна архитектура. Освен с формулировката и практическото 

реализиране на петте принципа на съвременната архитектурата, Льо Корбюзие е известен като 
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създател на „Модулатор“, издадена през 1949г. „Модулаторната“ система е модел за 

стандартизация на фигурата на човека, опит за създаване на набор от хармонични 

пропорции, съобразени с човешкия ръст и с универсално приложима в архитектурата и 

механиката, за да се определи точното място, което е необходимо за живота и дейността 

на човека. Той използва златното сечение за определяне на архитектурните пропорции. Льо 

Корбюзие разглежда този модел като продължение на идеите на Витрувий и Витрувианския 

човек на Леонардо да Винчи, както и на Леон Батиста Алберти. 

• Хенри Дрейфъс (1904-1972г.) е американски  дизайнер, един от пионерите в 

индустриалния дизайн от 30-те и 40-те години на миналия век и принадлежащ към т. нар. нови 

промишлени дизайнери (промишленици) в САЩ. Негов принос за дизайна е въвеждането на 

научен подход за решаване на проблемите при дизайнерското проектиране, като проектира по-

приятни продукти за окото и ръката, по-безопасни за употреба и по-ефективни за производство 

и ремонт. Популяризира и утвърждава ролята на промишления дизайнер, допринася за 

значителния напредък е областта на ергономията, антропометрията  и човешките 

фактори за дизайна. През 1955г. пише „Проектиране за хора“, а през 1960г. публикува 

колекцията от ергономични референтни диаграми „The Measure of Man“, предоставяща на 

дизайнерите точни спецификации за дизайна на продуктите. През 1965 г. Дрейфус става 

първият президент на Американското дружество на индустриалните дизайнери (IDSA).          

• Бент Акерблом (1901 – 1990г.) е шведски лекар-хигиенист, който в края на 40-те 

години на миналия век публикува резултатите от свои дългогодишни изследвания на седящата 

и стояща пози при хората и мебелите свързани с тях, като използва електромиографията. 

Изследването се нарича „5000 години седим неправилно“, а резултата е предложената от 

него „линия на Акерблом“. В следствие на това се въвеждат основни правила при проектиране 

мебелите за седене, с които се постига и повишаване степента на комфорт.  

• Алфонс Чапанис (1917-2002г) е американски професор, пионер в областта 

на индустриалния дизайн. Смята се за един от бащите на ергономията или човешките фактори 

в САЩ, науката чиято цел е да гарантира, че дизайнът отчита човешките характеристики. През 

1949г. той публикува първия учебник (книга) по ергономия: „Приложна експериментална 

психология: Човешки фактори в инженерния дизайн“. Чапанис прави изключителни 

приложни изследвания в своята лаборатория „Аеро“ свързани с преодоляване на сложните 

проблеми, с които са се сблъскали пилотите на военните самолети по време на Втората 

световна война, за допусканите от тях грешки предизвикани от лошо проектиране. Например 

той забелязва, че в самолетите с които е имало инциденти, органите за управление са еднакви 

по форма и са разположени един до друг. Предложеното от него решение на проблема било 

просто: органите за управление физически са разделени и с форма подсказваща (аналогична) 

на функцията, която контролират.   

• Влади́мир Муни́пов (1931-2012г.) е съветски и руски професор по ергономия, един от 

основателите на съветската ергономия. Разработил е основите на комплексното изучаване на 

човека в неговата трудова дейност. Обобщил е опита от междудисциплинарните изследвания 

в областите на хигиената, биомеханиката, физиологията, психофизиологията, психологията на 

труда и инженерната психология. Методологичните, историческите и експерименталните 

трудове на В. Мунипов в областта на ергономията дадоха възможност да се определи нейния 

статус като дисциплина от некласически тип, едновременно от сферата на научното познание 

и сферата на практическата, дизайнерска дейност, комплексно решаваща проблеми от 

проектирането на машини, оборудване, софтуер, условията на труд, професионалното 

обучение и подбор. Експерименталните проучвания на визуалното мислене, проведени от 

Мунипов, изграждат концепциите за индустриален дизайн, екологичен дизайн и ергодизайна. 

• Уилям Стърн (1871-1938г.) е германски психолог. През 1903г. той за първи път 

въвежда в употреба термина „психотехнология“, за набиращата популярност в началото на XX 

век дисциплина „Трудова психология“, прилагана за подобряване на трудовата дейност. 

Терминът "психотехнология" е широко използван през първите три десетилетия на 20-ти век 

в Германия. Разработва концепция за прилагане на психотехниката. През 1906г. Уилям Стърн 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8
https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Designers_Society_of_America
https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_design
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_factors_and_ergonomics
https://en.wikipedia.org/wiki/Design
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_factors_and_ergonomics
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основава Института за приложна психология в Берлин и издава "Вестник на приложната 

психология".   

• Кенет Франк Хюрет Мърел (1908-1984г.) е британски психолог, професор, който 

въвежда термина „ергономика “ в английския речник, създадел е на първото Ергономично 

изследователско дружество и отдел по ергономия към британската индустрия. Написва първия 

британски учебник по ергономия. Работата на Мърел спомага ергономията да се утвърди и да 

стане основа за обективни изследвания на човешкото взаимодействие  с технологиите, 

започнали през 50-те и 60-те години на миналия век. 

 

4. ЕТАПИ В РАЗВИТИЕТО НА СЪВРЕМЕННАТА ЕРГОНОМИЯ 

Търсейки факти за новото началото на „науката за труда“ и „грижата за човешката 

функционалност“, и възможността за отчетливо разграничаване на периодите в развитието ѝ, 

и характерните им особености, би трябвало да се тръгне от горните факти и за началото му да 

се посочи средата XIX век, тогава когато Войчех Ястржебовски въвежда термина „ергономия“. 

