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„Един добър художник трябва да
изобрази две неща — физическата
външност на модела си, и неговите
мисли и духовни състояния...“

„A good painter is to paint two main
things, men and the working of man’s
mind...“

Леонардо да Винчи

Leonardo da Vinci

за Себеоценката...
43% от българите над 18 години харесват много или изключително много
външния си вид. А 71% са доволните от себе си: това, което правят и начина, по
който го правят.
Логично, най-доволни и най-харесващи се са младите хора до 34 години – със
значително по-високи дялове от групите на по-висока възраст. Над 85% от
недоволните от себе си са хора с основно и по-ниско образование. Колкото поголямо е едно домакинство, толкова повече неговите членове харесват
външния си вид. И обратно, най-малко се харесват тези, които живеят сами или
най-много с още един член в домакинството им.

Леонардо несъмнено е гениален със своите открития, сред които е
ренесансовият човек в неговото цялостно себеизразяване –
духовна и физическа красота.
Leonardo undoubtedly is a genius with his discoveries, including the
Renaissance man in his complete self-expression - spiritual and
physical beauty.
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about Self-perception…

харесвам външния си вид /I like my outer appearance
като цяло съм доволен от себе си /generally, I am content with myself
100

43% of Bulgarian adults like much or
very much their appearance, and 71%
are content with themselves: what they
do and the way they do it.
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ИЗТОЧНИК: Национално представително изследване за качеството на живот, 18+
SOURCE: National representative study for Quality of Life, 18+

Живеещите в града малко повече се харесват и са малко по-доволни от себе си, но разликата между
тях и живеещите на село въобще не е значителна. Сред турския етнос са сравнително по-недоволни
от себе си, но пък определено се харесват на външен вид. И накрая, мъжете харесват себе си повече
на външен вид в сравнение с жените.

Logically, the mostly content with their
appearance are young people up to 34
years – with a significantly higher share
than the higher age groups. Over 85% of
discontent with themselves are people
with primary or lower education. The
larger the household is, the more its
members like their appearance.
Conversely, people who live alone or
with one more household member only
like themselves less.
Residents in urban settlements like
themselves a little more than those who
live in villages, but the difference
between city and village residents is not
significant at all. Across Turkish
ethnicity group, are relatively more
discontent with themselves, but
definitely like their outer appearance.
Finally, men like themselves more than
women.

