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Уважаеми читатели, 

От името на редакционната колегия на списание „Географ“ изказвам благодар-
ността ни към нашите читатели за изпратените мнения и конкретни предложения за 
бъдещето на списанието! 

Пред вас е брой 4 на списанието. Благодарни сме на всички автори, които ни 
предложиха своите научни и научно-популярни материали. Вярваме, че разнообраз-
ните теми, разпределени в 5 рубрики, ще бъдат интересно и полезно четиво. 

В рубриката „Географска наука“ е отделено внимание на някои аспекти на ге-
ографското познание – състоянието на мрежата от защитени територии в България, 
визуалната комуникация и визуалните алегории в картографията, необходимостта 
от природа, топонимията на викингските завоевания в Англия.

В рубриката „Географско образование“ научаваме за климатичните промени 
– необходима „гореща“ тема от географското образование в българските училища. 
Запознаваме се с работата на преподавателите, спечелили първото място в Нацио-
налния конкурс за учители по география и икономика за 2018 и 2019 г. Откриваме Izzi 
Science for Kids – една сбъдната мечта за българско начално училище с фокус върху 
природните науки. Научаваме за практиката „Escape school“, която развива речевите 
и комуникационните умения на учениците чрез забавление.

„По света и у нас“ ни отвежда в света на географията, историята и културата на 
Южна Корея, из просторите на Хавайските острови, в емблематичния за световната 
екология Чернобил, и ни приобщава към правните и човешките аспекти на един се-
риозен и актуален проблем – голям областен град, лишен от вода.

В „Географски събития и новини“ ще се пренесем в атмосферата на петото из-
дание на Българския географски фестивал, проведен в Стара Загора, ще научим как е 
протекла Европейската нощ на учените в Бургас, ще бъдем съпричастни на географ-
ското сватбено тържество на младо семейство, ще „опитаме“ от райските ябълки на 
празника в с. Хрищени и ще научим за предстоящата премиера на филм, разказващ 
чрез танц красотата на България. 

В рубриката „Занимателна и забавна география“ ще научим интересни факти 
от историята на пощенските услуги в различни части на света. Ще се „отворят врати-
те“ на Музея по минералогия, петрология и полезни изкопаеми в Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“.

Вярваме, че заедно с вас и занапред ще използваме възможностите на елек-
тронното списание, за да научаваме за нови научни достижения, интересни прежи-
вявания на пътешественици, нови идеи в географското образование. Нека бъдем по-
лезни на любимата ни наука – Географията! 

проф. д-р Румен Пенин 
Гл . редактор на е-списание „Географ“
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ГЕОГРАФСКА НАУКА

СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА МРЕЖАТА  
ОТ ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ В БЪЛГАРИЯ

Гл. ас. д-р Мария Петрова

Великотърновски университет „Св . св . Кирил и Методий“,  
Исторически факултет, катедра „География“ 

e-mail: petrova.mariq@gmail.com

Опазването на незасегнати или слабо засегнати от антропогенното влияние при-
родно-териториални комплекси налага поставянето под режим на защита на еталонни 
участъци от природната среда, за да се запази тяхното естествено функциониране на 
фона на засилващата се антропогенизация. Голям принос за съхраняване на уникалната 
ни природа има развитието на националната мрежа от защитени територии.

Що е защитена територия 

В Том I на Червената книга на България1 (Електронно издание от 2011) е предложе-
на следната дефиниция за защитените територии: „национална и общочовешка ценност, 
особена форма на опазване на природата“. Международният съюз за защита на природата 
(IUCN) дефинира защитената територия като сухоземна и/или морска площ, специално оп-
ределена за защита на биологичното разнообразие, на природните и свързаните с тях кул-
турни ресурси, и управлявана съгласно законодателството или други ефективни средства.

Кратък исторически преглед на природозащитното дело в България 

В Том II на Електронното издание на Червената книга2 откриваме информация, че 
първите опити за регламентиране опазването на природните ресурси в България са на-
правени в началото на XX в. с приемането на тогавашните закони за горите и лова. Целе-
насоченото териториално опазване на флората и фауната обаче е започнало след 1928 г. 
със създаването на Съюза за защита на родната природа (СЗРП). От протокола от Учреди-
телното събрание, публикуван в сайта „Архиви за природа“3 става ясно, че СЗРП е осно-
ван на 14 март 1929 г.

Първата официално обявена защитена територия в България е странджанският ре-
зерват „Силкосия“ с площ 396 ha. Той е създаден през 1931 г. за опазване на вечнозелени 
храстови формации във водосборния басейн на р. Велека. През 1934 г. е създаден пър-
вият, тогава – национален, парк „Витоша“, обявен на основание на тогавашния Закон за 
1 Защитени природни територии, НАТУРА 2000. Важни места за растенията и нормативни актове. Червена книга 
на Република България. Том I – Растения и гъби. 2011. http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol1/6protected.html .
2 Защитените територии в България. Червена книга на Република България. Том II – Животни. 2011. http://e-ecodb.
bas.bg/rdb/bg/vol2/4protected.html .
3 Протокол от Учредителното събрание на Съюз за защита на родната природа (СЗПР) 1929 г. Архиви за природа-
та. Документи от историята на опазването на природата в България. http://www.ekoarhiv.bg/dokumenti/protokol-ot-
uchreditelnoto-sabranie-na-sayuz-za-zashtita-na-rodnata-priroda-szpr-1929-g .

mailto:petrova.mariq%40gmail.com%20?subject=
http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol1/6protected.html
http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol2/4protected.html
http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol2/4protected.html
http://www.ekoarhiv.bg/dokumenti/protokol-ot-uchreditelnoto-sabranie-na-sayuz-za-zashtita-na-rodnata-priroda-szpr-1929-g
http://www.ekoarhiv.bg/dokumenti/protokol-ot-uchreditelnoto-sabranie-na-sayuz-za-zashtita-na-rodnata-priroda-szpr-1929-g


7

горите, който е допускал съществуването на строго охранявани гори. Така на природата 
в България започва да се гледа като на обособен обект на правна закрила. Този парк е и 
първият на Балканския полуостров.

През 1936 г. влиза в сила Наредбата-закон за защита на родната природа (НЗЗРП), 
която десетилетия наред е действен нормативен акт за защитените територии в Бълга-
рия. Още тогава са предвидени и планове за управление на защитените територии, които 
сега са важен инструмент за стопанисването им. В сайта „Архиви за природа“ са публику-
вани „Преписка по проекта за Закон и Правилник за защита на природата, национални 
паркове и резервати 1934 г. (Част 1 – Закон и Част 2 – Правилник)“, както и „Правилник за 
прилагане на Наредба-закон за защита на родната природа – 1937 г.“4. В тях са формули-
рани следните категории защитени територии: бранища („запазени места“ или „резерва-
ти“), народни паркове, природни паметници, природно-исторически места.

– За бранища („запазени места“ или „резервати“) се обявяват такива места, чиято при-
рода следва да бъде запазена в нейния самобитен вид за природонаучни изследвания;

– За народни паркове се обявяват такива места, които се отличават с голямо разно-
образие на своята природа и са лесно достъпни за излети и посещения;

– За природни паметници се обявяват: 1) редки скални образувания, пещери, пя-
съчни дюни, земни пирамиди и др.; 2) редки или интересни дървета, храсти и растения 
(единични или групи); 3) редки животни, бозайници, риби и др., а също и местата, където 
те се крият, живеят или гнездят; 4) извори, планински езера, водопади и др., с част от ок-
ръжаващата ги местност;

4 Преписка по проекта за Закон и Правилник за защита на природата, национални паркове и резервати 1934 г. 
(Част 1 – Закон). Документи от историята на опазването на природата в България. Архиви за природата. http://www.
ekoarhiv.bg/dokumenti/prepiska-po-proekta-za-zakon-i-pravilnik-za-zashtita-na-prirodata-nacionalni-parkove-i .
 Преписка по проекта за Закон и Правилник за защита на природата, национални паркове и резервати 1934 г. 
(Част 2 – Правилник). Документи от историята на опазването на природата в България. Архиви за природата. http://
www.ekoarhiv.bg/dokumenti/prepiska-po-proekta-za-zakon-i-pravilnik-za-zashtita-na-prirodata-nacionalni-parkove-i-0 .
 Правилник за прилагане на Наредба-закон за защита на родната природа 1937 г. Документи от историята на 
опазването на природата в България. Архиви за природа. http://www.ekoarhiv.bg/dokumenti/pravilnik-za-prilagane-
na-naredba-zakon-za-zashtita-na-rodnata-priroda-1937g .
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– За природно-исторически места се обявяват местностите Оборище, Вола, върхът 
Св. Никола над село Шипка, Бузлуджа, Мадара, Абоба, Аладжа манастир при Варна и др.; 
сгради или съоръжения с определен район.

По-късно, през 1967 г., влиза в сила Закон за защита на природата (ЗЗП), а през 1968 
г. – Правилник за приложение му, като в сайта „Архиви за природа“ откриваме два архив-
ни документа, разкриващи дейността на този Закон: „Проект на Правилник за приложе-
ние на Закона за защита на природата 1965 г.“ и статия „Закон за защита на природата“, в. 
„Работническо дело“ 1967 г.5 От тях е видно, че категориите защитени територии се уве-
личават и като наименование се доближават до настоящите: резервати, народни парко-
ве, природни забележителности, местности с характерен пейзаж (защитени местности), 
исторически места, ценни растителни и животински видове. 

През 1998 г. Народното събрание приема Закон за защитените територии (ЗЗТ) – 
първият тясно специализиран природозащитен закон. Той определя взаимоотношения-
та между институциите, отговорни за защитените територии и гарантира по-ефективното 
опазване на природата и защита на местните интереси. В този закон са формулирани шест 
категории защитени територии: резерват, национален парк, природна забележителност, 
поддържан резерват, природен парк, защитена местност.

Състоянието на мрежата от защитени територии в страната съгласно най-новия за-
кон и динамиката на броя им през годините от началото на развитието на природозащит-
ното дело у нас до наши дни разглеждат автори като Д. Стоилов и К. Тюфекчиев (2001), Р. 
Вацева (2002, 2003), Г. Георгиев (2010) и др. Целта на настоящата статия е да представи 
същността на всяка една от категориите, да проследи съществуващи промени в режима 
на охрана на защитените територии, да информира читателя за техния актуален брой (по 
данни от Изпълнителната агенция по околна среда – ИАОС).

Категории защитени територии 

Резервати

Резерватите са защитените територии с най-строг режим на охрана според IUCN. 
Съгласно чл. 16 от ЗЗТ (1998 г.) за резервати се обявяват образци от естествени екосисте-
ми, включващи характерни и/или забележителни диви растителни и животински видове 
и местообитанията им.

Към 31.10.2019 г в България има 55 резервата. Както вече стана дума, най-старият 
от тях е „Силкосия“, обявен през 1931 г. като държавна гора с името „Горна Еленица-Сил-
косия“, а със Заповед от 1933 г. (29.04) държавната гора е обявена за резерват. През съ-
щата година (30.12.1933 г.) е обявен резерват „Парангалица“ в Рила, а през следващите 
две години – резерватите „Баюви дупки-Джинджирица“ (29.01.1934 г.) в Пирин, „Бистриш-
ко бранище“ (27.10.1934 г.) и „Торфено бранище“ (1.10.1935 г.) във Витоша. В периода на 
действие на НЗЗРП са обявени 15 нови резервата, а след влизането в сила на ЗЗП (1967) 
техният брой се удвоява. През 1994 г. (26.08) е обявен най-новият резерват „Юлен“. След 
влизане в сила на ЗЗТ от 1998 г. нови резервати не са обявявани. Много от резерватите 
5 Проект на Правилник за приложение на Закона за защита на природата 1965 г. Документи от историята на 
опазването на природата в България. Архиви за природа. http://www.ekoarhiv.bg/dokumenti/proekt-na-pravilnik-za-
prilozhenie-na-zakona-za-zashtita-na-prirodata-1965g .
 Статия „Закон за защита на природата“, в. „Работническо дело“ 1967 г. Документи от историята на опазването на 
природата в България. Архиви за природа. http://www.ekoarhiv.bg/dokumenti/statiya-zakon-za-zashtita-na-prirodata-
v-rabotnichesko-delo-1967-g .

http://www.ekoarhiv.bg/dokumenti/proekt-na-pravilnik-za-prilozhenie-na-zakona-za-zashtita-na-prirodata-1965g
http://www.ekoarhiv.bg/dokumenti/proekt-na-pravilnik-za-prilozhenie-na-zakona-za-zashtita-na-prirodata-1965g
http://www.ekoarhiv.bg/dokumenti/statiya-zakon-za-zashtita-na-prirodata-v-rabotnichesko-delo-1967-g
http://www.ekoarhiv.bg/dokumenti/statiya-zakon-za-zashtita-na-prirodata-v-rabotnichesko-delo-1967-g
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през годините на действие на различните закони претърпяват промяна (при някои тя е 
няколкократна) в площта си. За такива промени свидетелстват различните стойности за 
общата площ на резерватите, посочвана в изследвания от различни години: 76 978,3 ha 
[6, 1, 2], 77 124,05 ha [3]. Към 31.10.2019 г. общата площ на резерватите в България е 62 
109,89 ha. Последната регистрирана промяна е свързана с увеличаване на площта на ре-
зерват „Калиакра“ през октомври 2018 г., поради което цифровите граници на картата на 
обекта са в процес на актуализация в сайта на Изпълнителната агенция по околна среда 
(ИАОС) към настоящия момент.

Два от резерватите – „Узунбоджак“ и „Червената стена“, са приети за биосферни на 
29-та сесия на Междуправителствения координационен съвет по Програмата „Човекът и 
биосферата“ на ЮНЕСКО (MAB – ICC), провела се в периода 12 – 15 юни 2017 г.6

Национални паркове

Съгласно чл. 18 от ЗЗТ (1998) за национални паркове се обявяват територии, в чиито 
граници не попадат населени места и селищни образувания и които включват естествени 
екосистеми с голямо разнообразие на растителни и животински видове и местообита-
ния, с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа.

Към 31.10.2019 г. в страната има 3 национални парка: „Рила“, „Пирин“ и „Централен 
Балкан“. Тъй като и трите парка са създадени преди влизането в сила на ЗЗТ от 1998 г., 
първоначално те са обявени като народни паркове, а със Заповед от 15.10.1999 г. са пре-
категоризирани в национални. Съгласно ЗЗТ като специализирани регионални органи 
на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), са обособени три дирекции на 
национални паркове (ДНП) – ДНП „Рила“, ДНП „Пирин“ и ДНП „Централен Балкан“, които 
извършват управление и контрол по места. Всяка е обезпечена със свой сайт7.
6 Програма „Човек и биосфера“. Министерство на околната среда и водите. https://www.moew.government.bg/bg/
priroda/zastiteni-teritorii/zastiteni-teritorii-s-mejdunarodno-znachenie/programa-chovekut-i-biosferata-na-yunesko/ .
7 ДНП Пирин – www.pirin.bg .
 ДНП Рила – https://rilanationalpark.bg/bg/pages/index/l:home .
 ДНП Централен Балкан – https://visitcentralbalkan.net/-1.html .

https://www.moew.government.bg/bg/priroda/zastiteni-teritorii/zastiteni-teritorii-s-mejdunarodno-znachenie/programa-chovekut-i-biosferata-na-yunesko/
https://www.moew.government.bg/bg/priroda/zastiteni-teritorii/zastiteni-teritorii-s-mejdunarodno-znachenie/programa-chovekut-i-biosferata-na-yunesko/
http://www.pirin.bg
https://rilanationalpark.bg/bg/pages/index/l:home
https://visitcentralbalkan.net/-1.html
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Национален парк „Рила“

По данни от ИАОС паркът е обявен на 24.02.1992 г. с цел да се запазят завинаги в пол-
за на обществото комплекси от саморегулиращи се екосистеми и присъщото им видово 
разнообразие, местообитания на редки и застрашени видове и съобщества, характерни 
и забележителни пейзажи и обекти на неживата природа, които имат световно значение 
за науката и културата.

Национален парк „Рила“ е най-големият национален парк в България и един от 
най-големите европейски паркове. Площта му е 81 046 ha, а на територията му се включ-
ват 4 резервата – „Парангалица“, „Централен Рилски резерват“, „Ибър“ и „Скакавица“.

Национален парк „Пирин“

Той е най-старият природен парк в страната. Обявен е на 8.11.1962 г. с цел: запазва-
не естествения характер на природните екосистеми и ландшафти заедно с техните рас-

10
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тителни и животински съобщества и местообитания. Площта на парка е 40 356 ha, като 
в границите му са обособени 2 резервата – „Баюви дупки-Джинджирица“ и „Юлен“. През 
1983 г. национален парк „Пирин“ е включен към списъка на природното наследство на 
ЮНЕСКО.

Национален парк „Централен Балкан“

Обявен е на 31.10.1991 г., а площта му е 72 021, 07 ha (по данни от ИАОС). В границите 
му се включват 9 резервата: „Боатин“, „Царичина“, „Козя стена“, „Стенето“, „Стара река“, „Се-
верен Джендем“, „Джендема“, „Пеещите скали“, „Соколна“. През месец март 2019 г. нацио-
нален парк „Централен Балкан“ получава сертификат за обект на световното наследство 
на ЮНЕСКО (по данни от МОСВ)8. С него буковите гори в парка стават част от сериен ев-
ропейски обект на световното наследство „Старите и първични букови гори на Карпатите 
и други региони в Европа“. Определян е като най-обширният защитен буков масив в Ев-
ропа. Освен това националният парк е един от четирите български биосферни резервата, 
обявени на 29-та сесия на Междуправителствения координационен съвет по Програмата 
„Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО (MAB – ICC), провела се в периода 12 – 15 юни 2017 г.9

8 Национални новини. Министерство на околната среда и водите. https://www.moew.government.bg/bg/bukovite-
gori-na-centralen-balkan-veche-sa-obekt-na-svetovnoto-nasledstvo-na-yunesko/ .
9 Национални новини. Министерство на околната среда и водите. https://www.moew.government.bg/bg/vrucheni-
byaha-sertifikatite-na-4-novi-biosferni-rezervata-na-yunesko/ .

https://www.moew.government.bg/bg/bukovite-gori-na-centralen-balkan-veche-sa-obekt-na-svetovnoto-nasledstvo-na-yunesko/
https://www.moew.government.bg/bg/bukovite-gori-na-centralen-balkan-veche-sa-obekt-na-svetovnoto-nasledstvo-na-yunesko/
https://www.moew.government.bg/bg/vrucheni-byaha-sertifikatite-na-4-novi-biosferni-rezervata-na-yunesko/
https://www.moew.government.bg/bg/vrucheni-byaha-sertifikatite-na-4-novi-biosferni-rezervata-na-yunesko/
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Природни забележителности

Съгласно чл. 23 от ЗЗТ (1998) за природни забележителности се обявяват характер-
ни или забележителни обекти на неживата природа като скални форми, скални разкри-
тия с научна стойност, земни пирамиди, пещери, понори, водопади, находища на вкаме-
нелости и минерали, пясъчни дюни и други, които са с изключителна стойност поради 
присъщата им рядкост, представителност, естетичност или които имат значение за нау-
ката и културата.

Към 31.10.2019 г. в България има 348 природни забележителности. При проследява-
не на техния брой в литературни източници от предходни години става ясно, че най-об-

Информационна 
табела на природна 
забележителност 
„Естествено тисово 
находище“ в мест-
ността „Извора“ в 
границите на приро-
ден парк „Българка“ 
(снимка от месец сеп-
тември, 2018 г .)

Информационна табела на природна забележителност „Големият бук“ в границите на при-
роден парк „Българка“ (снимка от месец май, 2019 г .)
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Студенти географи от  
ВТУ „Св . св . Кирил и Ме-
тодий“ на теренна прак-
тика в природен парк 
„Българка“ – пред при-
родна забележителност 
„Големият бук“  
(снимки от месец май, 
2019 г .)

що броят на природните забележителности на практика намалява от началото на XXI в. 
до днес: през 2001 г. те са били 430 [6], през 2002 г. бележат леко увеличаване – 479, след 
което отново започват да намаляват и през 2003 г. са 447 [1, 2], а през 2010 г. – 349 [3]. 
Тази промяна в броя се дължи на прекатегоризирането на природни забележителности в 
защитени местности или на изключването на природни забележителности от Регистъра 
на защитените територии. Като причина за налагането на прекатегоризация може да се 
посочи една малка, но съществена промяна (след 2002 г.), а именно изключване от опре-
делението за природна забележителност на обектите на живата природа като вековни 
дървета или гори, редки растителни или животински видове.