Тогава, както стана дума, може да се датира началото на втората индустриална революция и 

нарастващата роля на човешкия фактор логично е довела до осъзната необходимост за 

формиране на самостоятелна научна дисциплина, имаща за цел да открои закономерните 

връзки между човек и машина, създаване на удобство и условия за безопасен труд и външния 

вид на конструкцията. Да се внесе естетизъм и добро самочувствие на изпълняващия 

задълженията си.  Дисциплина която да обхване всичко свързано с оптимизиране и успешното 

и безопасно функциониране на системата „Човек- Машина-Среда“.  

В най-новата история на света съществува изобилие от събития, които са изиграли ролята 

на „крайъгълен камък“. Те са били повод за дълбоки промени в обществено-икономическия, 

политически, социален и културен живот на хората не само от отделни страни. Затова те могат 

да послужат като критерии за очертаване граници на отделни етапи и по този начин да се 

направи по пълноценен обзор и анализ. Прегледани и анализирани по години, с отпечатъка 

който са оставили и оказаното си въздействие се открояват четири етапа в рамките на  

съвременният период на развитие на ергономията като самостоятелна наука, очертани с 

условни граници.   

          Етап 1 – от средата на XIX век до края на Първата световна война; 

          Етап 2 – от края на Първата световна война до края на Втората световна война; 

          Етап 3 – от края на Втората световна война до края на 80-те години; 

          Етап 4  – от началото на 90-те години до наши дни. 

 

Първи етап (от средата на XIX век до 1919г.). Началото на етапа е очертаната условна 

граница на края на първата индустриална революция и началото на втората индустриална 

революция. Тя води до глобални промени в световната икономика, дължащи се на научните 

достижения в различни области на науката, техниката и технологиите. Трансформацията се 

изразява в навлизането на електрификацията, начало на добива на нефт, появата на 

машиностроенето и др. Формира се „едър“ бизнес, правят се крупни инвестиции, появяват се 

нови индустриални центрове. Емблематични от това време са 10-те изобретения, които стават 

основен двигател на прогреса, като: началото на добив на нефт (1859г.), изобретяването на 

автоматично оръжие (1862г.), телефона (1876г.), фонографа (1877г.), лампа с нажежаема 

жичка (1881г.), парна турбина (1884г.), колата с ДВГ (1885г.), трансатлантически сигнал 

(1901г.), самолета (1903г.) и модела Форд Т (1908г.) 

През 1857г. полският учен Войчех Ястржебовски прави първи опит за създаване на модел 

за трудовата дейност на човека чрез книгата си „Ергономия, или наука за работата, основана 

на истини извлечени от областта на природните науки“ публикувана в списание „Природа и 

промишленост“.  

Индустриализацията и икономическото развитие слагат отпечатък върху начина по 

който се упражнява труда. В началото на XXв. е започнало повсеместното разпространение на 

конвейрните линии, чрез които производственият процес става непрекъснат, рутинен и 

монотонен, а дейности, за които преди се е изисквало майсторство, вече са изпълнявани от не 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
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толкова висококвалифициран персонал. Появили са се принципно нови трудови дейности – 

управление на автомобили, самолети, локомотиви, необходимост от квалифициран персонал 

за поддръжката им и пр. Упражняването на тези професии изменя характера на 

взаимодействие на оператор и машина. Поставило е допълнителни изисквания към оператора 

за притежаваните психологически качества като: скорост на реакция, памет, внимание и 

съсредоточеност, емоционална устойчивост и др. За формиране на съответните 

професионални умения с цел повишаване на производителност и качество на продукцията. 

Това води до появата на нова научна дисциплина – психология на труда (инженерна 

псохология). 

Правят се първите опити за търсене на методи за повишаване на производствената 

ефективност при промишленото производство, с което се слагат основите за извеждане на 

методи за научната организация на труда и управлението. Основател на това направление е 

американеца Фредерик Тейлър. Основните му методи за научно управление са насочени към 

изучаване и оптимизиране на времето за изпълнение на работните задачи. Предлага 

технологични принципи за работните процеси като ги опростява, разделя на прости операции 

и движения, разпределя и организира труда. Системата на Ф. Тейлър прави работникът 

механичен придатък на машината, поддържа идеята за максимално приспособяване на човека 

към машината, което трябва да се взема предвид при проектирането ѝ. 

Друг американец Фредерик Гилбърт, продължава разработването на системата на 

Тейлър и създава методика за проектиране на производствените процеси. Тя се основава на 

изследване на универсални микро движения, т. нар. терблигс (Therbligs). Това са 18 вида 

елементарни движения, използвани при изучаване пестенето (ограничаването) на движенията 

на работното място. Задачата е за всяко  работното място работните движения за даден процес 

да се записват и анализират. Резултатите се използват за оптимизиране на ръчния труд чрез 

елиминиране на ненужни движения или създаване на комбинации в различни съчетания и 

последователност образуващи работните операции. По този начин се заражда и практически 

реализира концепцията за инженерното проектиране на методите за работа. С цел анализ е 

предложил да се използват три групи параметри съпътстващи изпълнението на работните 

операции, като: 

- Параметри, описващи характеристиките на работника – анатомически особености, 

убеждения, опит, квалификация, подготовка, темперамент, начин на живот и др.; 

- Параметри на работните движения на работника – ускорение, инертност, посоки, 

ефективност и др.; 

- Параметри на заобикалящата среда – оборудване, инструменти, осветление, 

отопление, вентилация, цветово решение на работното място и др.    

Фредерик Гилбърт изследва факторите, водещи до поява на умора и преумора, които 

описва в работата си „Изследване на умората“. Проектира по удобно работно място, което 

позволява промяна на работната поза, преминаване от стояща в седяща и обратно, предлага 

различно разположение на инструментите и оборудването. Препоръчва въвеждането на 

редовни работни почивки и много др.    

Бързото развитие на военната индустрия преди и по време на Първата световна война 

довежда до интезификация на труда, удължаване на работния ден, повишаване на физическото 

и психическото напрежение на работниците. В резултат на това рязко са се увеличили 

производствените травми. Това наложило през 1915г. в Англия да се образува Комитет за 

изучаване на здравето на работниците, заети във военната промишленост. След войната този 

комитет прераства в Съвет по изучаване на здравето на работниците в промишлеността. В него 

били привлечени различни специалисти – физиолози, лекари, инженери, психолози и др.                     

