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Преди да определим какво е правна социализация, редно е да изясним 

понятието култура, тъй като тя оказва съществено влияние върху 

личността и нейното поведение. 

Терминът е с латински произход и означава обработка на почвата. През 17-

18 в. под култура се е разбирало произведенията на човешката дейност, а 

през 19-20 в. се слага знак за равенство между понятието култура и 

понятието цивилизация. 

В социологията култура означава съвкупноста от всички произведения на 

човешката дейност /материални и не материални/, ценностите създадени в 

процеса на тази дейност, както и общоприетите норми на поведение. Част 

от културата е правната култура, която включва в себе си всички елементи, 

които са част от правната област на обществения живот. 

Съществуват четири основни механизма, чрез които културата влияе на 

личността и нейното поведение. Първият и най-важен механизъм е 

социализацията. Тя е онази част от влиянието на културата върху 

личността, която я подготвя за социалния живот, учи я на поведение , 

което да отговаря на общоприетите образци на поведение и изгражда в нея 

способноста да играе определена социална роля. Социализация е 

приспособяване на личноста към действащите социални норми. Тя 

формира начините за задоволяване на биологичните желания. 

Социализацията има за крайна цел постигане на поведение съобразено с 

общоприетите норми в съответната социална група, конформизъм. 

Вторият механизъм е изграждането на определена система от ценности. 

Ценност е всяко явление, идея или институция, действителните или 

въображаеми предмети по отношение на които отделните индивиди или 

социални групи изпитват уважение, приписват им особено важна роля, а 

стремежа към тях възприемат като необхидимост и дори задължение. 

Третия механизъм е изграждането на определени образци на поведение. 

Под образци на поведение разбираме правила, формирани в рамките на 

социалната група или обществото и съобразяването с тях води до запазване 

стабилноста на социалната група или обществото като цяло. 

Четвъртия механизъм е изграждането на модели на поведение, идеали. Те 

също са образци на поведение но могат и да не съществуват реално. Те са 

от голямо значение за стабилноста на обществото, защото са еталон за 

подражание. 

Социализацията е основният процес през който се пречупват останалите 

три механизма на влияние на културата върху поведението, както на 

индивидуално така и на групово равнище. 