Като примери за прекатегоризация от природна забележителност в защитена мест-
ност през годините могат да се посочат „Побити камъни“, „Преображенски манастир“ 
(2002 г.), „Персин-изток“, „Гарвански блата“, „Дуранкулашко езеро“ (2003 г.), „Блатото край с. 
Малък Преславец“ (2004 г.) и много други. Като примери за природни забележителности, 
които са изключени Регистъра на защитените територии могат да се посочат „Големият 
бук“ и „Естествено тисово находище“ – и двете в границите на природен парк „Българка“. 
Въпреки че защитени територии с такива имена липсват към настоящия момент в Регис-
търа на ИАОС, обаче, техните информационни табели все още са на мястото си. Също 
така информация за тях може да се открие в сайта на природния парк, където „Естествено 
тисово находище“ е поместена в раздел „Защитени местности“10.

10 Защитени местности. Парк „Българка“. http://www.ppbulgarka.net/aboutus/protected .
 Природни забележителности. Парк „Българка“. http://www.ppbulgarka.net/aboutus/landmark .

http://www.ppbulgarka.net/aboutus/protected
http://www.ppbulgarka.net/aboutus/landmark
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Поддържани резервати
Съгласно чл. 26 от ЗЗТ (1998) за поддържани резервати се обявяват екосистеми, 

включващи редки и/или застрашени диви растителни и животински видове и местооби-
танията им. Към 31.10.2019 г. в България има 35 поддържани резервата. При обстоен прег-
лед на документите за обявяване на поддържаните резервати, публикувани в Регистъра 
на защитените територии в сайта на ИАОС, става ясно, че всички те са обявени през пе-
риода 1948 – 1984 г. В действителност това означава, че тяхното обявяване е извършено 
съгласно действащите тогава закони от 1936 и 1967 г., в които такава категория защитена 
територия все още не е регламентирана. Следователно първоначално те са обявени като 
резервати, а през 1999 г. по силата на сега действащия ЗЗТ (от 1998 г.) са прекатегоризи-
рани в поддържани резервати. 

Поддържан резерват „Сребърна“ е един от четирите биосферни резервата, приети 
на 29-та сесия на Междуправителствения координационен съвет по Програмата „Чове-
кът и биосферата“ на ЮНЕСКО (MAB – ICC), провела се в периода 12 – 15 юни 2017 г. Освен 
това от 1983 г. този резерват е един от трите обекта (заедно с националните паркове „Пи-
рин“ и „Централен Балкан“) от природното наследство на ЮНЕСКО в България.

Природни паркове
Съгласно чл. 29 от ЗЗТ (1998) за природни паркове се обявяват територии, включващи 

разнообразни екосистеми с многообразие на растителни и животински видове и на техните 
местообитания, с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа.
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Към 31.10.2019 г. природните паркове в България са 11. Най-старият от тях е „Вито-
ша“, обявен през 1934 г. като народен. Като народни са обявени паркове и през следва-
щите години: „Златни пясъци“ (1943 г.), „Русенски Лом“ (1970 г.), „Шуменско плато“ (1980 г.), 
„Сините камъни“ (1980 г.), „Врачански Балкан“ (1989 г.), „Рилски манастир“ (1992 г.), „Стран-
джа“ (1995 г.). След влизането в сила на ЗЗТ от 1998 г. всички те са прекатегоризирани в 
природни паркове (през 2000, 2001 и 2003 г.). След 1998 г. са обявени и трите най-нови 
природни парка: „Персина“ (2000 г.), „Българка“ (2002 г.) и „Беласица“ (2007 г.). От 11-те 
природни парка с най-голяма площ е „Странджа“ – 116 136,2 ha, който е и най-голямата 
защитена територия в страната. Най-малък по площ е природен парк „Златни пясъци“ – 
1320,7 ha. Дирекциите на природните паркове (ДПП) функционират в структурата на из-
пълнителната агенция по горите (ИАГ), като всеки от тях е обезпечен със собствен сайт11.
11 Дирекции на природни паркове. Изпълнителна агенция по горите. http://www.iag.bg/struct/lang/1/type/P/unit_
index .

http://www.iag.bg/struct/lang/1/type/P/unit_index
http://www.iag.bg/struct/lang/1/type/P/unit_index
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Единадесет са били природните паркове и към 2001 г. В учебника на Д. Стоилов и К. 
Тюфекчиев от 2001 г. и в География на България на БАН от 2002 г. разбираме за доскорош-
ното съществуване на други два природни парка: „Дъбовете (Кобаклъка)“ (обявен 1951 г.) 
и „Етъра“ (обявен 1967 г.). Съответно в тези издания като най-нов природен парк е посочен 
„Персина“ (2000 г.), а в монографията на БАН е поместена и карта (с автор: Р. Вацева) с аре-
алите на тогава съществуващите паркове (национални и природни). В статията на Р. Вацева 
от 2003 г. е поместена аналогична карта, на която вече не личат ареалите на природните 
паркове „Дъбовете“ и „Етъра“, но за сметка на това е изобразен ареалът на обявения през 
2002 г. парк „Българка“. Също така информация за парковете „Дъбовете“ и „Етъра“ към на-
стоящия момент липсва и в Регистъра на защитените територии и защитените зони в сайта 
на ИАОС, което подсказва, че вероятно са изключени от него след 2002 г.

Защитени местности

Съгласно чл. 33 от ЗЗТ (1998 г.) за защитени местности се обявяват:

1. територии с характерни или забележителни ландшафти, включително такива, 
които са резултат на хармонично съжителство на човека и природата;

2. местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински ви-
дове и съобщества.

Към 31.10.2019 г. в България има 569 защитени местности. Техният брой от началото 
на XXI в. до наши дни динамично се променя: през 2001 г. те са били 123 [6], през 2002 г. – 
142, през 2003 г. – 182 [1, 2], през 2010 г. – 499 [3], или: от 2003 г. досега техният брой нараства 
с 387. Освен непрестанното обявяване на нови защитени местности през годините, причи-
на за увеличаването на броя им е и прекатегоризирането на природни забележителности в 
защитени местности, за което вече стана дума. Най-новата защитена местност – „Либичево 
усое“ е обявена със Заповед от 03.01.2019 г., а официално съобщение за нея откриваме в 
сайта на МОСВ12. Включена е в Регистъра на защитените територии на ИАОС, като цифрови-
те граници на ареала ù все още са в процес на изготвяне13. Не прави изключение и изваж-
дането на защитени местности от списъка на защитените територии или предложения за 
изключването им. Показателен пример за това е възникналото през 2007 г. предложение 
от служители на РИОСВ – Велико Търново за изваждане на „Преображенски манастир“ от 
списъка със защитени местности, тъй като самите сгради в манастира не са местообитание 
за редки или изчезващи растителни и животински видове, поради което територията от 
17,1 ha може да бъде прехвърлена към тази на близката местност. За да стане това от МОСВ 
поставят условие да се разшири разположената в близост до него защитена местност „Дер-
вента“. Към настоящия момент двете защитени територии: „Преображенски манастир“ и 
„Дервента“ функционират като отделни защитени местности.

В заключение е важно да се подчертае, че изключително ценен информационен 
източник за съвременното състояние на мрежата от защитени територии в България е 
Регистърът на защитените територии и защитените зони в България от сайта на Изпъл-
нителната агенция на околната среда към Министерството на околната среда и водите14. 
12 Национални новини. Министерство на околната среда и водите. https://www.moew.government.bg/bg/nova-
zastitena-mestnost-ste-opazva-ryadka-dubova-gora-v-dunavskata-ravnina/ .
13 Защитена местност „Либичево усое“. Регистър на защитените територии и защитените зони в България. Изпъл-
нителна агенция по околната среда. http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&area
ID=597 .
14 Регистър на защитените територии и защитените зони в България. Изпълнителна агенция по околната среда. 
http://eea.government.bg/zpo/bg .

https://www.moew.government.bg/bg/nova-zastitena-mestnost-ste-opazva-ryadka-dubova-gora-v-dunavskata-ravnina/
https://www.moew.government.bg/bg/nova-zastitena-mestnost-ste-opazva-ryadka-dubova-gora-v-dunavskata-ravnina/
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=597
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=597
http://eea.government.bg/zpo/bg
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В него всяка защитена територия е представена с нейните площ, местоположение, меж-
дународен статус, цели на обявяване и режим на дейности. Към тях са приложени доку-
менти за обявяване и документи за промяна (ако има такава) на наименование, площ, 
статут и др., както и цифрови граници с актуален статус на съответната територия. Карти, 
на които са изобразени ареалите на националните и природните паркове, както и с ус-
ловни знаци – местоположенията на резерватите, поддържаните резервати и някои от 
защитените местности и природните забележителности към 2002 и 2003 г. са поместени 
в изданието на БАН „География на България“ (2002) и в статията на Р. Вацева „Защитени 
територии в България“ (2003). Като приложение към настоящата разработка е предста-
вена авторска карта само на националните и природните паркове с актуални ареали от 
Регистъра на защитените територии. 
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ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ  
И ВИЗУАЛНИ АЛЕГОРИИ В КАРТОГРАФИЯТА

Гл. ас. д-р Евгения Сарафова

Софийски университет „Св . Климент Охридски“, Геолого-географски факултет,  
катедра „Картография и ГИС“

e-mail: evgenia@gea.uni-sofia.bg

Визуалната комуникация включва в себе си огромен набор от средства, чрез които 
можем да предаваме информация, която очите да възприемат ясно и разбираемо. С нея 
са свързани множество науки, изкуството, фотографията и др.

Можем да кажем, че сме направили добро визуално оформяне на карта, графика 
или друго географско средство за комуникация, ако нашата аудитория е разбрала контек-
ста на това, което искаме да ù кажем. Не бива да забравяме, че целевата аудитория през 
цялото време трябва да бъде във фокуса ни при оформянето на крайния продукт (карта, 
инфографика, схема, диаграма).

В картографията цялостната комуникация на картографските произведения се де-
финира с понятието език на картата. Всички условни знаци, картографски способи (нари-
чани на български език все по-често методи) и правила за построяване на елементите на 
картата, са част от него.

Езикът на картата е отличаващо се изобретение на човечеството, той е важен еле-
мент от човешката култура и цивилизация [1]. Ако погледнем старите карти ще се убедим, 
че те носят духа на времето, в което са правени, именно чрез начина на изобразяване 
на елементите, чрез условните знаци, цветовете. Самият факт, че хората са успели да из-
обретят графичен начин за изобразяване на пространството и до днес буди удивление. 
Умението да се разбират картографски произведения е важно за всеки член на общест-
вото, то прави много важна мисията на картографията да образова учениците още от 
най-ранна възраст.

„Една снимка е равна на хиляда думи“

Това е едно от най-популярните твърдения, които циркулират сред специалистите, 
занимаващи се с визуален маркетинг. Ако направим проучване на различни източници 
от тази сфера, можем да срещнем множество повторения на едни и същи факти, които 
циркулират като градски легенди в интернет пространството [3], [4], [5]:

• 90% от информацията, която се обработва от мозъка, е визуална;
• Човешкият мозък обработва изображенията 60 000 пъти по-бързо отколкото обра-

ботва написаното;
• На мозъка са му необходими само 13 милисекунди, за да обработи едно изображе-

ние;
• 80% от хората запомнят това, което виждат, 10% – това, което чуват и 20% – това, 

което прочитат.

mailto:evgenia@gea.uni-sofia.bg
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Кои са основните елементи на доб-
рото визуално представяне?

Всеки елемент на визуалната кому-
никация е важен и без него би било мно-
го трудно да направим качествена творба 
(фиг. 1). Съдържанието идва обикновено от 
данните, визуализацията е свързана с ди-
зайна, а изпълнението – с нашите знания и 
умения.

Днес данните са навсякъде около 
нас. Способността ни да създаваме визуал-
но приятни и лесни за разбиране графики, 
схеми и карти, става също толкова важна, 
колкото умението да пишем хубави тексто-

Фиг . 1 . Елементи на графичната 
визуализация [4]

ве. С възможностите, които различните софтуерни приложения ни дават, можем лесно 
и бързо да превръщаме огромни масиви от данни, поредици от числа и статистически 
извадки в красиви графики. Не бива да забравяме и това, че с неправилно поднесена и 
оформена графика или карта можем да излъжем и манипулираме аудиторията.

Четирите стъпки на успеха

За да създаваме добри карти, графики и т.н., трябва да спазваме четирите основни 
стъпки:

1. Проучване

Необходимо е да сме наясно с проблема, обекта или явлението, които ще визуали-
зираме. Да знаем откъде можем да вземем авторитетни данни, както и дали имаме права 
да ги ползваме. Ако не – какво трябва да направим, за да получим право на достъп. Може 
да се наложи и да разберем кои са обществените организации, които имат отношение 
към темата, и да проучим тяхната роля или данни, с които разполагат.

2. Редактиране

При тази стъпка трябва да обработим данните, да преминем от едни в други мерни 
единици, да групираме, осредняваме или каквото друго се наложи. На този етап е важно 
да имаме идея за основното нещо, което искаме да кажем на аудиторията – напр. ако 
имаме данни за защитените територии в България и промяната на тяхната площ през го-
дините, дали основната комуникация ще бъде, че те са намалели, че са се увеличили, че 
трябва да се увеличат и т.н.

3. Избор на правилна диаграма/ визия/ метод

Третата стъпка е да изберем правилния начин за изобразяване на данните – кръ-
гова, стълбчеста, линейна диаграма, карта с конкретен картографски метод на изобразя-
ване, инфографика с много елементи или нещо друго. За тази цел, разбира се, трябва да 
познаваме тези възможности и да знаем коя в какъв случай се ползва.

4. Преглед

В последната стъпка трябва да направим проверка и да си отговорим на няколко 
важни въпроса, като например:
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Изобразените данни казват ли това, което искахме да споделим с нашата аудито-
рия? Разбираеми ли са? Надписите правилно ли са оформени? Поставени ли са там, къде-
то им е мястото? При тази стъпка можем да ползваме и мнението на колеги, приятели, на 
някоя тестова група и др.

Какво представляват визуалните алегории?

Според тълковните речници алегорията представлява преносно изразяване на 
смисъл, като се използват метафори, символи и други средства, за да се внуши основна-
та идея. В контекста на визуалната комуникация можем да дадем различни примери за 
алегории, които използват метафорични изображения за основа и имат дълбок смисъл.

Визуалните алегории разказват истории. Те трябва да притежават скрит смисъл, но 
все пак той да може лесно да бъде уловен от читателите на съответното произведение.

Едно от най-известни-
те такива произведения е 
Europa regina – кралица Ев-
ропа, изобразена от карто-
графа Себастиан Мюнстер 
през XVI в. (фиг. 2). На кар-
тата се вижда континентът, 
съставен от много европей-
ски страни и региони. Тази 
Европа излъчва достолепие, 
закичена е с корона, кълбо 
и скиптър, които внушават 
нейната царственост.

Фиг . 2 . Кралица Европа на 
Себастиан Мюнстер
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Фиг . 3 . Визуални алегории

• Животът в сграда – позволява да разгледаме различните роли, в които влиза един и 
същи човек, когато извършва дейности в различните части на сградата. Графиката може 
да се ползва за изобразяване на различните роли, в които влиза човек през нормалното 
си ежедневие – например на съпруг/съпруга, родител, професионалист и др.;

• Животът в града – алегорията може да се използва за проследяване на житейските 
моменти или стадии от развитие на бизнес – например колкото повече се разраства, тол-
кова по-голяма сграда заема;

• Маратон – може да се използва като алегория на надпревара, процес на състезание 
между конкуренти;

• Еволюция – подходяща за изобразяване на развитието на идеи;
• Хранителна верига – може да се приложи в множество сфери на живота и бизнеса, 

където съществуват „малки риби“, които биват изяждани от „големи риби“;
• Концентрация на обекти – за сравнение на предмети/обекти, които не са близо 

един до друг в реалността;
• Експеримент – показва свързаността на елементите по необичаен начин;
• Фабрика – алегория за място за производство на нещо, за създаване на новости;
• Набор инструменти/прибори – може да се използва за онагледяване на инструмен-

тариум в софтуерен продукт например;

Кралица Европа е произведение, създадено през 1564 г., на което тя е представена 
като райско място, изпълнено с реки, гори и населени места. Река Дунав е реката, коя-
то минава през този Рай и завършва пътя си в морето с четири ръкава. Континентът е 
ориентиран на запад, като основните части на тялото представляват различни части от 
територията му:

• Главата е Испания – това е родината на тогавашния император на Свещената Римска 
империя (Карл V);

• Бохемия е сърцето на континента;
• Англия, Шотландия и Сицилия са част от царствените знаци;
• България е надписана на мястото, което ù съответства спрямо течението на р. Дунав

Ако направим справка с историческите събития, случвали се по време на изготвя-
нето на тази карта на нашия континент, можем да направим много изводи, отнасящи се до 
местоположението на всяка една държава или регион.

В днешно време също можем да открием множество визуални алегории в творчест-
вото на дизайнери, картографи и хора на изкуството. Anna Vital [6] отделя няколко раз-
лични вида визуални алегории, използвани върху карти и инфографики (фиг. 3):
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• Производствена линия – за показване на процеси и етапи;
• Път – изобразява етапи от развитие на нещо;
• Машина – може да бъде използвана като алегория за нещо, съставено от много части.

Всяка една от тези графики може да се напълни с данни и да получи дълбок смисъл. 
Вижда се, че всеки предмет от ежедневието, дори изобразен на обикновена снимка и 
надписан с подходящите текстове и шрифт, може да бъде използван креативно за такава 
визуализация. Ако имаме достатъчно богато въображение, можем да изобразяваме дори 
най-скучните процеси и явления с красиви диаграми, върху карти или инфографики.
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ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРИРОДА

Ясен Иванов

Ботаническа градина „Борика“

e-mail: yasen.v.ivanov@gmail.com

https://www.facebook.com/Ботаническа-градина-Борика-136390796765133/

Ясен Иванов е магистър по физическа география и ландшафтна екология . Интере-
сите му са в областта на географията, опазването на природната среда, устойчивото 
развитие, екологичните проблеми, ботаниката . Създател на ботаническа градина „Бо-
рика“ в с . Борика (община Ихтиман), отворила врати за посетители през юни 2016 г . В 
градината може да се видят над 350 вида растения от пет континента .

Странно е как ние, хората, сме склонни напълно да забравим, че сме изцяло зави-
сими от благосъстоянието на природата. Тази илюзорна представа в съвремието силно 
се подхранва от забързания градски начин на живот. Градската среда ни отделя не само 
физически от природния свят, но и подхранва илюзиите ни, че нямаме необходимост от 
него. Понастоящем повече от половината население (над 50%) в света живее в силно ур-
банизирани райони. Само преди малко повече от век, в началото на 1900 г., този процент 
е бил 16, а в началото на 1800 г. едва 7%. Тази тенденция може да се разглежда двояко и 
има както положителен, така и отрицателен ефект върху природата. Но в тази статия бих 
искал да обърна внимание върху нагласите и възприятията ни по отношение на природ-
ния свят, формирани в градска среда. 

mailto:yasen.v.ivanov@gmail.com
https://www.facebook.com/Ботаническа-градина-Борика-136390796765133/
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Цялата ни цивилизация се крепи върху природната система и нейните компоненти, 
които ние наричаме „ресурси“ и безпощадно използваме в името на трупане на матери-
ални блага, капитали и лукс за сметка на природния свят. Ясно е, че в ограничен по маща-
би свят няма как да има неограничен икономически растеж. 

Също така е очевидно, че ако не променим нагласите, поведението и мисленето си 
в цивилизационен план, и то спешно, нищо добро не ни чака. Само преди 200 години на-
селението в глобален мащаб е около 1 млрд. души. В периода 1900 – 2000 г. то нараства от 
1,5 на 6,1 млрд., а прогнозните резултати за 2056 г. са 10 млрд. души. Фантастично число, но 
зад него се крият 10 000 000 000 човешки същества със своите желания, стремежи, нужди 
и потребности. Потребности, за чието задо-
воляване са необходими ресурси и суро-
вини от природата. Планетата ни навлезе 
в нова епоха на развитие – антропоцен. Аз 
лично бих го определил като етап на дегра-
дация и унищожение на всички природни 
системи и взаимовръзки, които поддържат 
Земята годна за живот. Човекът със своя-
та неутолима жажда да притежава тласка 
собственото си съществуване към ръба. 
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В средата на XIX век се е смятало, че 
рибните запаси, а и на други видове мор-
ски обитатели, практически са неизчерпа-
еми. Към 2012 г. се смята, че около 85% от 
световните рибни популации са подложе-
ни на свръхулов, като голяма част от тях са 
изчерпани и критично намалели. 