 

Втори етап (от 1919г. до 1945г. – края на Втората световна война ). 

1919 г. е годината след края на Първата световна война, годината която може да сложи 

трайно разделителна линия между края на първия етап и началото на втория етап. 

Икономическите загуби от войната са огромни за времето си и възлизат на 360 млд. долара и 

икономиките на европейските страни са останали разбити. В резултат на войната 
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съотношението в развитието на най-мощните икономики по света се е променило и насърчило 

развитието на промишлеността в други части на света. С най-силни икономически позиции от 

войната излизат САЩ и Япония. В Япония бързо се развива тежката промишленост – 

металургия, корабостроене, електродобивна и химическа и др. Първата световна война, 

обратно на това което става в Европа, предизвиква подем в икономиките на 

латиноамериканските страни, Китай и Индия, което се обяснява със засиленото търсене и 

снабдяване на воюващите страни (коалиции) с необходимите стратегически суровини и 

продоволствени стоки.  

Световния конфликт оказал негативно отражение върху темпото на познатия бурен 

технически прогрес и икономическо развитие от края на  XIX в. от началото на XX в. за 

страните от Европа. Въпреки това е налице тенденция, голяма част от изобретенията и 

технологичните новости до този момент да се използват за сравнително бързото справяне с 

последствията от войната в Европа, и преминаване към изграждането на по-развити 

индустрии. След 1925 г.-1926 г. вече било отчетено икономическо оживление, довело до 

създаването на по-модерна индустрия, отново базирана на най-новите постижения на научно-

техническия прогрес, независимо от последвалата кризата наречена „Великата депресия“ от 

1929-1933 г.  

За втория етап от съвременния период на развитие на ергономията се вземат предвид и 

други важни факти, свързани с развитието на дизайна и оказали силно влияние в развитието 

на ергономията. И този паралел не е случаен тъй като много творци, като архитекти, 

урбанисти, художници и инженери, свързани с развитието на дизайна са имали разработки и 

в областта на ергономията. 

През 1919 г. в Германия се основава Баухаус - Висше училище по строителство и 

художествено конструиране, и свързаната с него художествената школа за визуално-

пластични изкуства, дизайн и занаяти, която се превръща в център на модернизма през 

първата половина на ХХ век Създадено от по инициатива на архитекта и теоретик Валтер 

Гропиус  с идеята за сътворяването на „тотално“ произведение на изкуството, обединяващо 

всички представители на визуално-пластичните изкуства. Стилът „Баухаус“ се нарежда сред 

най-влиятелните течения в архитектурата на модернизма и модерния дизайн. Школата оказва 

дълбоко влияние и върху развитието на графичния и промишления дизайн, както и 

върху типографията. 

Подобно на основателите на Баухаус през 1932г. в САЩ се основава Кранбрукската 

академия край Детройт. Тя се превръща във водещ център, „инкубатор“ за подготовка на 

дизайнери в Съединените щати, където „кранбрукските“ дизайнери търсят начин да съчетаят 

традициите на занаятите  с модерното машинно производство и утвърждаването на модерния 

подход към дизайна в Америка. С правеното там са желаели да получат подкрепа за 

произвеждане на по-добри продукти, с трайна стойност и значение, да „прогонят безвкусните 

и масово произвеждани стоки от американските домове“.  

Това е етапа през който влиянието на школи като Баухаус и Кранбрукската академия 

започва да става значимо. Очертава се тенденцията към прилагане на целенасочени проектни 

стъпки за обединяване свойствата на практическата полезност на една техническа система 

с естетическите свойства (т.е. съчетаване на ползата и красотата), въпреки, че проява на 

подобно обединяване може да се забележи още на етапа на занаятчийското производство и 

началото на създаване на първите машини. Полезността от такъв подход започва да загатва за 

връзката между естетиката, създават се по-естетични работни среди и средства на труда, и 

повишаването на производителността.  

Пренасянето на подхода може да се открие и в правилата за конструиране, независимо 

че е имало периоди на известно отстъпление от парадигмата за обединяване на практическата 

полезност и естетиката (красотата). Проблема за външния вид на разработваната техническа 

система се е решавала с „помощта“ на простото правило, което гласяло “Всичко, което е 

целесъобразно (функционално) – е красиво”.   
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https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%A5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%83%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%83%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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Казаното за Първата световна война, за последствията и следвоенното развитие на 

икономиките е повод да се обърне поглед и към полагания тогава труд, организацията и 

охраната му. С изучаването на условията за труд, неговата организация, ефективност и 

опазване се занимават организации и колективи от цяла Европа, Северна Америка и дори 

Япония,  чиито брой се увеличава значително. Този факт дава основание да се твърди, че това 

е времето когато се слага началото на институционализацията на изследванията в 

ергономията, независимо че тя е наричана различно, в САЩ – „изследване на човешките 

фактори“(„човешко инженерство“), в Германия – „антропотехника“ и „психотехнология“, в 

СССР – „ергология“, във Франция – „технопсихология“, пак във Франция, Белгия, Италия, 

Швейцария, и в други страни – „ергономика“. Създаваните изследователски институции са 

различни организации, от локален и международен мащаб, подкрепящи и развиващи 

„ергономичността“ като научна дисциплина. Такива са: научни общества, 

научноизследователски организации, университети, изследователски асоциации, синдикати и 

работодателски организации. Създадените организации правят възможно и организирането на 

обучение за подготвяне на специалисти по ергономия, за да се отговори на потребностите в 

индустриите. 

През 1921г. в СССР се състояла първата Всесъюзна конференция по научна организация 

на труда. На нея е формулиран нов подход към проблема за хуманизиране на труда, състоящ 

се в разработване на методи за повишаване на производителността на труда при максимално 

запазване здравето на работещите. Развивайки тази идея се предлага да бъде създадена нова 

научна дисциплина – ергология, чрез която е трябвало знанията да се обединят с цел 

комплексното изучаване на трудовата дейност. При това се обърнало внимание върху 

междудисциплинарния характер на ергологията, който изисква привличането на разнородни 

специалисти – инженери, психолози, физиолози, социолози и др. В резултат се създават 

Всесъюзният научно-изследователски институт по охрана на труда, Научно-

изследователският институт по труда и редица научни звена, които изследват процесите на 

труда. Широко разпространение през 20-те и 30-те години получава психо-техническото 

(„психотехнология“) направление в ергономията.  

