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Резюме. В статията се представят данни от емпирично изследване, проведено през октомври–декември 2014 г. сред 124 студенти от различни религиозни деноминации в България (източно православие, протестантство, арменогригорианство, израилтянство и ислям). Целта е да се очертаят
значимите различия в колективните ценности и степента на ценностна криза при анализираните
групи. Резултатите, получени със SVS и VCQ показват, че докато мюсюлманското вероизповедание демонстрира „втвърдяване“ на колективните вярвания, при християнските общности се
наблюдава обратният процес на секуларизация на традиционните ценности. С изключение на
протестантската деноминация всички групи студенти регистрират завишени стойности на
ценностна криза. Изследването повдига някои въпроси, свързани с възможните начини за преодоляването на кризата на религиозните ценности в страната.
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