Според FAO само в периода 2000 – 2005 г. планетата е изгубила над 7 317 000 ha 
гори, което се равнява на 73 170 km², или малко над площта на Ирландия. Замърсяването 
на въздуха, водите на сушата и Световния океан има катастрофални последици, както 
за животните, така и за хората. Учените говорят за шесто масово измиране на видове, в 
основата на което не е геоложко или космическо събитие, а самите ние като биологичен 
вид. Биоразнообразието изчезва с все по-бързи темпове поради разрушаване на естест-
вените местообитания, свръхулов, замърсяване, инвазивни видове, климатични проме-
ни и други фактори. 

В края на 2019 и началото на 2020 г. в Австралия се разрази една от най-големите 
екологични катастрофи на планетата – избухването на огромни пожари, които доведоха 
до човешки жертви и непоправими щети на природната среда. Популацията на коалата, 
символ на австралийската природа, намаля с около 30%. Пострадаха и популациите на 
много други животински видове.

С особено голяма тежест е огромната човешка популация и прекомерното потреб-
ление на ресурси. Изчезването дори на един единствен животински вид пряко засяга ре-
дица други, с които си е взаимодействал. Нарушава се балансът в природата и се разпадат 
еволюционни връзки. Това отключва верижни реакции и загуба на още и още видове. Па-
радоксално е, че подобна информация много рядко се появява или напълно отсъства в 



26

масовото медийно пространство. Цивилизацията ни критично се нуждае от всички расте-
ния, животни и микроорганизми и екологичните функции, които те осигуряват – от опраш-
ване на земеделските култури до регулиране на глобалната климатична система. Много 
ми се иска цялата тази информация за крайния геноцид, който извършваме върху един-
ствения ни дом – Земята, да е силно преувеличена или част от апокалиптичния сценарий 
на холивудска продукция, но уви… заплахата е реална и се случва сега в глобален мащаб!

Градският начин на живот изгражда погрешни представи за независимост и къса връз-
ката между човек и природа. У хората се формира мислене и нагласа, че са самодостатъчни, 
висша ценност е преследването на постоянно щастие и наслада от живота, независимо на 
каква цена. Най-бързият и лесен начин да изпитаме щастие се корени в материализма и по-
треблението. Придобиването на нова вещ ни прави радостни за определен момент. Колко-
то по-луксозна е новата придобивка, толкова по-дълго трае заблудата за щастие. Рано или 
късно еуфорията от придобивката избледнява и изчезва. Отново изпитваме необходимост 
и правим следващата покупка и така неусетно влизаме в порочен кръг от придобиване, 
щастие, потиснатост и отново необходимост от придобиване. Не е задължително придоби-
тото да е физически обект. Може да бъде екскурзия до екзотичен остров, скъп хотел и т.н. 
Формирано е глобално общество от консуматори. Физическото оцеляване на всяко живо 
същество е свързано с потребление на вещества, енергия, храна. Проблемът е в нерацио-
налното трупане на материални блага и в колосалния мащаб, в който се случва това. Едно 
изречение, целящо да провокира размисъл и да повиши вниманието ни по изключително 
наболял и тревожен проблем за замърсяването с пластмаса, стана много популярно в со-
циалните мрежи. Нещо от сорта на: „Какво пък толкова, това е само една сламка! – си казаха 
7 млрд. души“. Едва ли си даваме сметка за умопомрачителните мащаби на екологичния 
отзвук и разрухата, която причиняват ежедневните ни действия или бездействия.

Динамичният и модерен градски живот не действа само в посока отдалечаване от 
природата. Именно дефицитът на природа в градска среда и осъзнаването на екологич-
ната действителност поражда нужда от единение с природата. Това, което открива човек 
обаче не е Райската градина, а силно нарушени и в голяма степен деградиращи или на-
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пълно унищожени от стопанската дейност ландшафти. Както каза скоро от трибуната на 
Световния икономически форум в Давос сър Дейвид Атънбъроу: „Райската градина вече 
не съществува“.

С грубото си отношение, невежество, неразбиране и в стремежа да трупаме мате-
риални блага с всеки изминат ден се приближаваме до точка, от която балансът в при-
родата все по-трудно може да бъде възстановен. За огромна радост надежда има! Все 
повече хора, компании и правителства осъзнават в една или друга степен неотложност-
та от действия в посока на защита и възстановяване на природата. Все повече хора се 
обединяват, създават неправителствени организации, сдружения, участват като добро-
волци. Компании инвестират в проекти с висока екологична и социална стойност. Пре-
ди десетина години стартира уникален по рода си екологичен проект, наречен „Ecosia“. 
„Ecosia“ представлява интернет търсачка със седалище Берлин, която дарява поне 80% от 
приходите си на организации с нестопанска цел, чийто предмет на дейност са залесяване 
и опазване на природата. Към 2011 г. са събрани повече от 250 000 €. През 2013 г. около 
200 хил. души използват търсачката, към края на 2018 г. потребителите са над 7 млрд. 
души, а в началото на 2020 г. засадените дървета в различни държави от Африка и Южна 
Америка надхвърлят 80 000 000.

Можем да се радваме, че ги има, да им пожелаем 50 млрд. дървета и да ги подкре-
пим, като просто сърфираме в мрежата чрез тях. Вероятно е много от вас да са чули за 
невероятната мотивация и желание на един млад адвокат и природозащитник от Мумбай 
– Индия, да обедини хиляди в почистването на плаж, затрупан от битови отпадъци с пласт 
на места над 2 m височина. След 21 месеца и последният боклук е събран. Чували сте за 
инициативата „Когато станем 100 000 ще посадим гора“, едно прекрасно начинание, при 
което с помощта на доброволци безвъзмездно се засаждат стотици хиляди дървета.

Осъзнаването на нуждата от природа в глобален мащаб става все по-осезаемо, но 
и времето за взимане на решителни и категорични мерки за справяне с нарастващите 
екологични проблеми, преди да изгубим и последния шанс за това, все по-неумолимо 
изтича. Аз разбирам живота като рядък шанс и дар, но и голяма отговорност. Отговорност 
и грижа към планетата, хората и нас самите. Ежедневните ни действия, мисли, навици и 
решения имат силата да променят и да правят света ни по-добро място за живот, както за 
хората, така и за останалите живи организми. 

80,822,27680,822,276
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ТОПОНИМИЧНИ ВЛИЯНИЯ  
НА ВИКИНГСКИТЕ ЗАВОЕВАНИЯ 

В АНГЛИЯ

Гл. ас. д-р Донка Петрова

Софийски университет „Св . Климент Охридски“, Философски факултет,  
катедра „Реторика“

e-mail: d.petrova@phls.uni-sofia.bg

Топонимията (от гръцки, „топос“ – място и „онома“ – име) е интересен източник 
на познание – за минали влияния, заселвания, властови взаимоотношения. Името днес 
може да ни даде интересна информация за събитията вчера. В този материал се спираме 
на топонимичните влияния на викингските нашествия с фокус Англия (викингите оставят 
своите топонимични следи и в други райони на Западна Европа и в Русия). Думата „ви-
кинг“ в наши дни често се ползва за всички скандинавци от тази епоха, но реално нейната 
етимология не е напълно изяснена. Съществуват различни хипотези за произхода на ду-
мата: например на някои рунически надписи от тези времена се открива думата víkingr. Тя 
присъства и в исландските саги, записани в по-късни времена, и се ползва в смисъла на 
боец, който тръгва на експедиция, набег. Така че понятието описва по-скоро занимание и 
не може да се отнесе към мирните скандинавски селяни от този период, например.

Периодът на интензивно влияние на викингите върху европейската история, култу-
ра и икономика чрез набези, търговия или колонизиране е често наричан от историците 
„викингска епоха“. В Англия викингските набези започват през втората половина на осми 
век: в началото със стихиен и грабителски характер, най-вече насочени към манастири 
като места на ценности и богатства. Към Англия се насочват най-вече даните, жителите на 
консолидиращото се тогава датско кралство. След десетилетия на набези и грабежи през 
девети век за първи път се появяват викингски армии, които имат намерение да останат 
и да се заселят на територията на Англия. В онези времена тя не съществува като единна 
държава, съществуват множество по-малки кралства, които на този етап са основно обосо-
бени в четири англо-саксонски кралства: Нортъмбрия, Източна Англия, Мърсия и Уесекс. 
Викингите започват своите атаки от Нортъмбрия – кралството на север от река Хъмбър. 
Тогава то е най-богатото и развитото, затова и първо привлича интереса на викингите, кои-
то показват и отлични способности да се ориентират и възползват от локални проблеми 
като вътрешни междуособици и властови вакуум. Впоследствие са завладени Източна Ан-
глия и основните части от Мърсия, докато даните не срещат значим отпор от последното 
кралство – Уесекс (или земята на западните сакси) – и неговия крал Алфред (единственият 
английски крал с прозвището „Велики“) и неговите наследници. За десетилетия след това 
се установява относителен вътрешен мир в кралството, като скандинавските заселници 
населяват основно части в северна и източна Англия, които дори получават названието 
the Danelaw (или земята, в която важат законите на даните. Обхваща графствата Йоркшир, 
Лестър, Нотингам, Дерби, Стамфорд, Линкълн и Есекс; вж. фиг. 1). В следващите векове 
продължават да текат още сложни процеси на миграции, асимилация, нови нашествия 
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(най-вече Норманското нашествие през 1066 г., от потомци на други викинги, заселили се 
в Нормандия, днешна Франция). Но влиянието на скандинавските заселници е силно – в 
езика, на ниво генетика и произход (генетични изследвания сочат, че висок процент от 
жителите на северна Великобритания са далечни потомци на скандинавските заселници), 
фамилни имена (от типа Stevenson, Peterson – по скандинавския патронимичен обичай).

Фиг . 1 . Англия през 878 г . 

(Източник: https://upload .
wikimedia .org/wikipedia/
commons/thumb/a/a6/
England_878 .svg/482px-
England_878 .svg .png, licensed 
under the Creative Commons 
Attribution-Share Alike 3 .0 
Unported license)

Интересна пресечна точка на география и история е топонимията и неслучайно 
едни от най-ярките свидетелства за скандинавските заселвания в Англия са именно то-
понимичните. Процесът на именуване при контакт между две култури и различни езици 
може да протече по различни начини [3, р. 48]:

– Заселниците да продължат да ползват имената така, както са ги заварили;
– Заселниците/завоевателите да въведат свои, изцяло нови имена;
– Новодошлите да адаптират имената към своя език и традиции в именуването.

По отношение на скандинавските заселници в Англия има примери и за трите въз-
можни варианта, но преди всичко за третия. Най-честите топонимични елементи от скан-
динавски произход са следните:

– Наставка „by“ – оригинално значение „ферма“. Много населени места днес имат име-
на, завършващи на -by – Grimsby, Selby, Corby. Основани главно като ферми, те са се раз-
раснали във времето и се превърнали в села или градчета. Наставката често е добавяна 
към староанглийски думи (Coningsby – притежание на краля) или лични имена (примери 
са Brumby, Stainsby). Примерите за наименования, завършващи на „-by“ са над 600, и то 
предимно в териториите, наричани в миналото Danelaw.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/England_878.svg/482px-England_878.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/England_878.svg/482px-England_878.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/England_878.svg/482px-England_878.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/England_878.svg/482px-England_878.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/England_878.svg/482px-England_878.svg.png
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– Наставка „-thorpe“ – „второ, допълнително поселище“. В началото това са били фер-
ми или селца, които са разчитали на близко по-голямо населено място за закрила и тър-
говия. Тя се е модифицирала в някои случаи в -trop, -throp, -thorp. Примери: Newthorpe, 
Milnthorpe, Scotton Thorpe, Kingthorpe. Отново има много хибридни наименования – обе-
диняващи стара английска дума или лично име и скандинавската наставка.

– Наставка „-keld“ – от kelda – извор. Например Threkeld. 
– Наставка „-ness“ – нос. Например Skegness (но Инвърнèс е от келтски произход – ус-

тието на р. Инвър).
– Наставка „-kirk“ – оригинално „kirkja“ – църква. Например Ormskirk. 
– Наставка „-thwaite“ – thveit – поляна, ливада. Например Slaithwaite. 
– Наставка „-dale“ – долина. Например Patterdale.
– „-ey“– остров. Например Egilsey („островът на Егил“), един от Оркнейските остро-

ви. Самото име Оркни е от скандинавски произход – от Orkneyjar или тюленови острови. 
Името отново е хибридно – комбинация от старонордски наставки и предшестващото ги 
„Орк“ – (римският географ Плиний нарича островите „Оркади“).

– „-toft“ – чифлик. Например Lowestoft, Langtoft.
Друг интересен пример е Snaefell – малка планина на остров Ман. Името идва от  

„snæ“ – сняг и „fell“ – планина. 

Един от най-важните северни градове в периода на викингските набези в Англия 
е Йорк. Наричан от римляните, завладели Британия, Eboracum (вероятно латинизирана 
версия на по-старо келтско название), градът е завладян през 866 г. от викингска армия 
под командването на Ивар Безкостни – според легендата, един от синовете на Рагнар 
Лодброк. Именно викингите модифицират името в Jórvic, което пък е в основата на мо-
дерното произношение не само на града, а и цялото графство Йоркшир – район с голямо 
историческо значение през средните векове. Влиянието на викингите в Йорк се открива 
и днес не само в името на града, но и в имената на улиците, които масово завършват на 
„gate“ (от старонордската дума „gata“ – улица, път) – Coppergate, Colliergate. Един от за-
бавните примери за това е улицата с име „Whip Ma Whop Ma Gate“ – една от най-малките 
улички, но пък с най-дългото име. Името за първи път е записано в началото на XVI век и 
се предполага, че означава „Нито едното, нито другото“.

Фиг . 2 . Улица „Whip Ma Whop Ma Gate“ 
(Източник: Kaly99 – Own work, CC BY-SA 
3 .0, https://commons .wikimedia .org/w/index .
php?curid=4059791) 
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енергийната ефективност, допринася за: 
1. екологосъобразно поведение спрямо 
планетарния климат; и 2. благоприятства 
постигането на (частична) енергийна неза-
висимост на българската икономика.

Все по-голяма става необходимост-
та от въвеждане на знания по климатични 
промени и енергийна ефективност в учи-
лище. Реализирането на такава образова-
телна програма в българската училищна 
среда би могло да даде ценна възможност 
на учителите, учениците, техническия пер-
сонал и администрацията да погледнат по 
по-отговорен начин на идеята за енергий-
на ефективност, намаляване на разходите 
за енергия и изграждането на осъзната 
гражданска позиция по отношение на кли-
матичните промени.

Италия стана първата страна в света, 
която въведе задължителен час по клима-
тични промени в училище. От септември 

      ГЕОГРАФСКО ОБРАЗОВАНИЕ
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Софийски университет „Св . Климент Охридски“, Геолого-географски факултет
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Климатичните промени, породени от антропогенната дейност, са факт, около който 
се обединява почти цялата научна общност. Същевременно България е една от страните 
със сериозни проблеми по отношение на постигането на енергийна ефективност и оп-
тимизирането на разходи за енергия. Държавата ни, наред с повечето други членове на 
ЕС, е енергийно зависима от държави извън ЕС, което прави националното стопанство 
силно уязвимо от геополитически катаклизми и междуособици. Ето защо всяка мярка, 
свързана с намаляване на консумацията на енергия от изкопаеми горива, в контекста на 
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2019 г. учениците на държавата, разположена на Апенинския полуостров, в рамките на 
един час седмично, се запознават с глобалното затопляне и възможностите за устойчи-
во развитие. В България бяха избрани няколко училища, в които стартира проект „За въ-
веждане на знания по климатичните промени и енергийна ефективност в училище“. Този 
проект е част от Европейската инициатива за климата (EUKI). EUKI е инструмент за финан-
сиране на проекти от Федералното министерство на околната среда, опазването на при-
родата и ядрената безопасност (BMU) на Република Германия. В България се осъществява 
от Националния доверителен екофонд (НДЕФ) в партньорство с Национален център за 
повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС). В рамките на 
проекта екип от учени и специалисти по образование в сферата на география, физика, 
химия, биология, както и по начална и предучилищна педагогика, създадоха материали, 
включващи теоретични знания за климата и енергийната ефективност, както и набор от 
практически задачи по съответните теми.

В хода на своето осъществяване проектът ангажира едновременно ученици, учите-
ли и училищен персонал и администрация. Различните страни в училищната институция 
работят заедно и си сътрудничат за постигането на целите на проекта. Идеята за работа в 
екип е основна принципна позиция при провеждането на отделните дейности.

Учениците получават непосредствен достъп до техническата инфраструктура на 
училището и по този начин се запознават с енергийния бюджет на сградата и провеждат 
измервания, с които да установяват ползите от своето „ново“ енергийно ефективно пове-
дение. Децата виждат действителните резултати от труда си чрез постигнатите икономии 
от разходите за енергия.

Това, което би могло да мотивира учителите и техните ученици да вземат отношение 
към проблема е възможността всеки участник активно да влага личен принос в борбата с 
глобалното затопляне чрез отговорни действия. Мотивирането на учениците, че тяхната 
работа по темата с енергийната ефективност е важна за опазването на планетата е осно-
вен момент при успешното реализиране на проекта. Всеки ученик трябва да се чувства 
лично ангажиран в дейностите и да осъзнава, че помага на човечеството да избяга от 
тежка екологична катастрофа. Важен момент е да се създаде усещането, че ангажираните 
ученици са част от глобална вълна на млади хора, които искат да спасят света и намират 
начини как да допринесат за това.

От своя страна учителите биха могли да приложат няколко образователни подхода 
и модела по време на своята работа с учениците. Тук говорим за пет успешни подхода 
като компетентностен, системен, интегрален, конструктивистки и холистичен подход. 
Всички те изграждат определен набор от знания и умения, свързани с понятия и концеп-
ции, характерни както за климатичните промени, така и за енергийната ефективност. Ак-
центира се върху системната същност на планетата Земята, т.е. всички нейни елементи са 
взаимносвързани. Всяко действие или бездействие от страна на хората намира отраже-
ние върху компонентите на природата. Следователно глобалното затопляне е феномен 
в природата, породен от интензивната човешка дейност, водеща до голям въглероден 
отпечатък в атмосферата. Ясно изразени са взаимовръзките между отделните науки при 
решаването на глобален проблем, като климатичните проблеми, и предизвикателство от 
близкия за учениците свят като енергийната ефективност.

Добре застъпени са и два модела – „модел на самоорганизираното учене“ и „модел 
на учене и работа по собствена воля и на собствена отговорност“.
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През месец юни 2019 г. в рамките на седмица бе проведено обучение на учители 
по география и икономика за внедряване на климатично образование в училище. По 
време на обучението на учителите бе представена цялостната визия на проекта, както 
и подробното запознаване с теоретичния материал по съответните теми. В последните 
дни учителите успяха да тестват и дейностите, заложени в пособията, предназначени за 
успешното провеждане на извънкласна дейност.

През септември 2019 г. стартираха всички училища, избрани да вземат участие в 
проекта. Във всяко училище бяха сформирани енергийни екипи от учители, ученици и 
представител от училищното ръководство. В работата на екипа бе препоръчано да участ-
ва периодично и представител на общината. Задачата на енергийния екип е да установи и 
опише актуалното състояние на потреблението на енергия в училището, да планира под-
ходящи енергоспестяващи мерки и да ги приложи. Освен това енергийният екип трябва 
да изпълни и дейности за публичност и работа с обществеността, чрез която цялото учи-
лище да се информира и да бъде обучено на новото поведение за пестене на енергия. 
Целта на този екип е да докаже важността на енергийната ефективност, преминавайки 
през редица дейности, провеждани в училище. Енергийната обиколка служи за първа 
оценка на енергийните характеристики на училищната сграда (включващи отоплителна-
та инсталация и техническото състояние на сградата и пр.), както и за идентифицирането 
на конкретни досегашни практики, които могат да бъдат подобрени чрез промени в по-
ведението (например често оставяни отворени врати и прозорци, постоянно включени 
източници на светлина и пр.). Тази енергийна обиколка се провежда от енергийния екип. 
Заедно с учителите и училищния домакин учениците проучват цялата училищна сграда и 
различните фактори, които влияят на потреблението на енергия в сградата, като:

• Техническото състояние на сградата;

• Отоплителната система;

• Осветлението;

• Употребата на електроуреди и

• Потреблението на вода.