През 1921 г. японският учен К. Танака публикува книгата си „Човешки инженеринг“ и 

по този начин въвежда термина „човешки фактор“ и проблемите на егрономията в Япония. 

През същата година е създаден частен институт за изследване на труда – Институт по трудова 

наука. От 1925г. изследванията на човешките фактори в Япония се развиват интензивно 

предимно във военната област.  

Съществува информация за създадено през 1933г. във Франция първо ергономично 

списание „Човешки труд“ (Le Travail humain) . 

Независимо от неблагоприятната ситуация с избухването на Втората световна война 

изследванията са продължили, като логично акцента се премества в една друга област – 

военната. През войната се интезифицират междудусциплинарните изследвания на човешката 

дейност и пределните ѝ възможности. Причината била неефективното използване на 

постоянно обновяваната и усложняваща се военна техника, дължащо се на несъответствието 

ѝ с психо-физиологичните възможности на човека. 

По време на войната в Англия се провеждат изследвания под егидата на т. нар. комитет 

за изследване на личния състав. Под изследване на личния състав се имало предвид: 

- Повишаване ефективността на бойната дейност, безопасността и комфорта на 

войници, моряци и летци в различни условия на обкръжаващата среда; 

- Приспособяване на кораби, бойни транспортни средства, самолети и въоръжения към 

психо-физиологичните възможности на хората. 

Увеличеното използване на самолети по време на Втората световна война също дава 

съществен тласък за сериозна координирана работа по авиационната безопасност в 

Съединените щати. Налага се извършването на изследвания и анализи за търсенето на 

причините за загубите в авиацията, в резултат на различни фактори. Изводите налагат три, 

равномерно разпределени, основни причини. Оказва се, че около една трета от пилотите са 

загубени при тренировъчни катастрофи; една трета при експлоатационни аварии и 
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изненадващо само една трета са загубени в бой. В резултат на това се създава ранната 

авиационна психология в САЩ, съсредоточена върху проблемите на човешкия фактор при 

дизайна (объркващ дизайн) и експлоатацията на самолетите.  
 

Трети етап (от 1945г. до 1990г. ). 

Края на Втората световна война през 1945г. дава основание за очертаване на  границата 

между втория и третия етапи в развитието на ергономията. Мотива за поставяне на границата 

тук е заради идентичното общо положение каквото е било след края на Първата световна война 

и отпечатъка, който оставя един световен военен конфликт в обществено-икономическото 

развитие. Разликата е в много по-големия мащаб на засегнатите територии и загубите – 

човешки и материални. Европа е изтощена, обезкървена, бедстваща и разделена. Губи 70% от 

индустриалната си инфраструктура, разрушена е и гражданската инфраструктура, натрупани 

са огромни финансови дългове и много от страните, пряко замесени в конфликта, трябва да 

започнат едва ли не от нула.  

Вторият световен военен конфликт оказал негативно влияние върху постигнатото темпо 

на икономическо развитие за времето между Първата и Втората световни войни за страните 

от Европа. Въпреки това е била налице тенденция, голяма част от новостите и технологиите, 

разработвани за военни нужди през ВСВ да бъдат използвани за възраждане и изграждане на 

по-развита и модерна гражданската част на индустриите. Допълнителен импулс за 

икономиките от Западна Европа дава задействаната по инициатива на Съединените щати 

„Програма за европейско възстановяване“, или т. нар „План Маршал“.  

Разделянето на Европа на западна и източна (западен и източен блок) се изразява в 

установяването на две различни обществено-политически и икономически системи – 

капиталистическа и социалистическа, като социалистическата система е доминирана от СССР. 

За следвоенния период на страните от тази част на Европа е характерно дълго възстановяване 

на инфраструктурите и икономиките им, поради нанесените по-сериозни щети от войната. 

Започналото възраждане и модернизация на икономиките от двете части на Европа, 

САЩ, Япония и другите страни по света, се отразява на развитието на науката, техниката, 

технологиите и производствените сили. Проблемите свързани с условията на полагания труд, 

неговата организация, оптимизация, запазване на здравето и работоспособността отново 

стават актуални. Изследванията в областта на ергономията и прилагане на резултатите в 

практиката се провеждат във все по-вече от европейските страни и в по-големи мащабни. 

Впечатление прави и сравнително сходното темпо на развитие на ергономията в почти всички 

държави от западния и източен блок. Създадени са били научно-изследователски институти, 

лаборатории, организации и общества, работещи по ергономични проблеми в които са 

ангажирани голям брой специалисти. На различни нива били организирани обучения по 

ергономия, което стимулирало издаването на специализирана литература – книги, учебници, 

списания и др. 

През 1945г. в САЩ се организира Лаборатория по инженерна психология към военно 

въздушните и военноморските сили. Същевременно националния изследователски съвет по 

авиационна медицина и Корнелския университет провеждат психологически изследвания, 

които са свързани с проектирането на кабини на самолети. 

Във Франция през 1947г. е създадена първата лаборатория по трудова физиология 

(CNRS), а през 1948г. Национален институт за изследване на професионалното ориентиране 

(INETOP).  

През 1949г. в Англия се организира т.нар. Ергономично изследователско общество, или 

Обществото за ергономични проучвания, днес Институт по ергономия и човешкия фактор (м. 

юли 1949 г.). Идеята е била да се обединят учен от различни научни направления 

(антропология, социология, психология, физиология, технически науки), които да изследват 

от различен ракурс трудовата дейност, но с прилагането на единен методологичен подход. 

Вече можело да се говори за почвата на  нова професия, професията на ергономиста, 

фокусирана върху изучаването на взаимодействието между хората и оборудването. 
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По-късно в дейността на тази организация са привлечени и редица специалисти от САЩ, 

Швеция, Франция и други страни. Това и времето когато окончателно се официализира 

терминът „ергономия“ и налага неговата употреба.  

През 1959г. е Цюрих, Швейцария се създава Международната асоциация по ергономия 

(IEA), федерация на ергономичните и човешки фактори по целия свят, оторизирана като 

международна организация, и през настоящата година тя отбелязва своята 60-та годишнина. 

В резултат на това, в редица страни терминът „ергономия“ се появява в наименованията на 

техните национални асоциации свързани с ергономията, както в Италия – Италианската 

асоциация по ергономия (Italia Societa ди Ergonomia през 1961г.) и Франция – Ергономично 

общество. През 1963 г. в Германия се създава дружество за Arbeitwissenschaft, т.е. за 

ергономия, което е буквален превод на немски. 

През 1961г. в Стокхолм, Швеция се провежда първото заседание на Общото събрание на 

МАЕ, с което завършва подготвителната фаза и започва редовната ѝ дейност. През 1967г. МАЕ 

става асоциация на организациите и сдруженията, работещи в областта на ергономията от цял 

свят. От 2011г. МАЕ се превръща в международна организация с нестопанска цел.    

Мисията на МАЕ (IEA) е да развиваи усъвършенства науката и практиката на 

ергономията и да разширява обхвата на приложение с принос към обществото за подобряване 

качеството на живот. Основните цели на МАЕ са: 

- Да се развива ефективна комуникация с федеративните организации; 

- Д се равива науката и практиката на ергономията на международно ниво; 

- Засилване на приноса на дисциплината ергономия за глобалното общество.  

Поддържа тесни връзки с други световни организации, като: Световната здравна 

организация (СЗО); Международната организация на труда (МОТ); Международната комисия 

по здравеопазване на труда (ICOH); Международна организация по стандартизация (ISO); 

Международна асоциация по хигиена на труда (IOHA) и др. 

В САЩ през 1957г. възниква т.нар. Общество за „Човешките фактори“. Терминът 

човешки фактори е разпространен главно в Съединените щати и маркира нова техническа 

дисциплина (област) и професия, която в Европа вече е обобщена с термина „ергономия“. 

Изследванията по тази техническата дисциплина, стартирали още по време на войната, водят 

до създаването на стандарти за проектиране на военна техника. Също по това време в САЩ се 

слага началото на програми за обучение на специалисти по „човешко инженерство“ -  

ергономия, и още до 1970 г. обучението в областта на „човешките фактори“ в САЩ става на 

ниво бакалавър, магистър и доктор на науките, като броя на университетите застъпили такова 

обучение непрекъснато нараства. Наред с разширяването на обучението в Съединените щати 

се публикуват разработки по теоретични проблеми и методи на изследване на човешките 

фактори, под формата на ръководства за инженери, дизайнери, архитекти и други 

специалисти. 

Пак в САЩ известният промишлен дизайнер Хенри Дрейфъс прави своите изследвания 

и допринася за значителния напредък в областта на „човешките фактори“ (ергономията), 

антропометрията с приложение в дизайна. Той публикува  „Проектиране за хора“ през 1955 г., 

автобиография, която включва първата публикация на антропологичните класации „Джо“ и 

„Жозефин“. Съсредоточава се върху дизайнерските проблеми, свързани с човешката фигура, 

работил е върху проблеми „отвътре навън“ и е вярвал, че машините, пригодени за хората, ще 

бъдат най-ефективни и популяризира идеята за приспособяване на продуктите в човешки 

мащаб. Резултатите от работата му формират данни, които са в основата на следвоенните 

стандарти за дизайн. До 1960г. Библиотеката за дизайна на Уитни публикува „Мярка за 

човека“ (Measure of Man) - ергономично ръководство с антропометрични данни. А Алфонс 

Чапанис, смятан за един от бащите на ергономията или човешките фактори в САЩ, науката 

чиято цел е да гарантира че дизайнът отчита човешките характеристики казва, че ергономията 

е своеобразна „амалгама“ (сплав) на дисциплините: антропология, физиология, хигиена, 

социология, психология, икономика и различните технически науки. През 1949г. той 

публикува първия учебник по ергономия: „Приложна експериментална психология: Човешки 

фактори в инженерния дизайн“.   

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_factors_and_ergonomics
https://en.wikipedia.org/wiki/Design
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_factors_and_ergonomics
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През 1960г във Великобритания се създава първият факултет по ергономия и 

кибернетика към Технологичния колеж в гр. Лавбро. Днес e Факултет на науките за човека и 

е водещо учебно заведение по подготовка  на специалисти по ергономия. Същата година 

започва обучение по ергономия и във Франция под формата на курсове. Създава се Асоциация 

на френско говорящите професионалисти-ергономисти. 

През 1957 г. в Международната организация за стандартизация е създадена специално 

направление – Комитет № 159 „Ергономия ”, в който влизат специалисти от 37 държави. В 

Англия се издава списанието "Ергономия" (от 1957 г.), което става официално за 

Международна ергономична асоциация. Пак в Англия от 1969г. се издават международните 

списания „Приложна ергономия“ (Applied Ergonomics) и „Егономични резюмета“ (Ergonomics 

Abstracts). 

За времето от 1963г. до 1964г. се формират първите виждания за прилагане на системен 

подход в ергономията, които в последствие се развиват интензивно от Уилям Сингълтън и 

други английски  учени, оборващ частичня подход при проектирането от „класическата 

ергономия“. През 1965 г. Кенет Мърел публикува фундаменталната си работа посветена на 

ергономията „Ергономия: Човекът и неговата работна среда“ (Ergonomics: Man in His Working 

Environment). През 1969 г. е основан информационен център по ергономия , една от задачите 

на който е да обслужва индустрията в областта на приложението на 

ергономията.  Изследванията са широко развити в железопътния транспорт, в 

стоманодобивната, електронната, стъкларската и други индустрии. 