Всички помещения на училището 
трябва да бъдат оценени (класни стаи, ко-
ридори, стълбища, физкултурен салон, 
тоалетни, учителски стаи, складови поме-
щения и пр.), за да се разбере как пристига 
енергията в училището и къде е вероятно 
да се разхищава.

Най-важните измервателни инстру-
менти при енергийна обиколка са:

1. Секунден термометър – за измер-
ване на температурата в училищната сгра-
да и за анализ и съответно сравнение на 
желаната стойност с действителните тем-
ператури;
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2. Уред за измерване на разходите за енергия – тук могат да бъдат показани потреб-
лението на ток и съответно разходите;

3. Луксомер – силата на осветлението се измерва с луксомер;

4. Датчик – за дългосрочното измерване на температурите се използва датчикът. 
Това позволява при анализа да бъдат направени заключения за отоплителното поведе-
ние на училището.

Идеята е тези практики в поведението и навиците да бъдат променени чрез активна-
та работа на учениците от енергийния екип и съответно от всички ученици в училището.

Спестяването на енергия чрез поведението на отделните хора е изключително важ-
но действие за постигането на енергийна ефективност, а оттам за опазването на околната 
среда и забавянето на глобалното затопляне. Изключително важно е чрез енергийната 
обиколка учениците да осъзнаят, че когато пестим енергия едновременно помагаме на 
околната среда и на себе си. И че потребителското поведение на всеки човек трябва да 
бъде съзнателно обвързано с личния принос към опазването на планетата Земя. Направе-
но е изследване, според което, ако правилно се потребява енергия в едно домакинство, 
т.е. използват се електроуреди, само когато има нужда от тях, проветрява се правилно и 
т.н., разходите за енергия могат да спадна със 7%. На годишна база това прави значима 
сума. Ако приемем, че едно домакинство в България харчи условно по 100 лв. за електро-
енергия всеки месец, то при намаляване потреблението от 7%, означава, че на 12-я месец 
семейството ще заплати само 16 лв. месечна сметка за електричество, а 84 лв. ще спести. 
Ако приложим този модел върху сградите на училищата, където сметките за отопление и 
електричество са драстично по-големи, то икономическият ефект ще бъде поразителен. 

Изправено пред глобалния екологичен проблем, свързан с глобалното затопляне, 
човечеството вече няколко десетилетия търси алтернатива на традиционните източници 
на енергия като изкопаемите горива и ядреното гориво. Първите, защото допринасят за 
климатичните промени, а вторите, защото са пряко опасни за околната среда и живота на 
хората. В следващата планирана стъпка учениците, както тези от енергийния екип, така и 
другите, се запознават със следните теми:

• Форми на енергията, използване на енергията в ежедневието и въздействие на на-
шия начин на живот върху околната среда и върху другите хора в глобален план (въз 
основа на примери за климатични аномалии, биологични видове, чиито хабитати са за-
плашени и др.);

• Парников ефект, климатични промени и опазване на климата;

• Пестене на енергия, енергийна ефективност, използване на възобновяеми енер-
гийни източници.

Тези теми могат да бъдат представяни, както в редовните часове по различни пред-
мети, така и в рамките на извънкласна работа, например в рамките на кръжоци или клу-
бове за опазване на околната среда, зелени училища или други подобни, както и в рамки-
те на работата на енергийния екип. Очаква се учениците да развият по-добро разбиране 
за общественото значение на тематичните области климат и енергия. Специално внима-
ние трябва да се обръща и да се онагледяват практически възможностите и ефектите от 
действията на всеки отделен човек.
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С темата за възобновяемите енергийни източници учителите и техните ученици 
имат възможността да се запознаят с видовете енергийни източници и да запомнят, че 
традиционните източници на енергия трябва да се заместват, за да се забави глобалното 
затопляне. Освен с енергийните източници, климатичното образование има за цел да за-
познае учениците и със значението на климата. За това екипът от учени по география и 
икономика отдели специално внимание на теми като „Климатичните промени“, „Човешки-
ят отпечатък върху климата“, „Климатичните промени и дивата природа“, „Природни бед-
ствия, породени от климатични промени“, „Климатичните промени и животът на хората“, 
„Климатът в градовете“ както и тема, свързана с това как Европейският съюз се справя с 
климатичните промени. На учителите бяха предоставени различни прогнози за проме-
ни на средните годишни температури и валежи по света и в България. Авторите на гео-
графското пособие за учители по география обръщат специално внимание и на климата 
и дивата природа, тъй като първата жертва на промените е вид плъхоподобен гризач 
(Melomys rubicola Thomas), който е обитавал ниския пясъчен остров Брамбъл Кей в проли-
ва Торес между Австралия и о. Нова Гвинея, последно наблюдаван през 2009 г. През 2016 
г. е официално обявен за изчезнал вид бозайник и причината за това е ясна – покачване-
то на морското равнище в резултат на глобалното затопляне. Учените приемат, че това е 
първият документиран случай на бозайник, чието изчезване се дължи на климатичните 
промени.

Не на последно място учителите и учениците се запознават и с темите за устойчиво-
то развитие на света, дискутират и сами достигат до ценни изводи. Идеята за устойчиво 
развитие изразява виждането, че е възможно едновременно светът да се развива ико-
номически и да се опазва природата, т.е. преодолява се глобалният проблем за уврежда-
нето на природата от страна на хората. Изключително важно е настоящото поколение от 
хора на Земята да опази нейните ресурси и богатства, за да може и идните поколения да 
имат достъп до тях.



36

ПЪРВО МЯСТО В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС  
ЗА УЧИТЕЛИ ПО ГЕОГРАФИЯ 2018 г.

„ГЕОГРАФСКА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ“

Елена Атанасова

Основно училище „Христо Смирненски”, Карнобат

e-mail: lendi13@abv.bg

В днешно време в обществото и в училището се утвърждават нови социални реал-
ности и нова ценностна система на живот и дейност. Това е свързано освен с позитивни, 
и с тревожни явления и тенденции – липса на интерес у учениците към учебния процес, 
липса на мотивация за учене, инертност, посредственост, липса на нормална учебна сре-
да, лоши модели на взаимоотношения учител – ученик. Всичко това прави още по-важен 
и ценен творческия и всеотдаен учителски труд.

В ОУ „Хр. Смирненски“ целенасочено и съзнателно години наред работя за качест-
вено обучение по география и икономика. Моята основна цел е развитието на личността 
на ученика, усъвършенствайки географските му умения и способности. Часовете по гео-
графия и икономика (ГИ) са забавни, креативни, интерактивни и нестандартни. Те предиз-
викват интерес към предмета, който е любим на много ученици, развиват познавателната 
им активност и устойчиво внимание, включват всички ученици в процеса на учене, мо-
тивират ги, надграждат силните им страни. В своята работа се придържам към комуни-
кативната насоченост на обучението по ГИ, като се стремя да създавам ситуации, макси-
мално близки до естествените условия на живот. Всяка географска ситуация предизвиква 
потребност от ориентиране, разбиране, насоченост и компетентност. Голямо място в 
структурата на уроците заема работата с атлас и контурна карта. Използваните методи, 
подходи и форми на работа в часа са разнообразни и творчески – ролеви игри, групова 
работа, информационни и комуникационни технологии (ИКТ), състезания, разнообразни 
практически и изследователски задачи и др.

По география и икономика е налице разнообразна и съдържателна извънкласна 
дейност – постерни сесии, викторини, студиа, състезания. Двете открити занятия пред 
ученици, учители и родители „Какво знаем за най-тропичния континент на Земята – Аф-
рика?“ в 6. клас и „Да посрещнем гости от Азия“ в 7. клас дадоха възможност за изява на 
учениците и популяризиране на работата по предмета.

Аз съм и класен ръководител на 5. а клас. Полагам усилия да изграждам подходяща 
атмосфера в класа, залагайки на екипната работа и работата с родителите. Животът на 
класа е наситен с интересни събития – екскурзии, тренинги, „Капсула на времето“, спе-
циален календар на класа, „Пирамида на успеха“, малки празници, разнообразни теми за 
дискусия, кутия за съобщения, тематична украса на класната стая и др. Организирам ус-
пешно участието на класа в училищните извънкласни инициативи.

mailto:lendi13@abv.bg
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Като председател на методическо-
то обединение на класните ръководители 
координирам и организирам дейността в 
обединението, превръщайки го в център за 
вътрешноучилищна квалификация и обмен 
на добри практики. Ползвам се с авторитет 
сред ученици, родители и общественост.

Изображение 1

Изображение 2

Изображение 3

Изображение 4
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Изображение 7

Изображение 5

Изображение 6
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„МЕЧТАНИЯТ ЧАС ПО ГЕОГРАФИЯ“

Росица Паскова

СУ „Георги Бенковски“ – гр . Тетевен, обл . Ловеч

e-mail: daidi12@abv.bg

Звънецът бие и коридорът на училището се изпълва с глъч и смях. Но за кратко.

Разминавам се с група деца и неволно чувам: „Ох, добре, че часът свърши. Направо 
заспах“. Обръщам се и очите ми се спират на три момичета от 7. клас с приятна външност. 
Защо ли не им е било интересно в час?

В мен се блъсва Рада. Чувам приглушено „Извинете!“, но разбирам, че даже не ме е 
забелязала. Погледът и е прикован в голям, вероятно скъп, телефон. И на нея сигурно не 
ù е било интересно в час. Нещо по-важно я вълнува.

Оглеждам се. Глъчта е поутихнала и отвсякъде се чуват звуци на изпратени или при-
ети есемеси, вайбъри и тем подобни. Групички от деца, събрали глави, но не да си спо-
делят знания или преживявания, а да си играят на виртуални игри или да се състезават в 
информационното пространство.

Май само ние, колегите, вървим само с дневник, карта и куп тетрадки в ръка.

Толкова ли се измени училището?! И то само за няколко години.

Отново се оглеждам. Това е моето училище. Ето там с приятелката ми си прегова-
ряхме уроците преди всеки час… А там моят мъж за първи път ме хвана за ръка. Тук пък 
плаках неутешимо след първата получена четворка.

Толкова отдавна ли беше? Всичко ли се е променило?

Отново съм в час. Чувствам върху себе си любопитните погледи на децата. В слабия 
шум долавям учебна атмосфера. Когато и въпросите започват да валят от всички страни 
разбирам, че урокът ми не е скучен за тях. Може би защото промяната е дошла и при мен, 
в моя час по география? Старая се. Ето компютър, мултимедия, интернет, интерактивна 
дъска. Все неща, които грабват сърцето и ума на децата.

Въздъхвам облекчено и в следващия миг нещо отново стиска гърлото ми.

А утре?! Годините вървят и разликата между мен и учениците ми расте. Дали утре ще 
съм достатъчно креативна, дали ще съм достатъчно близо до стремленията и желанията 
им, дали ще съм на необходимото ниво, за да бъде часът ми любим или поне не скучен?

Мои колеги мечтаят за час без викове и крясъци, без забележки, час, в който спо-
койно да си предадат урока. А аз? Аз за какъв час мечтая? 

Дано не прозвучи смешно, но аз си мечтая за „виртуален“ час. Такъв, който да ми 
„позволи“ да заведа децата в джунглата на Амазония, където да плаваме с лодка по някой 

mailto:daidi12@abv.bg
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от притоците на великата река или да се провираме през гъстата гора, с надеждата да не 
ни нападне хищник. Или такъв географски час, който да ни отведе до Големия бариерен 
риф, за да се гмурнем в топлите му води и да се насладим на десетките багри на корали-
те и хилядите морски обитатели. А защо не и час, в който да стигнем, като Жул Верн, до 
центъра на Земята и сдържайки уплахата и възхитата си от бълбукащата разтопена магма 
около нас, да осмислим мащабите и мощта на планетата ни.

Може би бъдещето ще е това – географски урок по време на полет до Марс или до 
научноизследователска станция на дъното на Тихия океан? 

Мечти. Засега нереални и може би безумни. Но, кой знае?

Мечтата ми за час по география, обаче, с днешна дата, е да преподавам любимия 
си предмет с този ентусиазъм и сили, с които и досега, за да не „заспиват“ учениците и да 
запаля във всеки от тях интерес към пътувания и географски приключения из различните 
кътчета на планетата ни, вълнуващи и запомнящи се. 

Мечтая за час, в който Мима, дете със специални образователни потребности, ще се 
усмихне и ще ми каже: „Алоха, госпожо!“, а свитият и плах Петър уверено ще ме погледне 
в очите и ще ми подаде попълнената старателно учебна тетрадка.

Вече зная, че за сбъдването на тези мечти са необходими само няколко крачки.

Отново е време за час. По коридора отекват уверените ми стъпки. Протягам ръка 
към вратата.

А може би сега ще е мечтаният ми час по география?

Искам да ви разкажа и за един необикновен час по география в своята педагоги-
ческа кариера. Ще попитате „Защо необикновен?“ и ще имате донякъде право в това. Би 
трябвало всички часове да са необикновени. Този е такъв, защото в този час аз бях не 
само учител, но и „съдия“; не само ръководех учебния процес, но и бях част от едно неза-
бравимо изживяване. В този час аз не бях сама, а се опирах на родителско рамо.

В този час, посветен на континента Азия, родители и деца заедно ми върнаха вя-
рата, че всичко можем да постигнем, ако има желание, разбирателство, такт и подкрепа. 
Човекът се създава от родителите и учителите, защото и училището, и семейството имат 
общи интереси – децата да бъдат добре възпитани и образовани. Тази обща цел може да 
бъде постигната само с обединени усилия.

В съвременната педагогическа практика обаче взаимоотношенията между учили-
щето и семейството са формални, а на места дори конфликтни. Много често липсва чу-
ваемост и диалог между тях. Честа причина за неефективния диалог и сътрудничество 
е фактът, че родителите не знаят как, колко и по какъв начин да помагат на училището. 
Известни са им определени задължения като: няколко родителски срещи, да дойдат след 
инцидент, да поискат издаване на документ.

И като че ли тук свършва „партнирането“ между двете най-отговорни за детето ин-
ституции. Родителството днес е по-трудно, отколкото когато и да било преди. Днес роди-
телите са повлияни от изключително забързания начин на живот, изцяло са отдадени на 
професионална и трудова реализация и в същото време твърде малко време отделят за 
„другите“ в семейството. А у дома съвременните родители трябва да се справят с конку-
ренцията на приятелите, телевизията, спортните занимания, интернет – често по-инте-
ресни за собственото им дете. 
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Тук училището може да помогне като 
подаде ръка за участие на родителите в учи-
лищния живот. Дълбоката същност на обра-
зователния процес започва в мига, когато 
едно дете, един учител и един родител за-
почват заедно своето пътешествие през на-
уките. Пътешествие, в което са необходими: 

– кораб – училищна дисциплина (гео-
графия),

– капитан – учител,
– навигатор – родител,
– пътешественик-откривател – ученик, 
– здрави платна – взаимоотношения, ос-

новани на доверие, подкрепа, вяра и обич,
– и попътен вятър – мечти – училищни, 

родителски, младежки.

И ето ни, стъпили здраво на палу-
бата, плаваме с издути платна през един 
урок-състезание, в което деца, родители и 
учители сме заедно.

Не урок, а празник. Празник с много 
емоции; с разнообразие от методи и прийо-
ми; с интересни дейности, изискващи бър-
зина и ловкост, съобразителност и логика; с 
много силна връзка родител – ученик.

Състезанието протече в пет кръга – с 
въпроси и дейности. 

I кръг – с въпроси и отговори за гео-
графското разположение на Азия, релеф и 
полезни изкопаеми;

II кръг – с въпроси за климат и води; 

III кръг – с въпроси за природните 
зони, растения и животни в най-големия 
континент на Земята;

IV кръг – разпознаване на пейзаж от 
континента (от снимки) и подреждане на 
пъзел от картата на Азия;

V кръг – представяне на държава от 
континента Азия – местоположение, при-
рода, стопанство, население, бит и култура. 

В петте кръга заедно отговарят на 
въпросите, състезават се и работят деца и 
родители.
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Родителите, които участваха в урока, 
са хора с различни професии – лесничей, 
търговски работник, медицински работ-
ник, учител, общественик. Хора с различно 
материално положение, но и хора, които 
са дали на децата си корени – да знаят от-
къде са, и криле, за да растат и реализират 
мечтите си. Мисля, че това са родителите – 
партньори на учителя и училището, готови 
да сътрудничат и помагат.

Не мислете, че всички родители, към 
които се обърнах за участие, откликнаха. 
Разбира се, че не. Разговорите ни, уточне-
нията и дори страховете ни бяха много. Но 
се получи.

Притесненията се превърнаха в уве-
реност, неудобството – в желание за побе-
да. Подготовката им отнемаше голяма част 
от свободното време – трябваше да научат 
всичко за най-големия континент на Земя-
та – Азия. Често разговаряхме по телефо-
на след 22:00 ч. вечер. Срещнали, прочели 
нещо, но не могат да си го обяснят, и ми звъ-
нят. Ангажираха се и техните половинки. 

По време на урока родителите тряб-
ваше да представят по една държава по 
избор. Те се справиха чудесно. Не само 
работеха с географска карта, но бяха при-
готвили ястия, изработили костюми, или 
донесли сувенири. На места се налагаше 
да ги прекъсвам, защото им се искаше да 
споделят и разкажат всичко, което знаят. 

В друг кръг на състезанието при по-
ставен въпрос често ученикът казваше: 
„Татко ще отговори“ или „Това мама го знае“.

Семействата тичаха, правеха кълба 
напред, балансираха, ходейки по греда, 
слаломираха покрай колчета за време и 
накрая скачаха с чувал. Ние ги оценявахме 
и им се радвахме.

И накрая на състезанието като на 
състезание – награди и торти.

Невероятно изживяване! Мечтан час 
за мен, за децата и за родителите.
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Училище Izzi Science for Kids („Наука за деца“) е сбъдната мечта на голяма част от 
екипа му, който искаше да създаде място, където от най-малка възраст децата да полу-
чават структурирано и задълбочено обучение с фокус върху природните науки. Първите 
ученици прекрачиха прага на училището през септември 2019 г., като бяха открити пред-
училищни групи за 5- и 6-годишни, 1., 2., 3. и 4. клас.

Училището залага на учители, които са специалисти в своите области, но имат и до-
бър подход към децата. Екипът съчетава знанията на талантливи научни комуникатори, 
артисти, музиканти и танцьори с опита на квалифицирани начални педагози. Това съче-
тание дава възможност децата да получават знания „от извора“ и да се срещат с успели 
хора, които да ги вдъхновят.

• Задължителната основа

Izzi Science for Kids предлага повече от задължителните часове по изискванията на 
МОН по български език и математика за всички възрасти. Предучилищните групи се учат 
да разпознават и изписват букви всекидневно. Учениците имат занятия по български 
език между 8 – 10 часа на седмица, които са достатъчни да се усвои над средното ниво на 
грамотност и да се упражни приложението на знанията. Опитните педагози Владимира 
Динова, Новка Тодорова, Даниела Богданова и Лиляна Демебукова се стараят да дадат 
добра и стабилна подготовка на децата от 1. до 4. клас по базовите дисциплини български 
език и математика. Албена Качамакова полага добри основни с подготовката на предучи-
лищните групи по български език.

mailto:petiag@izzi.academy
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Обучението по английски език в Izzi Science for Kids е засилено още от предучилищ-
ните групи. Децата на 5 и 6 години през игра, песни и усвояване на звукове навлизат в 
английския език с по два часа на ден. В програмата на по-големите ученици са застъпени 
ежедневни занимания, в които се тренира речниковият запас, граматиката и правилното 
писане. Опитният преподавател за ранна езикова грамотност Севдалина Манова подгот-
вя по английски език децата до 1. клас, а за по-големите ученици в училището идват учи-
тели от Британски съвет България.

• Учителите по наука

Астрофизикът Никола Каравасилев, химикът Наско Стаменов, географът Димитър 
Желев, биолозите Таня Димитрова и Явор Денчев приеха предизвикателството да препо-
дават природните науки на деца от 5 до 11 години в Izzi Science for Kids.
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„Izzi Science for Kids според мен е уникално по рода си училище в България. В далеч 
по-развити държави също не са много училищата с фокус върху науката за малки учени-
ци. Мисля, че обществото ни имаше нужда от появата на такова училище“, споделя Ни-
кола Каравасилев. Освен че е сред преподавателите по наука, той подготвя и български 
гимназисти за участие на международни състезания по астрономия, физика и астрофи-
зика. За Димитър Желев (съосновател на „Географ БГ“) училището e „вдъхновяващо място, 
където науката и децата се срещат, за да се запознаят и да се обикнат за цял живот.“

Освен в Izzi Science for Kids Наско Стаменов е учител и в НПМГ, където работи с гим-
назисти и ги подготвя за участие в международни състезания. Явор Денчев има дългого-
дишен опит в представянето на интересни научни експерименти пред деца както в Бъл-
гария, така и в Канада. А Таня Димитрова е била учител в САЩ и прилага своя опит, за да 
обясни дори и на най-малките деца сложни процеси, примерно – как се разпространяват 
вирусите.

Учениците в Izzi Science for Kids имат часове в добре оборудвана лаборатория, къ-
дето всеки ден правят интересни експерименти, съобразени с тяхната възраст. Децата 
се учат да бъдат любопитни, но и да мислят критично, да търсят доказателства за всяко 
твърдение, да събират и анализират резултати. Те безпроблемно усвояват теоретични 
знания за природните науки, като правят лесни за разбиране, игрови и увлекателни опи-
ти, развиват групови и индивидуални проекти. Свикват да следват правила и как да рабо-
тят със специализирана техника.

Учителите по наука възприемат като своя мисия да изградят у тях солидна научна 
обща култура, както и да ги вдъхновят да бъдат спокойни и търпеливи. „Това са много 
важни за един учен умения. Но дори извън науката, нищо стойностно не става бързо и 
лесно. Човек просто не трябва да се отказва“, смята Никола.

• Програмата Cambridge Primary

Като лицензирано от МОН училище Izzi Science for Kids покрива изискванията на 
Държавните образователни изисквания (ДОИ) за хорариум по основните предмети, но и 
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ги надгражда с опита на Cambridge International в подготовката на деца от 5 до 11 години. 
Занятията за децата от подготвителните групи и учениците от 1. до 4. клас се провеж-
дат по международно признатата програма Cambridge Primary за двуезично обучение на 
български и английски с фокус върху науката.

Cambridge Primary е комбинирана учебна програма на световно ниво. Тя помага на 
учителите за по-добра подготовка на часовете и предоставя система за оценяване на поз-
нанията, които децата са придобили. Води се на английски (и български) език, като изуча-
ването на математика и природни науки увлекателно ангажира учениците и ги въвлича 
в страхотно приключение. Екипът на Izzi Science for Kids смята, че чрез тази програма ще 
изгради уверени, отговорни и креативни деца. Уроците в учебниците, по които работи 
училището, включително по английска математика, са поднесени занимателно и интерес-
но, като целта е да се провокират децата да мислят и сами да се опитват да достигнат до 
новото знание.

Английската програма на Izzi Science for Kids обединява часове на английски език, 
наука и английска математика. При нея се развиват логическото мислене и познанията по 
приложна математика. Термините, които се въвеждат, са обяснени лесно и разбираемо. 
Преподавателите по английска математика са опитният американски учител Ваня Дими-
трова и младият вдъхновяващ педагог Велимира Димова.

• STEAM сърцето на училището

Екипът на Izzi Science for Kids е избрал и подходяща STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Art, Mathematics) система за малките възпитаници. Тя използва метода за 
учене чрез преживяване и обогатява тяхната обща култура и себепознание.

Застъпени в STEAM системата са уроците по спорт, танци, изкуство и музика, на кои-
то се обръща специално внимание в Izzi Science for Kids. Учителите Лъчезар Рангелов (по 
спорт), Мартин Ассев (по хип-хоп танци), Капка Георгиева (по балет), Александър Буюкли-
ев (по айкидо) създават програма, в която освен да развиват двигателните умения на де-
цата, обогатяват и тяхната обща култура.

Часовете по музика и приложно изкуство се водят от специалисти, като Елина Да-
шина и Мария Асса, изявени в своите области. В тяхната програма темите доразвиват на-
ученото по наука и се изграждат добри интердисциплинарни връзки. Izzi Science for Kids 
предлага и широка гама от клубни занимания, като астрономия, фотография и балет, как-
то и възможност за индивидуални уроци по китара или пиано.
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Потребността от играта е свойствена на хората и се проявява още от първите ме-
сеци на тяхното раждане. Отначало играта носи безусловно-рефлекторен характер, но 
постепенно, с нарастване на интереса към обкръжаващия свят, тя се превръща в сред-
ство не само за преживяване на приятни емоции, но и за взаимодействие със средата, в 
процеса на който се изработват специфични навици и умения [1]. 

Игровата задача се поставя от самата игра като изискване и може да се реши ефек-
тивно, само ако има личностен смисъл за участниците и у тях е налице готовност за ней-
ното приемане. Това зависи от начина на поставяне на игровата задача, която следва да е 
разбираема и близка до детското светоусещане, до мотиви за предстоящата дейност и да 
предизвиква продължителен, емоционален отклик у децата [1].

Автодидактичните игри са най-типичните игри с открити правила. Те се разработват 
специално за постигането на определени педагогически цели и съдържат в себе си как-
то познавателен, така и възпитателен потенциал. Наименованието „Автодидактични” се 
въвежда, за да се открои свойството на тези игри да обучават чрез своето съдържание, 
игрови действия и правила. За да се развиват адекватно на същността им, е необходимо 
постепенно да се усвояват и разгръщат като самостоятелна детска дейност, в която ясно 
да се открояват автодидактизмът, самоорганизацията и възможността за самореализа-
ция и самоконтрол на участниците.

Всяка автодидактична игра поставя децата в проблемни ситуации, които те трябва 
да разрешат, защото тези ситуации са значими и ги стимулират за активна интелектуална 
дейност. В тези игри децата са поставени пред необходимост да активизират различни 
интелектуални процеси и да извършват сложни интелектуални действия, като анализ, 
сравнение, класификация, абстрахиране и други, да съпоставят своите действия и дейст-
вията на противника, което произтича от стремежа за постигане на игровата цел – побе-
да. Тази универсална цел стимулира децата да извършват разнообразни познавателни 
действия, да търсят печеливши стратегии, да трансформират знанията си съобразно със 
ситуацията, определена от правилата на играта [1].

Радев счита: „Има два основни подхода за прилагане на метода на проектите.

Според исторически по-стария подход обучаемите преминават две стъпки: първо, 
те се обучават по един систематичен курс за усвояване на знания и някои умения, а след 
това прилагат тези знания и умения, творчески и самостоятелно, насочено и към подхо-
дящи проекти. Според втория подход обучението от страна на учителя/преподавателя не 
предшества проекта, но е вградено в него.“ 

mailto:s.bogdanova@zaednovchas.bg
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Обучението, основаващо се на проектния подход включва: проблематизация на 
учебния материал; познавателна активност и практически ориентирана дейност на деца-
та; връзка на обучението с играта, работата (труда), живота на детето; проектиране и реф-
лексия. При него в основата на процеса на обучение е сътрудничеството, позволяващо да 
се създадат условия за активна съвместна учебна дейност и възможности за индивидуа-
лизация и диференциация. 

За разлика от традиционните, ръководени от учителя занимания в клас, учениците 
трябва сами да организират собствената си работа и да управляват собствения си път при 
работата по проекта. Акцентира се върху учебни дейности (често интердисциплинарни), 
които се реализират от обучаемите в дългосрочен план и преживяванията в хода на ра-
ботата се вземат под внимание и се прилагат към света извън класната стая. Проектно-ба-
зирано обучение „не е само потенциално ефективен подход за даване на инструкции, но 
и съществен компонент на различни текущи модели за реформиране на училището, и 
към него се предявяват редица изисквания: да води до задълбочено мислене; самостоя-
телно решаване на проблеми; практическо самооценяване и саморефлексия; социално 
ценна активност и обществено значима отговорност за значимостта на ученето.“

Проектно-базираното обучение е организирано около един отворен насочващ 
въпрос или предизвикателство. Така то фокусира учениците да работят и задълбочават 
своето учене, като се центрират върху съществените въпроси, дебати, тези и/или про-
блеми. Проектно-базираното обучение изисква набор от умения за критично мислене, 
решаване на проблеми, сътрудничество и комуникация [2].

На база на тази теория, фокусът ни през учебната 2017/2018 г. бе проектно-базира-
ното обучение чрез създаване на игра, изцяло доближаваща се до интересите на нашите 
ученици от Обединено училище „Христо Ботев“. 

По своите демографски характеристики село Дълго поле е представено от три ет-
нически групи: българи, турци и роми. На територията на община Калояново училище 
„Христо Ботев“ е единственото обединено. В него се обучават 120 ученици, като 40% са 
българи и 60% от учениците са от ромски и турски произход. 

Създаването на Escape school удовлетворява потребността от разчупването на ин-
дивидуалността на всеки ученик в прилагането на практика на научените знания. Учени-
ците се насочват към групова работа, в която те създават заедно краен продукт от полу-
чените предметни знания в училище.

Целите, които си заложихме са: 

• Практическо прилагане на научените знания;

• Развиване на умението за работа в екип;

• Критично мислене.

Групата, с която бе създадена практиката, са 17 ученици от VII клас. Задачата пред 
седмокласниците беше двояка – от една страна, да измислят логическите задачи, с които 
ще трябва да се преборят двата състезаващи се отбора – V клас срещу VI клас, а от друга 
– да бъдат треньори и консултанти по време на играта.

Всеки от нас е искал да избяга от училище, нали? Или е казвал, че иска да падне 
бомба и да го взриви.... е, това направихме и ние, разбира се, в метафоричен смисъл. В 
случая съвсем не става дума за реално бягство от часовете, а за приключенската игра 



49

„Еscape school“, в която се впускат учениците от Обединено училище „Христо Ботев“ в с. 
Дълго поле, област Пловдив. Вдъхновението за създаване на играта дойде от „Стая на за-
гадките“. Идеята бе представена на учениците от VII клас и веднага се взе решение, че 
тази игра трябва да бъде изживяна. Запознахме с концепцията за играта родителите, ръ-
ководството и колектива в училището и получихме голяма подкрепа за реализирането ù. 
Създадената концепция на играта включва решаване на серия от загадки, като се използ-
ват улики, намеци и стратегии за постигане на целите за определено време. Участниците 
трябва да разкрият тайната на ключа към изхода

Представяме ви една отборна и обогатяваща игра, условието на която е: учениците 
имат време от 60 минути да отговорят на загадки, за да открият кода за обезвреждане на 
скритата бомба в училищната сграда. Участниците се разделят на два отбора – V срещу 
VI клас, и започват оспорвана битка. Всеки отбор се състои от 7 играчи, като начело са 
капитаните на отборите. 

Загадките се състоят основно от логически пъзели, като например исторически и 
географски въпроси, математически последователности или различни видове кодиране, 
точно както е във видеоигрите. Местата за бягство включват скрити предмети, екипна 
комуникация, броене, забелязване на нещо очевидно в стаята, използване на предмет 
по необичаен начин, заместване на символи с ключ, търсене на обекти зад изображения, 
математически операции, идентификация на шаблони, шифри и дори задачи, свързани с 
правописа и пунктуацията на българския език.

Основното правило е децата да не се втурват да обръщат всичко, а последователно 
и методично да откриват загадките. Когато ги отгатват, те ги водят до следващата, докато 
достигнат до обезвреждане на бомбата. Покрай тях има координатори, които следят за 
спазването на правилата и ако някой ги наруши, подлежи на дисквалификация.

На първия етап от играта петима участници от всеки отбор са заключени в стая, а 
капитанът и един негов помощник отгатват 10 на брой логически задачи. В отговора или 
в самата загадка е скрит 13-цифров код за отключване на катинар и освобождаване на 
останалата част от отбора. При затруднение в отговора на задачата има жокер. Ако състе-
зателите решат да го ползват, времето им за игра се намалява с 5 минути.
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При втория етап всеки член на отбора трябва да се насочи за скрити загадки, без 
да търси безразборно, защото всички са свързани. Загадките са фрази от Ботев и Левски. 
Чрез вярно ориентиране и решаване на всяка логическа задача отборите откриват отдел-
ни думи. Някои от думите са натоварени (маркирани) с индекс и символ от морзовия код. 
Така след отговаряне на всяка загадка се събират всички думи. В този момент учениците 
получават указание да сглобят фразата, да я коригират пунктуационно и правописно и 
да я изпратят като sms на учителя по български език Васил Тянковски. Ако е изпълнено 
изискването, той пуска отговор „да“ и те преминават на следващия етап.

В третия етап е скрита част от стихотворение. Учениците трябва да го намерят по 
дадено указание от консултантите на играта, да познаят автора на стихотворението и да 
кажат годината на раждане и смърт на автора.

Над сглобената вече фраза от 2. етап има написани индекси, които трябва да подре-
дят, като се съобразят с годината на раждане и смърт на автора. При правилна подредба 
разкриват 8-цифров код от индекси. Върху 5 от цифрите на този код има символи от мор-
зовата азбука. Тук от учениците се изисква да намерят в Уикипедия морзова азбука на 
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кирилица, за да открият 5-буквена дума – шифър за обезвреждане на бомбата. На всеки 
символ от морзовата азбука отговаря определена буква от българската азбука. Ученици-
те преобразуват морзовия код в букви, за да разшифроват 5-буквената дума „Успех“, която 
е ключът към обезвреждане на бомбата и край на играта.

И след края на всяка игра трябва да имаме победители. Отборът на учениците от 
VI клас успя да открие кода за време с 5 минути по-малко от отбора от V клас и победи. 
За автентичното преживяване на учениците във фоайето на училището на голям екран с 
видео и озвучаване „избухна“ атомна бомба. Отборът победител бе награден от госпожа 
Стойна Делчева – директор на училището, с отборна игра за класа и грамота.

Постигнати резултати:

Чрез изследователска дейност, работа в групи, сблъскване с предизвикателства и 
реални преживявания учениците придобиват житейски опит, развиват общностни взаи-
моотношения, културна и социална интеграция.

Интерактивното обучение отчита интересите и възможностите на децата, фонда от 
знания, които имат, тяхната възраст и културните им ценности.

Играта е полезна за развиване на логическото мислене, екипна работа, специфични 
социални и интеркултурни умения и различни други умения както на участниците, така и 
на създателите на подобна игра.

Играта „Еscape school“ разкрива потенциала на учениците, свързан с концентрация 
и координация, чувство за екипност, приятелство и сътрудничество. Чрез нея те развиват 
и своите речеви и комуникативни умения. Но най-вече се забавляват и вдъхновяват, и 
прилагат придобитите знания от училище в реална среда. Отборната игра Escape school 
показа, че учениците от различните етноси се справят еднакво добре и постигат успех с 
общи усилия и работа в екип.
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             ПО СВЕТА И У НАС

НЕПОВТОРИМ И НЕЗАМЕНИМ ПРИЯТЕЛ...

Проф. д-р Румен Пенин

Софийски университет „Св . Климент Охридски“, Геолого-географски факултет,  
катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“

e-mail: penin@gea.uni-sofia.bg

В края на 2018 г. внезапно ни напусна проф. Александър Федотов.

В настоящия брой на списанието Ви представяме този високо ерудиран и изключи-
телен Човек, дал много на българската наука, на студентите от Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ и други висши учебни заведения у нас, на нашата култура, и за-
познал читателите и слушателите си с най-стойностното от историята, науката, култура-
та и мистиката на Изтока. Проф. Александър Федотов допринесе много за отношенията 
на страната ни с редица азиатски държави, като лично бе ангажиран с много блестящо 
осъществени проекти. Той бе и си остава приятел на много хора, оставил следа в профе-
сионалния и личния им живот. В списанието ще прочетете един от неговите материали за 
любимата му Корея.

Проф . Александър Федотов 
със съпругата си – 
журналистката Снежана 
Тодорова

Александър Федотов е роден на 6 март 1956 г. в Новосибирск, СССР. Завършва Фа-
култета по източни езици и култури в Санкт-Петербургския държавен университет. Той 
е доктор на филологическите науки, професор по корейска, монголска и тибетска лите-
ратура в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, полиглот. Създател е на специ-
алност „Кореистика“, директор е на Центъра за източни езици и култури към Софийския 
университет. Член е на световните асоциации по кореистика, монголистика, тибетология 
и алтаистика. Превежда от старотибетски, старомонголски, съвременен монголски, хин-
ди, корейски. Специализира и изнася лекции в Република Корея, Китай, Монголия, Индия, 
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Тайланд, Унгария, Румъния и Русия. Научните му интереси са в областта на източните ези-
ци, културата, религиите, фолклора на народите от Централна Азия и Близкия изток. През 
2015 г. получава най-високото отличие на Монголия – орденът „Полярна звезда“. Почива 
на 30 октомври 2018 г. в София.

Неповторим и незаменим приятел...

Спомням си точния ден на запознанството ни – 8 ноември 2004 г. В този ден надве-
чер откривах фотоизложба „Географията, като пътешествие, Географията, като приключе-
ние…“, откриване и суета, и в края на вечерта към мен се приближи проф. Александър Фе-
дотов, за когото знаех, че е зам.-ректор по международните въпроси в ръководството на 
Софийския университета. С него бе моят студент и дипломант Цветан Богданов, работещ 
в международния отдел на университета. Той ми представи Сашата, запознахме се и като 
че ли почувствах, че скоро с него ще станем добри приятели. Още от първите разменени 
реплики усетих, че с този човек има какво да си кажем. Разговаряхме за местата, които 
сме посетили, спирахме се пред фототаблата и обсъждахме преживяното и видяното. Той 
бе ходил на много от местата, показани на снимките, и обменяхме своите спомени. 

На две от таблата бях представил Русия и пред тях разговорът се превърна в неспи-
рен поток от спомени. Сашата е роден в Русия и за него бе особено интересно мнението 
ми от четирите години, които прекарах като аспирант в Московския университет. В този 
период бях посетил много интересни места из необятната страна, на места легално, нa 
места – не, но тогава такива бяха правилата за пътуване на чужденци. На раздяла се угово-
рихме скоро да се видим на чай и така започнаха срещите ни, в центъра на които бе гео-
графията, пътешествията, опознаването на нови хора и други култури. За мен бе огромно 
удоволствие да разговарям с един от най-ерудираните хора, които познавах дотогава. 

Всеизвестно е колко много направи проф. Федотов в областта на преподаването 
на източните езици в България. Заедно с това той често се срещаше с дипломатическите 
представители на страните от Азия и на тези срещи се набелязваха интересни и взаим-
нополезни за културите ни мероприятия. Запознах се с негови колеги и с дейността на 
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Центъра за източни езици и Института Конфуций. Бях поканен от организационния ко-
митет на научна конференция за живота и дейността на световноизвестния философ и 
художник Николай Рьорих и неговото семейство. Сашата ме насочи да обърна внимание 
именно на маршрута на една от големите експедиции на семейството – Централноазиат-
ската, и резултатите от географската част от описанията на участниците. Доста порових 
из библиотеките и интернет, за да оформя мнението си в материал за географските аспек-
ти на това забележително начинание.  

Често се уговаряхме след приключване на ангажиментите му в Центъра да мина-
ва през дома ми, тъй като живеех наблизо. Срещите ни на чаша чай станаха традиция, а 
разговорите ни, които можеха да продължават безкрай, бяха ограничавани само от сво-
бодното му време. Той ми бе подарил повечето от книгите, които бе написал. Спомням 
си например, че прочетох прелюбопитната книга „За спора между чая и бирата“, която за 
първи път бе преведена от Сашата. Бях купил бира, а той донесе тибетски чай и проведох-
ме незабравим разговор между глътки от тези две питиета.

Разговорите ни бяха свързани с различни аспекти от източните култури. Много 
неясни за мен неща, които прочетох в книгата „Тибетска книга за живота и смъртта“ на 
Согиал Ринпоче, постепенно ми се изясниха, тъй като Сашата бе не само отличен позна-
вач на темата, а имаше и задълбочени теоретични и практически знания за тибетската 
култура. По време на престоя си в Москва имах щастието да попадна на двумесечна на-
учна руско-монголска експедиция из просторите на Монголия от горите на север през 
огромните пространства на монголските степи и пустинята Гоби. Тъй като Сашата знаеше 
и монголски език, а и сам бе пътешествал из страната, научих от него превода на много 
географски обекти, които бях посетил по време на експедицията. Пожелахме си някой 
ден отново да отидем там. 