В Япония след Втората световна война, на база постигнатото преди войната, започва 

ускорено развитие на ергономията, успоредно с изживяващата бърз растеж икономика на 

страната икономиката на страната и с внедряват нови технологии. Създадени са множество 

научни организации работещи по проблемите на ергономията – Научно-изследователския 

институт за индустриални продукти, Научноизследователския институт за условията на труд 

в железопътния транспорт, Научноизследователския институт по труда, към катедрата по 

архитектура и дизайн на университета в Чиба и други организации. Провеждат се научни 

форуми, водят се обучения, издават се учебници и специализирана литература. 

Посоката и подходите в развитието на ергономията между Европа и Съединените щати 

е белязано с известни различия.  Докато в САЩ ергономията е част от поведенческите науки 

като експериментална психология и технологии, в Европа фокусът е върху физиологията на 

човека. Все още, и днес, има разминаване и относно термините „ергономия“ и „човешки 

фактори“, в които се влага различно съдържание, въпреки че би могло да се използват 

взаимозаменяемо. Обосновката е, че „ергономия“ често се използва във връзка с физическите 

аспекти на околната среда, като работни станции и контролни панели, докато „човешки 

фактори“ често се използва във връзка с по-широка система, в която хората работят. Но 

независимо от подобни разминавания понастоящем съществува общото разбиране, че 

различните дисциплини като психология, техника, физиология и организация на труда са 

точно свързани с понятието за ергономичност. 

Развитие в областта на ергономията е наблюдавано и във всичките страни от тогавашния 

източен блок. Там, по-последователно, като отделна и независима научна 

дисциплина егономията започва да се развива през 50-те години на миналия век, период на 

възстановяване на националните им икономики, в резултат на нови постижения в технологии, 

механизация и автоматизация на производството. Това развитие е било стимулирано от 

задачата да се създадат условия, благоприятни за цялостното развитие на способностите и 

творческата активност на трудещите се, което се превърнало в спешна необходимост за 

икономическото развитие на социалистически страни. 

В бившия СССР са работили редица институти и организации – Институт по психология 

при АН на СССР, Институт по хигиена на труда и професионални заболявания към АМН на 

СССР, Централен научно-изследователски институт по охрана на труда, научно-

изследователски институт по труда, Институт по кибернетика при АН на СССР, в Московски, 

Ленинградски (днес Санкт Петербург), Ярославски, Харковски(днес в Украйна) и други 

университети. 
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В Полша ергономията отчита значително развитие. Внедряването на постигнатото в 

националната икономика и усъвършенстването на обучението води до системно подобряване 

на организацията и условията на труд. Създават се организации работещи по проблемите на 

ергономията – Ергономична комисия към Централния съвет на профсъюзите (1964г.), Полски 

комитет за ергономия и здраве, Ергономична комисия към Краковския клон на Полската 

академия на науките (1972г.), Институт за технологии и естетика, Централен институт за 

защита на труда и др. През 1963 г. е издадена монографията „Проблемите с приспособяването 

на условията на труд към човека”, а през следващата. година П. Красуцки и Й. Роснер издават 

книгата „Справочник за ергономия“. Правят се изследвания, резултатите от които се 

публикуват в специализирано научно списание „Ергономия“(1978г.) на Полската академия на 

науките. В редица университети започва провеждането на лекционни курсове и обучение.   

В нашата страна, за наше удовлетворение, първите лаборатории по физиология и 

психология на труда са организирани през 1963г. от Министерството на народното здраве, а 

през 1967г. в Научно-техническия съюз по машиностроене се създава секция Антропотехника. 

През 1970г. се организира Национален съвет по ергономия, който е бил подчинен на Комитета 

по труда и социалното дело. През 1976г. се организира Научно-изследователски институт по 

охрана на труда и ергономия към Централния съвет на Българските професионални съюзи и 

Министерството на народното здраве. По проблеми на ергономията се работи в Центъра по 

промишлена естетика, Научноизследователския институт по икономика и организация н 

машиностроенето и редица висши учебни заведения. 

През периода 1963-1970г. са били поведени антропологични изследвания на значителна 

част от българското население, както от отделни автори, така и от колективи. Получените 

резултати са определяни като ергономично-антропологични разработки, които се налагали във 

връзка с индустриализацията, механизацията, автоматизацията и роботизацията на труда и 

бита.  

Поради развитието на индустрията ни, през средата на 60-те години възниква 

необходимостта от създаване на български стандарти. Първоначално провежданите 

изследвания били ограничени, насочени за прилагане в обувната, шевната и мебелната 

промишлености. По-късно те разширяват обсега си, за да бъдат приложени за нуждите на 

машиностроенето, електрониката и електротехниката и редица други производства. Така през 

1974г. Института по Морфология при БАН стартира национално представително изследване, 

в рамките на две години, за съставяне на първата антропологично-ергономична 

характеристика на българското населения. В резултат на това през 1985г. са публикувани 

антропометрични типоразмерни таблици с антропометрични параметри на населението у нас.   

Развитието на ергономията през този етап се свързва с очерталото се противоречие от 

средата на XX век между техническия прогрес, необходимостта от бързо развитие и научно-

техническата база на производството. На преден план излиза включването на комплексната 

механизация и автоматизация на производството и процесите на управлението им. 

Навлизането на електронно-изчислителната техника и широкото  ѝ  приложение при 

автоматизирани системи за управление.  

Създадената ситуация оказва трансформиращо влияние във взаимодействието между 

човек и машина. Трудовата дейност придобива ново съдържание и характер, изменят се 

функциите и мястото на човека в производствения процес. Преобладаващи стават 

информационните функции, контрола и управлението в производството. Възниква 

необходимостта от решаването на проблеми свързани със съгласуването на конструкциите на 

техническите системи (машините) с психологичните, физиологичните и други възможности 

на човека. Все по-вече се осъзнава, че качеството на живот е тясно свързано с качеството на 

условията на труд. Въвеждането на иновации води до нови моменти в ергономичните 

изследвания, оптимизирането работата на машините и дейността на човека, с отчитане 

влиянието и на заобикалящата среда. 
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Четвърти етап (след 1990г. до наши дни) 

Началото на етапа е поставено условно. Етап който е в самото си начало, от който са 

изминали малкото, за един исторически период 30 години и едва ли, към настоящия момент, 

ще сме в състояние да прогнозираме колко дълго ще продължи и какво ще се случи въпреки 

прогнозите. 