Проф . Александър Федотов на едно от пътешествията си из островите на Тихия океан
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Когато решихме с моята приятелка Нори да направим пътешествие до Южна Корея, 
той ни посочи най-интересните места, които могат да се видят за времето, което отделих-
ме на тази страна. Запозна ни с много неизвестни аспекти от културата, живота и манта-
литета на тези хора. Книгата му „Странознание“, посветена на Южна Корея, ни бе особено 
полезна. Така бе и когато осъществих мечтата си да посетя Япония за месец. Разговорите 
ни за тази далечна страна се въртяха около дзен културата, чайната церемония, япон-
ските технологии, отношенията човек – природа и как те се разбират в тази страна, за 
японците и какво ли още не. 

При потеглянето ни на пътешествие за Синдзян-Уйгурския автономен район на Ки-
тай, Сашата ни убеди, че няма да бъдем разочаровани от този слабо посещаем и доскоро 
почти неизвестен район на Китай. И разбира се, не сгреши, защото впечатленията ни от 
това пътуване бяха огромни и трябваше да ги обсъдя именно с човек като него, с отлична 
представа за културата на народите, населяващи този район. Когато се върнахме, с него 
обсъдихме Пътя на коприната, пустинята Такламакан, превратната история на тази част 
от Централна Азия,  традициите на местните хора. Това бе един от най-дългите ни разго-
вори на многобройни чаши чай...

Разговорите със Сашата окончателно ме убедиха да не отлагам отдавна мечтаното 
пътешествие до Тибет, Бутан и Непал. Направихме го с Нори през есента на 2016 г. и след за-
връщането ни при първата среща със Сашата надълго и нашироко коментирахме най-раз-
лични аспекти от историята, географията, културата и живота на хората в посетените места. 

Отвсякъде, където пътуваше, Сашата изпращаше снимки и коментари на приятели-
те си, за да пътуваме мислено и ние с него, и никога не забравяше да ни донесе някакъв 
подарък за спомен от поредното преживяване. Често това бе нов вид чай, който веднага 
опитвахме заедно.

Сашата колекционираше монети от цял свят и за него бе истинско удоволствие да 
прегледа моите събирани откъде ли не монети и да си избере от тях тези, които представ-
ляваха интерес за неговата колекция. Когато откриеше някоя рядка монета от далечна 
страна виждах истинска радост в очите му. Отдаваше се на хобито си така, както и на вся-
ка друга дейност, която считаше за полезна и смислена. 

Нееднократно с Нори, Сашата и съпругата му Снежка посещавахме избрани кул-
турни събития. Спомням си как веднъж заедно с тях и неговата майка Римма Алексан-
дровна посетихме в Народния театър „Иван Вазов“ постановката на българския драма-
тург Христо Бойчев „Полковникът птица“, представена от руския Академичен драматичен 
театър „Максим Горки“ от гр. Самара. Това стана причина за една незабравима вечер, в 
която дълго разговаряхме за театралното изкуство в двете страни. Друг път с него и не-
гови близки гости от Германия посетихме „Българи от старо време“ в Музикалния театър. 
Сашата не забрави да подчертае: „Ето така са живеели нашите стари българи по онова 
време.“ Да, той много често казваше: „Ние, българите“, и то с гордост – един възпитаник на 
Петербургската филологическа школа, който предаде опита си на хиляди българи, инте-
ресуващи се от източни езици, култура и философия.

Друг незабравим мой спомен със Сашата е, когато той намери време да посетим 
вилата ми в Искърския пролом и да обиколим красивите места наоколо. Покатерихме се 
на „Цветков камък“, едно от местата, откъдето се открива уникална гледка към пролома и 
ридовете на Стара планина. Там, на високото, останахме няколко часа, възхищавахме се 
на невероятно красивата ни природа и проведохме интересен разговор за природата и 
човека, и за това, което той променя необратимо в нея. 
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Сашата намираше време и да посети и изнесе лекции пред студенти от Геолого-ге-
ографския факултет, като със своя точен изказ, чар и ерудираност винаги запленяваше 
слушателите си.

През есента на 2013 г. открих втора фотографска изложба в Галерията на Универси-
тета. За моя радост представянето ù бе направено именно от Сашата заедно с друг мой 
приятел – известния ни телевизионен журналист Симеон Идакиев. 

Независимо от огромната си заетост, когато го помолих да напише материал за кни-
гата, която подготвях – „География на Азия“, той с удоволствие прие и ми предостави чу-
десни материали и фотографии за своите впечатления от Южна Корея и Мианмар. 

Имахме обща идея със Сашата, Снежка и Нори да пътешестваме заедно. Бяхме на-
белязали няколко екзотични държави, но за съжаление не можахме да осъществим тази 
идея. 

През последните години здравето ми бе влошено и се налагаше да бъда дълго вре-
ме вкъщи. Сашата не пропускаше поне два пъти месечно да намине, да донесе куп вкус-
нотии, да се видим и поговорим, и винаги с усмивка и зареден с положителна енергия ме 
уверяваше как ще се оправя бързо и ще мога пак да пътувам по своите географски марш-
рути. Чудесно е да имаш такъв всеотдаен и оптимистично настроен приятел! 

Ще запазя за себе си и много лични моменти от разговорите ни, в които споделяхме 
неща за семействата си и разбирания за различните страни на земния си живот.

За нас, неговите приятели, смъртта го срещна внезапно, а нас свари напълно непод-
готвени. Но считам, че като отличен познавач на Изтока Сашата добре познаваше същ-
ността на земния живот и неизменната подготовка за раздялата с него и продължаването 
по Пътя към светлината и безсмъртието на душата.

Затова той остава незабравим и незаменим наш приятел сега и завинаги.

Познанството и приятелството ми със Саша Федотов бе ценен дар от съдбата, който 
ще запазя завинаги.
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КОРЕЯ

Проф. дфн Александър Федотов

Наричат Корея Страна на утринната свежест заради зелените ù планини и многото 
реки и езера. Това е една от най-старите държави в света, чиято история според нейните 
жители наброява около пет хиляди години, а според историците първите държавни об-
разувания на Корейския полуостров се появяват в края на първото хилядолетие преди 
Христа. Нейното близко съседство с Китай обуславя културния ù облик: китайската ци-
вилизация – една от най-древните в целия свят – оказва значително влияние чрез въз-
никналия много рано писмен китайски език, на който съществува богата и разнообразна 
литература, а също така благодарение на формиралите се в Китай конфуцианство и дао-
изъм, определили и корейските представи за Космоса и човека.

Като добър „ученик“ Корея въвежда китайската йероглифика като официален дър-
жавен и литературен език още през първото хилядолетие преди Христа. По онова време 
на територията на Корейския полуостров съществуват няколко държави, чиято държав-
на религия през ІV – VІ век става будизмът, а държавният апарат копира китайския модел. 
Държавата Когурьо, разположена в северната част на полуострова, е известна с могилите 
на своите владетели, богато декорирани със стенописи, които изобразяват ловни сцени, 
народно веселие, царски процесии и др. Държавата Пекче, заемаща югозападната част 
на полуострова, постига небивали върхове в изготвянето на будистка пластика и църков-
ни атрибути. Пекческите майстори често са канени в съседна Япония, за да придадат нуж-
ния облик на тамошните будистки манастири. Впрочем именно благодарение на корей-
ците будизмът прониква в Япония. В столицата на друга стара корейска държава Шила 
– Кьонгджу – и днес могат да се видят погребения на нейни владетели, в които по-късно 
археолозите намират безценни златни корони и украшения. В Шила са построени едни 
от най-големите будистки обители, приютявали навремето хиляди монаси и монахини. 
Шила е известна и с гвардията си от т. нар. хуаранг – „младежи-цветя” – представители на 
местния елит, които се отличават с великолепно познаване на будисткото учение и вла-
деенето на бойни изкуства.
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Първото обединение на Корейския 
полуостров се случва през VІІ век, когато се 
появява държавата Обединена Шила. Тога-
ва Корея установява изключително близ-
ки контакти с китайската династия Тан, по 
време на която Китай отбелязва върховни 
постижения в развитието на литературата, 
изкуството, архитуктурата.

През ІХ в. на власт идва династията 
Корьо, която успешно продължава най-до-
брите традиции на шилските владетели. 
Корея и нейният не толкова многоброен 
народ успява да запази цялостта на стра-
ната си по време на монголското нашест-
вие, а по-късно, по време на управлението 
на Чосонската династия (ХІV – ХХ в.) – да се 
противопостави и срещу манджурците, ус-
тановили своя власт в съседен Китай. Обяс-
нението за това се крие в изключителната 
хомогенност на корейския етнос, неговия 
висок патриотичен дух, конфуцианския 
подход към общите цели и задачи. През Чо-
сонската епоха Корея се превръща в по-го-
лям защитник на конфуцианските идеи и 
ценности от самия Китай! 

Уви, в стремежа си да запази своята 
самобитност и уникалност, Корея се обри-
ча на самоизолация, която е прекъсната 
през 1910 г. от съседна Япония, отдавна на-
мислила да се сдобие със собствени коло-
нии. Подобно на много азиатски държави, 
Корея се превръща в японско притежание 
за тридесет и пет години. Краят на този 
период идва с края на Втората световна 
война. Жадуваното освобождение, уви, не 
се превръща в началото на нова обедине-
на Корея, защото страната е разделена по 
идеологически принцип: в северната част 
на полуострова навлиза Съветската армия, 
а в южната част – американската войска. 
Подобно на Германия и Виетнам, Корея 
също е поделена от големите играчи.

Всички усилия политиката да отстъпи 
пред родолюбието завършват с неуспех: 
през 1948 г. двете Кореи обявяват своята 
независимост и формират самостоятелни 
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правителства. Така се появяват Корейската 
народнодемократична република със сто-
лица Пхенян и Република Корея със столи-
ца Сеул. Наричат тези страни още Северна 
и Южна Корея. Почти от самото начало в 
Северна Корея управлява кланът Ким – Ким 
Ир Сен, после синът му Кин Чен Ир, а днес 
неговият внук Ким Чен Ун, а в Южна Корея 
след продължителен период на диктатура 
и военно управление през 1987 г. за първи 
път се провеждат демократични избори.

Идеологическото противопоставяне 
е причината през 1950 г. да избухне Корей-
ската война, която продължава три годи-
ни и напълно разрушава икономиките на 
двете корейски държави. Загиват хиляди 
и хиляди хора, а останалите живи вече не 
се припознават като принадлежащи към 
един и същ народ. Тъжно е, че днес Корея 
е последната разделена страна на нашата 
планета.

След Корейската война възстано-
вяването на икономиката и селското сто-
панство в двете Кореи протича успешно 
благодарение на помощта съответно на 
Съветския съюз и социалистическия лагер, 
и на САЩ и Западния свят. И докато Север-
на Корея все още се надява да установи 
своя политически ред с помощта на сила 
и заплашва крехкия мир с ядрено оръжие, 
в Южна Корея с бързи темпове изграждат 
модерно общество, което с надежда гледа 
към бъдещето и съхранява своето богато 
минало.
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В Република Корея има десетки, ако не и стотици будистки манастири и светилища, 
конфуциански храмове и музеи, кралски дворци и градини. След Олимпийските игри в 
Сеул, проведени през 1988 г., светът като че ли преоткрива за себе си Корея. А от начало-
то на 1990 г. с разпадането на Съветския съюз и социалистическия блок Република Корея 
установява дипломатически отношения със страните от Източна Европа, КНР, Монголия, 
Виетнам и т.н. Отношенията ни с тази страна днес са динамични и активни.

Понастоящем надали има човек на нашата планета, който да не знае за съществува-
нето на Южна Корея, или както често я наричат – Корея. От бедна страна тя се превърна 
в 13-та икономическа сила в света! Това е страната не само на „Кангнам-стайл“ и кейпоп, 
таекуондо и кимчи, но и страната с най-бързия интернет, с най-голям брой смартфони на 
хиляда души, с признати от целия свят постижения в областта на високите технологии, 
образованието, архитектурата, културата, особено киното и живописта...

Забележително е как Корея продължава грижливо да съхранява своето културно и 
религиозно минало, трепетно да запазва своята природа – вижте само остров Чеджудо, 
който е включен изцяло в списъка на ЮНЕСКО за природни обекти, и да изгражда супер-
модерни летища върху изкуствени острови, да пуска едни от най-бързите влакове в све-
та, да пробива пътни тунели, дълги по 30 и повече километра, да построява магистрали, 
на които биха завидели даже германците...

Днес Република Корея наистина е отворена за света: самите корейци много обичат да 
пътешестват, а и все повече и повече чужденци посещават Страната на утринната свежест.
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ХАВАЙСКИ РАЙ

Свилен Русанов

Бакалавър по география и биология, 
в момента живее на хавайския остров Оаху (в гр . Хонолулу)

Посвещавам на доц. Мимоза Контева и доц. Никола Тодоров.

Здравейте драги пътешественици, географи и любознателни читатели. Ще ви раз-
кажа една история за магическо място, обградено от най-голямата водна маса на земята 
– Тихия океан, история за непокътната тропическа джунгла, лавови полета, снежни вър-
хове, активни вулкани и цветни пясъчни плажове, една невероятна история за борбата на 
природните стихии в  приказния хавайски рай.

Хавайските острови са най-изолираната островна група в света, разположени на 
около 1600 km от най-близката държава (Кирибати) и на 3200 km от най-близкия конти-
нент Северна Америка. Именно тази отдалеченост е отговорна за изключителното разно-
образие и уникалност на ендемичните видове в хавайската флора и фауна.

Преди около 70 млн. години разкъсване в Тихоокеанската тектонска плоча създа-
ва „гореща точка“. Образуват се постепенно издигащи се вулканични острови, познати в 
наши дни като Хавайски архипелаг. Осем са основните острови, разпрострели се на над 
500 km от северозапад на югоизток.

На Кауай, или острова градина, е най-старият вулкан, който е угаснал преди повече 
от милион години. Югозападно от него в непосредствена близост е Ниихау, който е малък 
и трудно достъпен. Летейки в югоизточна посока, преминаваме над Оаху, най-гъсто насе-
ления остров с близо 1 млн. жители, на който е разположен административният щатски 
център град Хонолулу (над 350 хил. ж.).
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Молокай и Ланай са значително по-малки и слабо развити, запазващи естествения 
си природен характер. Кахо´олаве е най-малкият от групата на основните острови.

Следва Мауи, вероятно най-популярният сред островите, познат по целия свят с 
невероятните си водопади, като тук е разположен националният парк „Халеакала“, харак-
терен с множество геоложки феномени. Редицата от големи острови завършва с Хаваи 
или Големия остров (10 432,5 km2). Той е най-големият по площ и най-младият в геоложко 
отношение. За него казват, че е „роден от огъня и водата“.

Националният парк „Вулкани на Хаваите“ е една от най-забележителните и причуд-
ливи територии, които може човек да посети и наблюдава.

Активният вулкан Килауеа (разположен на източния склон на вулкана Мауна Лоа) 
изригва непрестанно от 1983 г. насам и според някои източници е най-активният вулкан 
на планетата.

Имах късмета и удоволствието да прекарам 4 дни в опознаване на този уникален 
парк. През нощта наблюдавах „лавопад“ в океана – греещата в оранжево лава, излизайки 
от земните недра, мигновено се превръщаше в нова земя. На следващия ден от хели-
коптер наблюдавах кратера с бълбукаща лава и мястото, на което се „сблъскват“ лавата, 
нагрята до над 2000°С, и образуващите се 4-метрови вълни в Тихия океан. В същото вре-
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ме се образува и димен облак, който е силно токсичен и се вижда от стотици километ-
ри. Създаващата се нова земя всъщност непрестанно разширява територията на Хаваи 
и респективно на САЩ. От 5 май до 22 септември 2018 г. националният парк бе напълно 
затворен за туристи поради изригването на вулкана Килауеа, което бе съпроводено от 
силни изхвърляния на газ и пепел и няколко по-силни земетресения.  

С остров Хаваи, дал заслужено своето име на щата, са свързани някои любопитни 
факти: тук се намира най-южната островна точка на САЩ – Ка’Лае пойнт (11°, 54‘ с. ш. и 
155°,40‘ з. д.); най-висока точка на архипелага е Мауна Кеа (4207 m н. в.); – метеорологичната 
станция на върха отчита най-ниската температура в архипелага -11,1°С, измерена на 17 май 
1979 г.; на острова е най-високият водопад в целия архипелаг – Акака, с височина 135 m; 
най-валежно място на остров Хаваи е ст. Хило, отчела през 1994 г. валежи от 4643 mm.  На 
острова са разположени най-масивната по обем планина на планетата – Мауна Лоа, изме-
рена от основата си (под морското равнище), и най-високата планина в света – Мауна Кеа, 
измерена от основата си на морското дъно (по-висока дори от Еверест – близо 10 km).

Имах удоволствието да прекарам една нощ на върха на Мауна Кеа (4207 m) и да по-
срещна изгрева на панорамна площадка, на която са разположени 13 огромни телеско-
па, които струват милиарди долари и принадлежат на водещите страни в астрономията 
(Япония, Франция, Канада, САЩ и др.). Именно тук, поради изключителното географско 
положение (надморска височина, отдалеченост от континентите и близост до Екватора), 
през последните 40 години са направени много астрономически открития. Не случайно 
тук е тествана техника и са се подготвяли множество астронавти, участвали по-късно в 
експедициите до Луната.
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А сега ще ви запозная накратко с историята, културата, живота и природата на Ха-
вайските острови.

Предполага се, че първите заселници пристигнали тук от Маркизките острови в По-
линезия през III в., а според други източници през  V – VI в. сл.Хр. Пътешествайки с двумач-
тови канута, те се отправили на север в търсене на нови земи. Легендите разказват, че те 
тръгнали на път, подгонени от сушата, войните и пренаселеността на родните им остро-
ви. Това е причината, водени от инстинктите си, както и от невероятните си навигацион-
ни умения, да достигнат на 4000 km от родината си, откривайки нови земи – Хавайските 
острови. Носели със себе си различни растения и няколко вида животни, създали земи 
с посеви, като същевременно се прехранвали и с риболов. Според преданията птицата 
„златиста булка“ (Pluvialis fulva), е подсказала посоката, в която първите заселници ще от-
крият земя. Впоследствие пристигнали и други заселници от Полинезия (предполага се 
от Таити) и почти всички острови на архипелага били заселени. 

На 18 януари 1778 г. на островите пристига експедицията на капитан Джеймс Кук 
и това променя съдбата на Хаваите. Местните хора, не виждали до момента желязо, са 
впечатлени от оръжията и корабите на тези странни хора. Първоначално островите са 
наречени Сандвичеви острови и това наименование се използва до края на XIX в. Експе-
дицията на Кук обикаля северната част на Тихия океан и при завръщането си за зимуване 
на Хавайските острови при стълкновение между моряците и туземците на 14 февруари 
1779 г. той загива. Англичаните донасят на островите заразни болести и това предизвик-
ва смъртта на много от местните жители. Европейците заварват на островите няколко 
държавни образувания, обединени през 1810 г. в общо кралство, начело с първия хавай-
ски крал Камеамеа I (април 1810 г. – 8 май 1819 г.). На островите се появяват плантации 
от захарна тръстика и САЩ проявяват голям интерес към тях. Болести, за които местните 
нямат имунитет, довеждат до рязко намаляване на населението – от около 300 хил. до 30 
хил. души през 1852 г., поради което внасят работници от други страни – китайци, япон-
ци, филипинци, корейци, а също работници от Европа – португалци, норвежци, немци и 
др. Впоследствие американците през 1883 г. правят преврат и кралят е свален от власт. 
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Година по-късно е провъзгласена зависимата от САЩ Република Хаваи. През 1889 г. САЩ 
анексира архипелага и в 1900 г. предоставя на островите статут на самоуправляваща се 
територия. На 21 август 1959 г. „Територия Хаваи“ става 50-ия американски щат. 

Интересна е културата на хавайците, формирана под влияние на представители на 
различните азиатски народи. Хавайската азбука има 13 букви, което предполага голямо 
сходство в произнасянето на думите. В наши дни английските думи са навлезли широко 
в местния език и се говори на смесен англо-хавайски език. Интересен  културен момент 
е запазването на хавайските танци „хула“ и „хака“, наподобяващи тези на маорите в Нова 
Зеландия. „Алоха“ е не само поздрав тук, но и цялостна концепция за позитивизъм и спо-
коен начин на живот.

Населението на Хаваите в наши дни е около 1,4 млн. д. Съставът му е особено пъс-
тър – представителите на азиатските народи (китайци, японци, филипинци) са около 39%, 
около 25% са представители на европеидната раса, 10% са местно население – хавайци и 
полинезийци, 9% латиноамериканци, 12% афроамериканци и други. 

Животът и природата тук предлагат много възможности за авантюристите – под-
водно гмуркане, планински туризъм, колоездене, кану-каяк, плаване с различни съдове, 
сърфиране в океана и др. Трябва да се отбележи, че това е родината на сърфа, и много 
преди той да стане популярен по цял свят местните жители са го практикували с огромни 
3 – 5-метрови дъски. През зимния сезон седемкилометрова ивица по северния бряг на 
остров Оаху се отличава с вълни гиганти, достигащи до 10 – 25 m височина. Тук се про-
веждат редица състезания на професионалната световна сърф лига, което е удоволствие, 
смразяващо кръвта на любителите. 

Плажовете на о-в Хаваи са многобройни – просторни и разнообразни. Никъде дру-
гаде по света няма възможност в разстояние на само няколко километра да се наблюда-
ват черен, зелен, бял и златен пясък. Това е геоложки феномен, образувал се на големия 
остров поради интензивния вулканизъм и различния състав на изливащата се лава. Еро-
зията и абразията са факторите, създали тези неповторими плажни ивици. 
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Известно място е плажът Уайкики – според някои източници най-популярният плаж 
в света, разположен пред най-посещавания туристически квартал с множество хотели, 
ресторанти и молове.

Сред интересните туристически обекти е заливът Пърл Харбър на остров Оаху. Го-
ляма част от залива е заета и в момента от централната база на Тихоокеанския флот на 
САЩ. До 1940 г. е най-модерната американска военна база. На 7 декември 1941 г. Япония 
напада Пърл Харбър и така САЩ са въвлечени във Втората световна война. В наши дни 
една от атракциите е потопената подводница „Аризона“, посещавана от над 1,8 млн. ту-
ристи годишно. А Хаваите посрещат почти 9 млн. туристи годишно.

Климатът на островите е много разнообразен, което се дължи на редица фактори 
– надморската височина, орографските прегради, влажността на въздушните маси, слън-
чевата радиация и ветровете. Климатът съществено се различава в отделните острови. 

На големия остров Хаваи температурите варират в зависимост от местоположение-
то. В ст. Хило ср. год. t е +23,3°С. Най-„студено“ е през февруари (+21,8°С), а „най-топлият“ 
месец е август (+24,7°С). Най-ниската регистрирана температура е +12°С, а най-високата 
температура е +34°С. Средногодишните валежи достигат до 3300 mm годишно. На другата 
страна на острова в гр. Кона падат едва 481 mm. На острова се наблюдава и височинно из-
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менение на климата, тъй като най-високите му части надвишават 4 хил. m. Понякога по ви-
соките върхове се появява и сняг. На хавайските острови са отбелязани екстремно високи 
годишни валежи, например на о-в Кауаи е отчетен годишен валеж от над 12 100 mm – един 
от най-високите в света. Този остров държи и един от рекордите в Книгата на Гинес – дъжд 
е валял непрекъснато в продължение на 247 дни (от 27 август 1993 г. до 30 април 1994 г.). 

Хавайските острови са застрашени от поява на силните вълни цунами. Особено 
опасно е било цунамито след известното чилийско земетресение от 1960 г., когато до о-в 
Хаваи в залива Хило достига вълна с височина 11 m, която взема 61 човешки жертви, а 
282 души са ранени. Цунами възниква при почти всяко по-силно земетресение в Тихия 
океан, затова са взети специални мерки за ранно предупреждение. Понякога стават и 
големи срутвания на вулканични скални маси във водите на океана, които предизвикват 
високи вълни.

На островите няма големи реки, а множество потоци по наветрените склонове, ня-
кои от които целогодишни. На тях има красиви водопади – една от атракциите за много-
бройните туристи.

Климатът е предпоставка, от една страна, за образуването на тропични вечнозеле-
ни джунгли, а от друга, за развитие на интензивно растениевъдство и животновъдство. 

Хавайските острови се отличават с много висок ендемизъм на сухоземните расти-
телни и животински видове (64%), което се дължи преди всичко на неговата отдалече-
ност от други острови и континентите. 

Във флората на архипелага има както местни, така и пренесени от други райони на 
света растения. Дървесните видове са около 2200, като много от тях се отнасят към изчез-
ващите. От местните видове разпространени са киаве (род. Prosopis), хау (вид хибискус 
със жълт цвят), вид пандан (род . Pandanus), акация коа (Acacia koa) и др. Счита се, че коа 
е най-старото дърво на Хаваите. Дървесината му е много здрава и се използва широко в 
бита на хората. От ствола му правят местните канута, както и дъски за сърфове. В наши дни 
добивът на дървесина от него е строго контролиран. Разнообразни са цветята на островите 
– хавайска роза, жасмин (пикаке), цветовете на дървото хау и др. От тях хавайците правят 
венци за празници и посрещане на туристи. Красивите жълти цветове на хау имат симво-
лично значение – ако видите, че жена носи над лявото си ухо този цвят означава, че тя си 
има мъж и не търси внимание от други мъже, а ако цветето е над дясното ухо означава, че 
е свободна. 
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На островите има много растения, пренесени от други места, които тук са намерили 
чудесни условия за развитие, като хортензия, видове лилии, хибискуси, гардения и др. 
Донесени са много културни видове, които постепенно се разпространяват по острови-
те и са основа за развитие на растениевъдството. В края на XIX в. американският гигант 
„Доле“ започва да отглежда в плантации захарна тръстика, ананаси, банани (на о-в Оаху), 
кафе, ядки от макадамия на о-вите Хаваи и Мауи. 

Фауната на островите също се отличава с наличие на ендемични видове. В тази 
изолирана островна група със специфичен климат, релеф, почви и растителност са раз-
пространени редки животински видове. Тук се срещат 67 ендемични вида птици, два 
вида бозайници (прилепите „хоъри“ и хавайският тюлен-монах), много видове насекоми 
и др. Сред интересните видове са прочутата хавайска зелена морска костенурка (Chelonia 
mydas ), с която може да поплуваш при желание. Във водите на алхипелага се среща гър-
батият кит (Megaptera novaeangliae), който прекарва зимата в района на островите и от-
глежда малките си, а през лятото мигрира към Аляска и западните брегове на Северна 
Америка. Мантата Рей (Manta birostris) е особено, причудливо създание, което е безобид-
но и достига до 4 – 5 m дължина и при размах на страничните си „крила“ представлява 
неописуемо красива гледка. Хавайският тюлен-монах и различните видове делфини са 
сред красивите видове, характерни за архипелага. Тук са пренесени диви прасета, черно-
опашати елени и кози, които са обект на лов. На о-в Кауаи има подивели петли и кокошки, 
които остават на свобода след разрушаването на голяма птицеферма от ураган. Те нямат 
естествени врагове, тъй като няма мангусти, които обикновено се хранят с яйца от птици. 
Разхождат се из целия остров, дори в населените места.

Един вид малко кенгуру, донесено от Австралия и случайно освободено през 1916 
г., се заселва в долината Калахи на о-в Хаваи, където създава устойчива популация. Зми-
ите не са местни животни, но вече има избягали „домашни любимци“ – предимно питони. 
Най-големи колонии от птици има на о-в Кауаи. Над 680 вида риби обитават водите около 
островите. Особено красиви са рибите в кораловите рифове. Акулите са около 40 вида. Ха-
вайската гъска „нене“, хамелеон, донесен от Африка, местният гекон, мангустите, прилепите 
и още много други са част от необикновения животински свят на Хавайския архипелаг. 

Да живееш на хавайските острови е нещо необикновено и вълнуващо. Местните 
хора се отнасят дружелюбно към новите заселници и туристите. А невероятната природа 
наистина създава впечатление за земен рай. 

Пожелавам на всички, които мечтаят да видят този островен рай, да дойдат и да се 
потопят в неговия свят! Няма да съжалявате!

Желая от сърце неспирни пътешествия, както и любов, географски дух и приключения!
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ЧЕРНОБИЛ И ПРИПЯТ – РАДИАЦИОННИ СЕНКИ  
ОТ МИНАЛОТО

Гл. ас. д-р Димитър Желев

Софийски университет „Св . Климент Охридски“, Геолого-географски факултет,  
катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“

e-mail: dimitar@geograf.bg

Една от темите на 2019 г. бе свързана с аварията в Чернобилската АЕЦ на 26 април 
1986 г. 33 години след една от най-кошмарните трагедии на човечеството името „Чер-
нобил“ изплува с излъчването на едноименния американо-британски сериал по канала 
HBO през месеците май и юни. Бяха припомнени акценти като нещастната съдба на хора-
та в гр. Припят, неадекватността на съветските власти и цялата хронология на тази изцяло 
причинена от хората трагедия. Всеки може да прочете за причините и хронологията на 
аварията или да изгледа сериала, който смразява с фактологическата си достоверност.

По времето когато се излъчваше сериалът „Чернобил“ бях в Киев и се възползвах от 
възможността да се включа в еднодневна екскурзия до Чернобилската забранена зона 
(ЧЗЗ). Знаех за тези екскурзии от години и бях решен при първа възможност да посетя мяс-
тото. Радвам се, че успях да го направя преди да гледам сериала и да бъда „обременен“ с 
режисьорските гледни точки. По-късно гледах сериала и успях да го оценя, базирайки се на 
личните си впечатления от местата. Самият сериал не е сниман в Украйна, а вече призрач-
ният град Припят е заместен от „Фабийонишкес“ – един от кварталите на Вилнюс, Литва.

Съществува особена категория туризъм, която се нарича „dark tourism“ в смисъла на 
„тъмен, тъжен туризъм“. Това е туристическа дейност, свързана с посещението на места, 
където са се случвали трагедии. Всяко посещение на концлагер, място на катастрофа и 
други подобни места е по същество част от този туризъм. Когато хората извършват ту-
ристическо пътуване те го правят с цел почивка, душевно обогатяване и забавление. По-
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сещението на подобни „тъмни“ места няма как да бъде свързано със забавление. Но въ-
преки това такива места заслужават да бъдат посещавани, защото е добре да познаваме 
историята. Така ще научим за грешките на нашите предци и ако сме достатъчно прозор-
ливи няма да допуснем тяхното повторение. В наши дни този туризъм в района на Киев се 
развива с бързи темпове. През 2019 г. Чернобилската забранена зона е посещавана сред-
но от 3 – 4 хил. души на ден. Популярността на филма води до непрекъснатото нарастване 
на тези числа, а президентът на страната Володимир Зеленски заявява намерението си 
да облекчи пропускателния режим в Чернобилската зона, за да може повече туристи да 
посещават района на аварията. Той се аргументира с това, че украинският народ е изстра-
дал достатъчно много покрай темата с Чернобил и развитието на туризма е шанс поне да 
се развива икономиката.

През един майски ден на 2019 г. и аз станах част от тази туристическа статистика и 
допринесох с 98 щатски долара за местната икономика. Еднодневният тур в Чернобил-
ската забранена зона струва около 100 долара и включва транспорт, такси, англоезичен 
гид и обяд в стола на Чернобилската АЕЦ. Десетки фирми предлагат тази услуга и запис-
ването става и по интернет. Преспиване в Зоната не е разрешено, а влизането става само 
с лицензирана туристическа фирма и след бюрократично одобрение от страна на воен-
ните. Необходимо е предварително заявление за пътуване и данни от международен пас-
порт, който е единственият валиден документ, с който може да се влезе в ЧЗЗ.

Пътуването от Киев до района на Чернобил продължава около 3 часа по главен път 
в окаяно състояние – разстоянието е ок. 150 km. При влизането в ЧЗЗ се преминава през 
няколко КПП: дават се списъци, проверяват се паспорти, броят се хората на влизане; пре-
търсва се за оръжие и т.н. Всеки от влизащите получава уред, който трябва да окачи на вра-
та си. Уредът засича сумарното количество радиация, на което се излага човек по време 
на обиколката в ЧЗЗ. На излизане тази „джаджа“ се проверява и ако стойността е над уста-
новената норма може да пратят туристите в болница… за да изживеят още чернобилски 
емоции. Според нашия гид това не се е случвало никога, но измерването се прави, за да 
са спокойни самите туристи. За да си осигурят допълнително спокойствие някои посети-
тели си наемат гайгерови броячи за деня или дори специално защитно облекло. Но тези 
аксесоари са по-скоро ефектни за снимка, отколкото от тях да има действителна полза. 
Целият маршрут преминава през места, които са почистени от радиоактивни предмети, 
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а всеки турист следва дрескод и ясни пра-
вила за пребиваване: не се допускат къси 
ръкави и къси панталони; не пиеш и не се 
храниш на открито; изтървеш ли нещо на 
земята – не го вдигаш, а го оставяш там; и в 
никакъв случай не си взимаш „сувенирче-
та“ от мястото! На няколко места в Зоната 
се преминава през специални контролни 
пунктове, които следят дали по тялото ти 
няма някоя по-съмнителна в радиоактивно 
отношение частица. Това е – ясни правила 
и без драстични рискове за здравето. Ко-
личеството радиация, което се „приема“ по 
време на 6-часово посещение в ЧЗЗ е 100 
пъти по-малко от радиацията, на която сме 
изложени по време на презокеански по-
лет. По мои сметки спрямо местния ради-
ационен фон и данните за София – 1 ден в 
Чернобилската зона се равняваше на 5 дни 
живот в София. Fair enough.

Еднодневният тур включва обекти 
като: табелите на входовете на градовете 
Чернобил и Припят; изоставената сграда 
на пожарната команда, която първа е пра-
тена да гаси пожара от аварията; изоставе-
ни детски градини на обезлюдените села 
в района; изоставената радиолокационна 
станция „Дъга“ за ранно разкриване на из-
стрелвания на междуконтинентални ба-
листични ракети; бетонния саркофаг на пе-
чалния четвърти реактор; работническия 
стол на АЕЦ; изоставения град Припят с 
„новопостроените“ му стадион и лунапарк, 
които е трябвало да бъдат официално от-
крити на 1 май 1986 г. Посещава се и центъ-
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рът на градчето Чернобил, в което отново 
живеят хора – няколкостотин души, пре-
димно пенсионери, които са се завърна-
ли в домовете си през 90-те години. Точно 
тук научих и осъзнах какво точно означава 
името на селището, възникнало още през 
средните векове. Името произлиза от съ-
четанието на думите „черен“ и „билка“, т.е. 
черна, тъмна трева, Чернотрев. Всеки един 
от обектите, включени в еднодневния тур, 
е впечатляващ със своята история и място 
в хронологията на чернобилските събития. 

През цялото време гидът от туристи-
ческата агенция, Игор, споделяше инфор-
мация за събитията, показваше снимки 
на обектите преди аварията, показваше 
места, които заслужаваха внимание и раз-
казваше истории, които нямаше къде да 
се прочетат. Това, което се вижда по време 
на тура не поражда усмивки, трудно може 
да се определи като забавно, но със си-
гурност е интересно и запомнящо се. Тол-
кова тихи групи туристи, както по време 
на този тур, съм виждал само в места като 
„Дахау“ и „Аушвиц“. Няма как да бъде иначе, 
когато научаваш, че: близо 50 000 души са 
държани 2 денонощия до гръмнал атомен 
реактор, без да се предприемат смислени 
мерки за тяхната безопасност и евакуа-
ция; стотици пожарникари и войници са обречени и изпратени да гасят с примитивни 
средства пожар, който не може да бъде загасен дори с най-модерната техника; всички 
домашни и големи диви животни в района на ЧЗЗ са избити до крак, за да не разнасят ра-
диацията; стотици хиляди съдби са съсипани от нелепа поредица от човешки глупости… 
Тук-таме се прокрадва и някое добро и весело парченце информация – Чернобилската 
зона е станала оазис на дивата природа с огромни популации на мечки, вълци и други 
диви животни; местни ентусиасти слагат различни предмети из изоставените сгради, за 
да стимулират туристите да снимат – кукли, футболни топки и детски книги в яслите и учи-
лищата; непрекъснато се появяват странни хора, които решават, че трябва да се заселят в 
изоставените сгради на Припят и се налага военните да ги прогонват… 

Роден съм през лятото на 1986 г. От ранно детство до ден днешен съм съпътстван от 
преки следи, страшни истории, коментари и нелепи шеги, свързани с една от най-голе-
мите трагедии на човечеството – аварията, случила се в Чернобилската АЕЦ на 26 април 
1986 г. На 11 март 2011 г. във Фукушима се случи авария с АЕЦ в резултат на земетресение 
и цунами – пореден тежък удар върху природата, екоравновесието и здравето на хората. 
Там в зоната на катастрофата вече също се предлагат туристически обиколки. Дано през 
ХХI век списъкът с подобни „туристически атракции“ не нараства.
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ПЕРНИК ВÒДА НЕМА, МЪКА Е ГОЛЕМА* –  
ПОСЕГАТЕЛСТВО  

ОТ НАЙ-ЗНАЧИМ ЗАКОНОВ МАЩАБ

Адриан Илиев

Публикацията е предоставена с любезното съдействие на адвокат Адриан Илиев.

www.Advocati.org; e-mail: advocati@gmx.com

Съгласно чл. 15 от Конституцията [1] „Република България осигурява опазването и 
възпроизводството на околната среда (...) и разумното използване на природните богатства 
и ресурсите на страната“. Съгласно чл. 55 от същата, „гражданите имат право на здравослов-
на и благоприятна околна среда (...) [, която] са длъжни да опазват“. Цитираните разпоредби 
са отражение на съвременното разбиране на международната общност за фундаментални 
човешки права – в която връзка е напр. Резолюция 64/292 „Човешко право на [достъп до] 
вода и санитария“ от 28.07.2010 г. [3], с която ООН „признава правото на здравословна и 
чиста питейна вода и санитария като основно човешко право, същностно необходимо за 
опазването на живота и за упражняването на всички останали човешки права“ (чл. 1).

Фиг . 1 . Яз . „Студена“ към юли 2017 г .

Фиг . 2 . Яз . „Студена“ към юли 2018 г .

http://www.Advocati.org
mailto:advocati@gmx.com
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С отвеждането на водата от яз. „Студена“ и оставянето на хората в гр. Перник без 
необходимата им питейна вода (било заради насочване на наличните водни ресурси към 
индустриалната зона, било заради източването на тези ресурси през турбините на по-
строената към язовира водноелектрическа централа), в най-лекия случай е консумирано 
престъпление по чл. 216а от Наказателния кодекс (НК) [2], съгласно който към наказателна 
отговорност се привлича този, който „сам или чрез другиго неправомерно наруши целост-
та на съоръжения или обекти (...) на водоснабдителна или канализационна система, с кое-
то създаде условия за отклоняване на (...) вода“. Цитираната разпоредба е по Глава V „Прес-
тъпления против собствеността“, защото не взема предвид особения статут на водата 
(жизнено важна субстанция на живота) и разглежда същата единствено като собственост.

По наше мнение оставилото гр. Перник без необходим жизнен ресурс отвеждане на 
водата от яз. „Студена“ далеч не е престъпление единствено срещу собствеността. Висо-
ката обществена опасност на деянието произтича от обстоятелството, че недостигът на 
питейна вода се отразява неблагоприятно не само за икономическото благосъстояние на 
перничани, но застрашава живота и здравето, и е от естеството да причини хуманитарна 
криза в региона. Именно в тази връзка е цитираната по-горе Резолюция 64/292 на ООН.

Фиг . 3 . Яз . „Студена“ към януари 2019 г .

Фиг . 4 . Обеми вода в яз . „Студена“ към края на 
2019 г . (при максимални обеми до 24 млн . m3)

Фиг . 5 . График от ноември 2019 г ., с който 
министър Нено Димов реагира за първи път 
на намаляващите обеми в яз . „Студена“
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Язовирите са големи съоръжения, достъпни за пряко наблюдаване от всеки же-
лаещ – и редица длъжностни лица са натоварени с тяхното стопанисване, управление, 
контрол. Едва ли отвеждането на водата е станало рязко, без да може да се забележи. 
В тази връзка приложение може би намира и чл. 353а. от НК, съгласно който към нака-
зателна отговорност се привлича и длъжностно лице, което „в кръга на служебните си 
задължения укрие или разгласи невярна информация за състоянието на околната среда 
и нейните компоненти – въздух, вода, почва, морски пространства – и от това последват 
немаловаж ни вреди за околната среда, живота и човешкото здраве“. Цитираната разпо-
редба е по Глава XI „Общоопасни престъпления“, Раздел III „Престъпления против народ-
ното здраве и против околната среда“.