Началото на деветдесетте години не се свързва с край на голям военен конфликт, както 

е при предишните етапи. Но това също е време на значителен брой драматични промени по 

света – исторически, технологични и цивилизационни.  

Това е времето, когато иновации започнали развитието си през 70-те и80-те години на 

XX век, стават основа за нов технологичен скок на човечеството, непознат до момента. 

Технологии оставящи силен отпечатък върху индустриите, бизнеса и бита на хората от новото 

хилядолетие и маркиращи времето на Третата индустриална революция с налагане и 

доминиране на дигиталните технологии. Индустрии които работят не в условията на халета, 

пълни с работници и шумни машини. Мисията на Индустрия 3.0 очевидно ще е да се развият 

и интегрират възобновяемите енергийни източници, интернет свързаността, пестене на 

ресурси, зеленото производство, развитие на нанотехнологиите, на биотехнологиите и др. 

На практика всеки технологичен пробив се превръща в социална добавена стойност. 

Новият технологичен скок се характеризира с няколко ключови постижения, които вече са 

дълбоко интегрирани в ежедневието. Навлизането на компютъра и развитието на компютърни 

технологии напреднаха с шеметна скорост. С всяка изминала година компютрите стават все 

по-бързи, все по-малки и все по-евтини. Да споменем и още някои от тях, базирани на 

цифровите технологии: информационни технологии, интернет, мобилните комуникации и 

устройства, мултимедията, възможност за пренос и съхранение на огромно количество 

информация (бокчейн технологиите), социалните мрежи, добавъчните технологии 

(производство), игрите, биометрични технологии и др. 

В този нов технологичен свят е нормално да се запитаме докъде се простират човешките 

възможности и потенциал. Дали този удивително  динамичен свят ще ни е от полза в 

дългосрочен план. В каква посока се променя и ще се променя характеристиката и структурата 

на полагания труд, хората, машините (техническите системи) и взаимодействието в рамките 

на системата „Човек-Машина-Среда“?  Как всъщност се променя пазара на труда, полагането 

на труд като организация след  дигитализацията на сегашните и следващите поколения? За 

сега само може да се каже, че сме още в началото на търсенето на отговорите подобни въпроси, 

на които ергономията и ергономичното проектиране ще трябва да отговорят за в бъдеще. 

Вече има достатъчно изследвания свързани с професиите които ще отпаднат и 

професиите на бъдещето. Всички професии на бъдещето ще бъдат на база нови и актуални 

технологии за автоматизация, роботизация, изкуствен интелект и облачните технологии 

(използване на споделени ресурси, софтуер и информация), което означава, че ще бъдат обект 

на изследване и оптимизиране. Според DataArt и няколко кариерни форума едни такива 

професии, колкото и екзотични да ни се струват някой от тях, могат да са: инженер на 

изкуствен интелект, телехирург, архитект на дигитално съдържание, експерт по слънчевите 

технологии, геймификатор, гейм тестер, пазарен анализатор, медия ремиксър, дрон 

оператор, хранителен инженер, специалист „Органи“, робот оператор, предсмъртен терапевт, 

инженер на медицинско оборудване, софтуерен и хардуерен специалист на „зелените 

технологии, експерт по опростяването, лайф куоч, персонален блогър.  

Едно е ясно, новите технологии, умните устройства (от всякакъв вид), новите 

комуникационни канали, добавъчното производство и пр., ще създадат един нов поведенчески 

профил, твърде различен от познатото ни физическо работно място. Идентифицирането на 

параметрите на работното място и трансформацията му за дигиталната ера ще остане актуално 

за дълго, за да могат да се създават необходимите стандарти и норми. Ще направи възможно, 

усилията на специалистите да се фокусират върху дизайна на работното място, такова че 

технологиите да работят безпроблемно, да съответстват на нововъведенията, да се съобразяват 

с поведението и навиците на операторите. Ще става все по-актуална работата и върху  дизайна 

на потребителския интерфейс в системата, чрез която хората взаимодействат с машината. 
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Важността идва от факта, че на практика днес вече няма новосъздадена техническа система 

(машина) в която да няма застъпени два компонента - логическия (софтуера) и физическия 

(хардуера). И за напред актуален за всяка техническа система ще остане намирането на 

оптималното съотношение между техническите, ергономичните и естетическите решения, 

нещо за което усилено работят не малко изявени изследователски структури в Европа и по 

света.  

България като част от Европейския съюз синхронизира и прилага европейските 

стандарти и норми в сферата на ергономията от серията EN1005. С участието на експерти в 

„Техническа комисия 59“ към Българския институт по стандартизация тези стандарти се 

въвеждат у нас. 

И на този етап продължава професионалното сдружаване на работещите в областта на 

ергономията. През 1994 г. се основава EERC - Европейска организация  за изследване и 

сертифициране в ергономията, а през 2003г. в Мюнхен, Германия се основава FEES - 

Федерация на европейските ергономични дружества. Създаден е и Център за регистрация на 

европейски ергономисти – CREE и единствен одобрен от Международната ергономична 

асоциация. 

 

5. ВИДОВЕ ЕРГОНОМИЯ 

Комплексността и интердисциплинарността на ергономията като наука дава отражение 

на развитието ѝ. В нея се пресичат научните дисциплини и области, като: анатомия, 

антропология, физиология, инженерни науки(конструиране),  трудова медицина, хигиена на 

труда, безопасност на труда, биомеханика, психология, социология, философия, статистика, 

професионална патология и др.   

Богатата мултидисциплинарна база, самостоятелното ѝ развитие в теоретичен и 

прагматичен план през годините води до обособяване на области (направления) вътре в 

ергономията. Съществува общоприета, с официален статут, систематизация и класификация 

на областите на специализация, предложена от Международната асоциация по ергономия 

(IEA). Според МАЕ ергономията може да бъде разделена на три области които с конкретни 

компетенции в специфични човешки качества или характеристики на човешкото 

взаимодействие.: 

1. Физическата ергономия разглежда влиянието на работната среда и условията на 

труд върху човешкото здраве. Тази област използва знания от анатомията, 

антропометрията, физиологията, биомеханиката и други. Обхваща въпросите на 

работните позиции, боравенето с товари, подреждането на работното място и 

безопасността на работата; 

2. Психическата (когнитивната) ергономия се фокусира върху психологическите 

аспекти на работата (инженерна психология). Включва възприятие, разсъждения и 

памет. Психичният стрес, процесите на вземане на решения, уменията, ефективността 

и стресът в работата също са включени в тази област; 

3. Организационната ергономия се фокусира върху оптимизирането на социално-

техническите системи. Поради това той разглежда въпроса за самия човешки фактор 

в организацията, работата в екип, работата на смени и социалния климат на работното 

място. 

 

Наред с посочените области могат да се добавят и няколко подобласти, свързани и 

произлизащи от основните, формирали се като такива в резултат на практическа потребност в 

различни държави и наричани специални области на ергономията. Те не трябва да се 

разглеждат като краен брой и един път за винаги установени. Между някои от тях границата 

за различаване се размива и затова могат да се разглеждат като отворен списък (отворена 

система), който е с възможност да се развива и допълва. 

- Ергономия на специфичните нужди се разглежда като подвид на физическата 

ергономия. Занимава се с разработване на алтернативи за хора със специфични 

проблеми; 
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- Ергономия на околната среда е ориентирана към изучаване на контакта и 

взаимодействието на човека с физическата среда (пространство). Вземат се под 

внимание факторите на средата: температура, налягане, влажност, ниво на осветеност 

(светлината), запрашеност, шум, вибрации и пр.   ;  

- Миоскелетната ергономия се занимава с предотвратяване на професионални 

заболявания на опорно-двигателния апарат, особено на гръбначния стълб и горните 

крайници от претоварване; 

- Психосоциалната ергономия се занимава с психологическите изисквания и 

стресовите фактори. Взема значително участие в подбора на работници за съответните 

работни позиции; 

- Ергономията на участието. Същността е, че служителите участват активно в 

промените в дизайна на работното място. Това води до повишена мотивация (дизайн 

ориентиран към потребителя) и в момента се прилага широко; 

- Ергономията на рехабилитацията се фокусира върху хората с увреждания и 

тяхното обучение; 

- Проектираща ергономия (инженерна ергономия) се занимава с ергономично 

проектиране на нови среда, средства на труда и др. компоненти в рамките на системата 

„човек-машина-среда“;    

- Коригираща ергономия, отговаря за оценката на пространствата, в които работят 

човешките същества. Следи дали са взети мерки за защита на физическата и 

психическата защита на лицата, работещи в такива среди. Предлага решения за 

подобряване функционирането на системата; 

- Превантивна ергономия, има за цел да създаде информираност на трудещите се  

относно безопасността на работните места и значението на физическото и 

психическото здраве, подчертава значението на работата в удобни работни пози и 

пространства, които намаляват умората на мускулите; 

- Микро ергономия.  Има за основна цел създаването на продукти, които се 

характеризират с това, че са лесни за използване, надеждни, удобни, безопасни и се 

интегрират в средата, в която се развиват индивидите;  

- Макро ергономия, основава се на дизайна на програмирането и софтуера, които 

улесняват работата на потребителите; 

- Софтуерна ергономия, занимава се с проектиране, оптимизиране и оценяване на 

потребителски интерфейс и взаимодействие (модел на поведение) с него в рамките на 

системата „Оператор-Компютър-Среда“;  

- Инженерна ергономия, изучава взаимодействието на човека, техниката и околната 

среда, и проектирането на нови машини на база системния подход.; 

- Спортна ергономия, разглежда въпросите на проектиране и оптимизиране на 

спортни изделия и взаимодействието и оптимизирането на спортистите с тях и 

оценява поведението им в съответната среда;   

- Училищна ергономия, разглежда въпросите на проектиране, оптимизиране и оценка 

на компоненти от училищната среда и взаимодействието на  учениците с тях, на база 

прилагане на системен подход; 

- Педагогическа ергономия, въпрос на интерпретация, очевидно близка с училищната 

ергономия. Базира се на три области от науката и практиката – педагогика, психология  

ергономия. Разглежда въпроси свързани със създаване на ергономични образователни 

условия (образователно пространство), с цел повишаване ефективността на учебната 

дейност, опазване на здравето и развитие на личността;  

- Военна ергономия, разглежда въпросите на проектиране на военна техника, 

взаимодействие и оптимизирането ѝ с военните оператори в специфична среда и 

вероятно др. 
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ИЗВОДИ 

В настоящата статия в хронологичен ред е направен преглед на възможно най-дългият 

период от развитието на науката за труда - ергономията, като част от развитието на човешката 

цивилизация. 

Обема на статията дава основание да се счита за първия всеобхватен и задълбочен 

материал у нас посветен на проблема с началото, развитието и периодизацията на 

ергономията. 

Периодизация е структурирана по начин, който я обвързва с взаимно свързаните 

историческата и технологична (развитието на техниката и технологиите) периодизация 

възприета от историческата наука. 

Въвежда се понятието протоергономия, характеризираща период обхващащ четири 

исторически периода – Първобитното общество, Древността, Античността и 

Средновековието, като се базира върху  първите сведения с наченки за проявен интерес и 

внимание към проблемите на труда, условия за подобряването и съхраняването му, и 

усъвършенстване оръдията на труда. 

Предизвикателство ще бъде след време да се фиксира  край на описания съвременен етап 

на развитие на ергономията и определи началото на следващия. 

Поради натрупване на фактологически материал, е възможно след време от съвременния 

период на развитие да се обособи самостоятелен, четвърти, период от развитието на 

ергономията. 
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