Фиг . 6 . 
Централната 
сграда на „ВиК“ 
ООД в гр . Перник

В българското право има достатъчно норми, чрез които би могло да се осигури на-
деждна охрана на обществения интерес по отношение на осигуряването на здравословна 
и благоприятна околна среда и разумно използване на природните богатства и ресурси. 
Това обаче не означава, че относимите охранителни норми ще бъдат приложени – особе-
но ако виновните длъжностни лица принадлежат към силните на деня или са извършили 
(са били заставени да извършат) беззаконията си в услуга на силните на деня. Ето как 
един такъв фрапантен случай на безчовечие, независимо от неудобствата и рисковете, 
стоварени върху десетки хиляди българи, в най-добрия случай ще произведе единствено 
политическа пушилка, прикриваща колективната безотговорност и безпринципност.

Литература

[1] Конституция на Република България, https://lex.bg/laws/ldoc/521957377 .
[2] Наказателен кодекс, https://www.lex.bg/laws/ldoc/1589654529 .
[3] Резолюция 64/292 от 28.07.2010 г.  на ООН
„Човешко право на вода и санитария“
 (The Human Right to Water and Sanitation)
 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292 .

____________

* Перник вòда нема, мъка е голема – хумористична песен на Ива Давидова; в първата седмица 
от публикацията песента реализира над 200 хил. преглеждания, а месец по-късно – над 300 хил. 
преглеждания – https://www.youtube.com/watch?v=43qgihaXjyw .

https://lex.bg/laws/ldoc/521957377
https://www.lex.bg/laws/ldoc/1589654529
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292
https://www.youtube.com/watch?v=43qgihaXjyw


76

     ГЕОГРАФСКИ СЪБИТИЯ И НОВИНИ

ПЕТО ИЗДАНИЕ НА  
БЪЛГАРСКИЯ ГЕОГРАФСКИ ФЕСТИВАЛ

Географ БГ

e-mail: hello@geograf.bg

Рекорден брой участници – над 600, участваха в петото издание на Българския гео-
графски фестивал. Събитието се проведе на 20 и 21 април 2019 г. в Стара Загора. Първото 
издание бе в Ямбол през 2015 г., следващите години домакини бяха  Казанлък, Пазарджик 
и Русе. Фестивалната програма през 2019 г. включи 21 събития, 10 тематични щанда и три 
изложби. За купите и медалите в ученическите първенства се бориха 42 отбора и повече 
от 250 индивидуални участници. Най-много участници имаше от градовете Стара Загора, 
Казанлък и Варна, но на географската фестивална карта се появиха и по-малки населени 
места като Роман, Кула, Вършец, Попово, Гурково, Стралджа. Традиционнo участие взеха 
отборите от Бургас, Русе, София, Добрич, Пловдив, Ямбол, Шумен, Вършец, Враца и др. 
Официалното откриване бе в събота, 20 април, от 13:00 ч. в залата на Държавна опера 
Стара Загора.

mailto:hello@geograf.bg
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Инициативата за Географския фестивал е на проф. Румен Пенин, който е и предсе-
дател на Организационния комитет за провеждането му. Целта е хора, занимаващи се с 
география под различни форми – като наука, образование, хоби, бизнес, да се срещат и 
общуват неформално, да се организират събития, показващи възможностите за профе-
сионална квалификация; учениците да видят програмите на университетите, в които мо-
гат да се обучават; студентите да видят бизнеса, който се занимава с география. Идеята бе 
приета от образователния портал Географ БГ и Българското географско дружество, които 
са основните съорганизатори на събитието от самото начало през 2015 г. Съорганиза-
тори на географския фестивал на местна почва през 2019 г. бяха община Стара Загора, 
Регионална библиотека „Захарий Княжески“ и Второ основно училище „Петко Р. Славей-
ков“. Организационният комитет за провеждане на фестивала включи голям брой геогра-
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фи, учители, общественици: проф. Румен 
Пенин, председател, доц. Георги Бърда-
ров, доц. Климент Найденов, доц. Стелиян 
Димитров, доц. Димитър Симеонов, доц. 
Стоян Недков, гл. ас. Димитър Желев, гл. 
ас. Евгения Сарафова, гл. ас. Атанас Китев, 
гл. ас. Августа Степчич, ас. Калоян Цветков, 
Теодора Димитрова, Димитър Янакиев, 
Лидия Семерджиева, Десислава Христова, 
Милена Желязкова, Снежана Маринова, 
Желязко Динев, Таня Иванова.

Във фоайетата на Държавната опера, 
където се проведоха основните събития, 
бяха разположени трите изложби – на Бъл-
гарския антарктически институт, предста-
вяща научната дейност на базата на антарк-
тическия остров Ливингстън, „Географията 
– пътешествие и приключение“ с фотогра-

фии на проф. Румен Пенин, и арт инсталация 
с пощенски картички от цял свят, осъщест-
вена от Спасимир Пилев и в партньорство с 
Уикипедия на български език.

В рамките на фестивалната програ-
ма се проведе обучение за работа с кар-
тографски софтуер „Map Creator“. В сери-
ята от презентациите участваха доц. д-р 
Климент Найденов с темата „100 години 
на Българско географско дружество“, доц. 
д-р Георги Бърдаров с „Началото и краят на 
света“, доц. д-р Стоян Недков с „География и 
екосистемни услуги – как да живеем в хар-
мония с природата“. Доц. д-р Стелиян Ди-
митров представи новата специалност „Ге-
опространствени системи и технологии“, 
създадена от Геолого-географския факул-
тет съвместно с Факултета по математика 
и информатика на Софийския университет.
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В състезателната програма на фестивала бяха включени отборното състезание „Ге-
ографиада“, което се проведе в два кръга, и индивидуалното „Разходка с изненади“. Носи-
тели на трите географски купи станаха отборите „Морски откриватели“ – Варна, „Морски 
гларуси“ – Варна и „Шуменско плато“ – Шумен. Разходката из центъра на Стара Загора 
включваше образователна беседа, след което участниците решаваха състезателен тест 
върху наученото. Бяха разпределени 8 комплекта медали във възрастовите категории 5., 
6., 7., 8., 9., 10., 11. и 12. клас. 

За пръв път на фестивала през 2019 г. се проведе студентски географски куиз, в кой-
то се включиха отбори от СУ „Св. Климент Охридски“ и от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. 
Състезанието бе организирано от Факултетския студентски съвет на Геолого-географския 
факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Студентите от старопрестолния град спечелиха 
състезанието, а подгласници останаха отборите от Софийския университет.

В Художествената галерия на Стара Загора бе представянето на най-новата книга 
на известния пътешественик и писател Симеон Идакиев „Омагьосаните острови“, а в за-
лата на Държавна опера Стара Загора бе представен филмът „Полярни изследователи“ 
на Мария Чернева от БНТ. Филмовата продукция за българската полярна експедиция бе 
представена лично от проф. Христо Пимпирев.

В рамките на географския фестивал бяха обявени победителите в националните ге-
ографски конкурси, съпътстващи фестивала – за любителски фотографии, за образова-
телни дейности в училище, за картографски изображения за студенти и др.

Традиционно в деня преди началото на Българския географски фестивал бе орга-
низирана предфестивалната програма с акцент върху местната общност. Географски на-
учнопопулярни презентации бяха представени от екипа на Географ БГ в старозагорски 
училища (Второ ОУ „Петко Р. Славейков“ и Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“). 
Публични събития в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ бяха и пред-
ставянията на почетния член на Българското географско дружество Симеон Идакиев с 
темата „Светът и всичко в него“ и географът и писател доц. Георги Бърдаров с „България 
– география на свободата!“.

В логото на Българския географски фестивал винаги има елементи, свързани с гра-
да домакин. За Стара Загора това бяха липовият цвят и перото, напомнящо, че това е гра-
дът на поетите. С петото издание на Българския географски фестивал завърши първият 
петгодишен етап от развитието на ежегодния географски празник. Пред Организацион-
ния комитет на Фестивала стоят предизвикателствата за организирането на следващите 
издания, които да отговорят на очакванията на стотиците участници.

Доц . д-р Климент Найденов,     Доц . д-р Димитър Симеонов,     Доц . д-р Георги Бърдаров,     Гл . ас . д-р Димитър Желев
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REFRESH В БУРГАС:  
ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ

Географ БГ

e-mail: hello@geograf.bg

На 27 септември 2019 г. се проведе ежегодното издание на Европейската нощ на 
учените. Програмата тази година обхвана повече от 150 събития, които се проведоха на 
над 50 места в цялата страна. Събитията се проведоха в градовете Благоевград, Бургас, 
Варна, Велико Търново, Габрово, Долна Митрополия, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, Со-
фия, Стара Загора и Тръстеник, на борда на научноизследователския кораб „Академик“, в 
родопската теснолинейка по маршрута Септември – Велинград и в единствената в Бълга-
рия изследователска миниподводница РС-8В.

В рамките на проекта REFRESH Географ БГ организира събитията в град Бургас. Про-
грамата в морския град се осъществи в партньорство с Община Бургас, Регионален исто-
рически музей – Бургас, СУ „Епископ Константин Преславски“, Българско географско дру-
жество, ПК „Мусагена“, Корпус за бързо гърмене и образователна програма „Космически 
предизвикателства“.

Събитията в Бургас се проведоха на четири различни локации. В ОУ „Иван Вазов“ – 
кв. „Банево“, се осъществи Лаборатория REFRESH: Клуб „Млад учен“ при ОУ „Иван Вазов“. 
Учениците от клуба, с ръководител Недялка Недялкова, представиха научни опити в об-
ластта на физиката и химията. Целта на тези демонстрации бе светът на науката да стане 
по-близък и разбираем за учениците в квартала.

Локация: Археологически музей Бургас даде пристан на Магия REFRESH: Щандове с 
експерименти, демонстрации и опити. 

mailto:hello@geograf.bg
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Това бяха щандовете „Географски хоризонти с Географ БГ“, където имаше забавле-
ния и учене с географски карти, компаси, глобуси, пъзели и т.н. „Космически предизви-
кателства“ очароваха гражданите на града с демонстрации на космически технологии и 
разработки. Какво са композитните материали? Как работят големите мелници в прахо-
вата металургия и как от тях се получават суровини за металните матрични композитни 
материали? Отговорите на тези въпроси представи на тематичен щанд д-р Йована Ружич, 
стипендиант по програма „Мария Склодовска-Кюри“, работеща по проекта DeMoMet в 
Института по информационни и комуникационни технологии към БАН. Експлозивно на-
строение в центъра на Бургас създаде Корпусът за бързо гърмене при Факултета по хи-
мия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“. Комуникаторът на науката Наско Стаменов 
разкри отблизо голяма част от чудесата на химията и със своите зрелищни опити и експе-
рименти убеди бургазлии в атрактивността на науката.

В СУ „Епископ Константин Преславски“ се проведе състезанието Наука в града 
REFRESH: Бургаска Географиада. Интерактивно отборно състезание за ученици от общи-
на Бургас по формата брейнринг се проведе в две възрастови категории – до 7. клас и 
до 12. клас. Отлично се представиха отборите на Средно училище „Епископ Константин 
Преславски“, Основно училище „Братя Миладинови“, Немска езикова гимназия „Гьоте“, 
Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации и Професионална 
гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“. В рамките на програ-
мата в същото училище се проведе и тематично обучение на тема „Климатичните проме-
ни и географското образование“. Теодора Димитрова представи полезна информация в 
помощ на професионалната квалификация на учителите по география и икономика по 
въпросите, свързани с климатичните промени.

Най-много събития в програмата на проекта REFRESH за Eвропейска нощ на учените 
се проведоха в експо-център „Флора“ в Морската градина. На церемонията по официал-
ното откриване на Нощта присъстваха множество граждани, ученици, учени и обществе-
ници. Лично кметът на община Бургас Димитър Николов отличи победителите в Бургас-
ката Географиада. 
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Програмата продължи със серия от 
презентации и дискусии на учени в голяма-
та зала на експо-центъра. „Полимерните за-
мърсители – тихата заплаха за човечество-
то“ бе научнопопулярната презентация от 
проф. д-р Севдалина Турманова (БУ „Проф. 
д-р Асен Златаров“) за приложението на 
полимерите като доказани високотехноло-
гични материали и опасностите от тях като 
замърсители на околната среда.

Доц. д-р Георги Бърдаров предста-
ви своите виждания за културното разно-
образие в Европа и предизвикателствата 
през XXI век, свързани с мултикултурали-
зма и глобалните промени. Неговата пре-
зентация бе на тема „Глобализация, мул-
тикултурализъм и бъдещето на Европа“. 
„Регенерация на градското пространство 
и преход към интелигентен град“ показа 
на публиката възможностите за „възражда-
не“ на постиндустриалните пространства 
и добрите примери от света, Европа и Бъл-
гария. Ас. Антонина Атанасова представи 
примерите за възстановяването на изоста-
вени градски пространства в контекста на 
развитието на „умни“ градове, като включи-
телно представи успешния опит на Бургас. 
Екологичната тематика бе отново засегна-
та в „Пластмасосфера – новата обвивка на 
Земята“ – презентация на гл. ас. д-р Дими-
тър Желев, посветена на замърсяването с 
пластмаса в света и предизвикателствата 
пред човечеството и дивата природа.

Целта на Европейска нощ на учените 
е да докаже, че наука има навсякъде около 
нас и е еднакво важна за всички ни, неза-
висимо от възраст и занятие, а учените са 
хора с изключително вълнуващи профе-
сии.

Проектът REFRESH (Relate, Experience, 
Find Research Everywhere and Share) за Ев-
ропейска нощ на учените в България се 
финансира от Европейската комисия по 
дейностите „Мария Склодовска-Кюри“, до-
говор 818879. Проектът се осъществява от: 
Център за изследване и анализи, Форум 
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Наука, Британски съвет, Форум Демокрит, Медицински университет Пловдив, Медицин-
ски университет София, Технически университет София, Технически университет Габрово, 
Университет по хранителни технологии, Химикотехнологичен и металургичен универси-
тет, Минно-геоложки университет, Национална спортна академия, Институт по океано-
логия при БАН, АгроБиоИнститут, Национален природонаучен музей при БАН, Институт 
за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, София Тех Парк, Русенска 
търговско-индустриална камара, Институт по зеленчукови култури „Марица“, Български 
географски портал Географ БГ, Център по забавна математика

Асоциирани партньори са: Институт по молекулярна биология при БАН, Софийски 
университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет Варна, Югоизточен уни-
верситет Благоевград, Софтуерен университет, Медицински университет Плевен, NM 
Genomix, Астрономическа обсерватория София, Съюз на учените в България, Асоциация 
на младите полярни изследователи, Международна асоциация на геоморфолозите, Чита-
тел, Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси с. Байкал, 
Музейко, Национален политехнически музей, Природонаучен музей Котел, Регионален 
исторически музей Котел, Средновековна крепост Туида, Регионална библиотека Стара 
Загора, Дирекция на Природен парк „Витоша“, Столична община – Дирекция ПИСТ, Общи-
на Габрово, Общински информационен център Сливен, Фондация Пловдив 2019, Move 
BG, BRЕEAM BG, Работещи идеи, TechnoMagicLand, Национално издателство за образова-
ние и наука „Аз Буки“, Drone Arena, Ratio, Зоологическа градина, MediaBricks, Национален 
институт по геофизика, геодезия и география, Регионална библиотека Благоевград, РИМ 
Плевен.



86

МОЯТА ГОЛЯМА ГЕОГРАФСКА СВАТБА

Теодора Димитрова

e-mail: tmalinova90@gmail.com

В аритметиката на Любовта 1+1 е равно на ВСИЧКО, а 2-1 е равно на НИЩО... Аз имах 
удоволствието да бъда от онези дами, чиито половинки предлагат брак едва на шестия 
месец от запознанството им. Знаех, че успехът в брака не идва само чрез намирането на 
половинката, но казах най-категоричното си „ДА“! Още докато го произнасях аз вече си 
представях цветя под формата на глобус, покривки с дантели и картографирани изобра-
жения по тях, подаръчета за гостите под формата на Клисурата Ел Каутара, ключодържа-
тел със свещената скала Улуру или пък по една теракотена фигурка от Сиан. И планиране-
то започна. Цели шест месеца протече организацията за моята голяма географска сватба. 
Явно съм изглеждала толкова ентусиазирана, че бъдещият ми съпруг, чиято „география“ 
се изчерпва до  изток – запад – север – юг, нямаше никакви претенции и се довери изцяло 
на моето географско въображение.

Човек преди да се сблъска със сватбена организация няма ни най-малка представа 
до какви детайли трябва да изпадне, за да може поне малко да се докосне до съвършена-
та сватба, пък била тя и географска. Разбира се, написах в Google „Първи стъпки в органи-
зирането на сватба“. И наравно с каненето на кумовете беше и изработката на поканите. 
О, поканите! Дилемата ми бе голяма – покана под формата на учителски дневник, плане-
тата Земя, но разцепена така, че да се виждат вътрешните ù слоеве и някъде в ядрото да 
пише „Покана за сватба“, аз и съпругът, ми плаващи по река Амазонка – не. Всичко тези 
първични идеи отпаднаха от съзнанието ми. И ето, роди се моят модел за сватбена по-
кана – карта. Още от самото начало, преди да бъде измислена поканата и какво да пред-
ставлява тя, аз си представях някъде там в долния десен ъгъл да има по една марка от 
различни държави. Спомням си, че в едно голямо междучасие (не знам защо бъдещите 
булки трябва да работят месеците преди сватбата) намерих в интернет мечтаните ми ва-
денки и ги поръчах. Разбира се, като практичен учител поръчах и около 200 за тетрадките 
на най-добрите си ученици.

mailto:tmalinova90@gmail.com


87

Няколко вечери усилен труд от страна на моя съпруг и поканите ни вече бяха изря-
зани и сгънати по начина, по който исках да бъдат. 15 големи карти (държа да отбележа, 
че не сме съсипали истински карти, а копия на такива от всичко имащия „Алиекспрес“). 
Изрязването беше тежка мисия – няколко от поканите трябваше да бракувам, тъй като 
съпругът ми беше разрязал островите Уолис и Футуна и аз нямаше как да си позволя да 
поднеса покана на който и да е наш гост без Уолис и Футуна. Прилежно сгънати, завързани 
и подпечатани с ваденки от различни страни, 120-те покани чакаха да бъдат раздадени.

По списък след поканите беше ред да уточним какви подаръчета да поднесем на 
нашите специални гости по време на сватбеното ни тържество. И тук, както вече стана 
ясно, имахме дилеми. Първоначалната идея за компаси отпадна след като видях, че има 
разделители за книги под формата на Пиза, Биг Бен, статуята на Свободата, и разбира се, 
Айфеловата кула. Решено беше – това ще е!

Вметвам, че през всички тези месеци повечето приятели и познати ми изпратиха 
една и съща снимка с един и същи текст: „Сватбената ти рокля“. Досещате се, че изобра-
жението бе на рокля с изобразени на нея континенти, но може би тук точно смелите ми 
географски мечти спираха.

Опитът ми по ходене на сватби показва, че на повечето има красива дантелена кни-
га в бяло, в която гостите оставят пожеланията си към младото семейство – да де, ама 
нашата беше голям тефтер с корици на атлас и някак не ми стигаше това, а предоставихме 
на гостите си и голям глобус, върху който да пишат и пишат… 

Толкова идеи преминаха през главата ми за тези шест организационни месеца, че 
със сигурност ще изпусна да запиша някоя от тях, но сега се сещам за момента, в който 
влязох в една пицария в центъра на София и там видях НЕЯ – Айфеловата кула. Дървена и 
висока близо 2 m. Представих си я вляво от масата на младоженците, гледах я, гледах я и 
явно толкова съм била запленена, че съпругът ми просто извика управителя и го помоли 
да ни услужат с нея за месец юли…
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Дойде време за украсата в ресторанта. Исках гостите ни да се чувстват приказно, 
ама и географски. Добре че се намираха хора, които да спират идеите ми, че току-виж 
изскочи някой тест за населението на Африка на масите на гостите. Гледах по сайтове и 
форуми масите отрупани с цветя в едни красиви и високи вази – нашите в стойка глобус. 
Красота! Изведнъж на ум ми дойде да напиша „Светът е любов“ на различни езици. Кар-
тончета, допрени до глобусите с цветя. 

Всеки, който е ходил на мероприятие с много хора знае, че да намериш масата, на 
която е предназначено да седиш, е трудно. За това моето решение по този въпрос бе да 
нарисувам стойки с 16 забележителности от 16 различни държави и те да бъдат поставе-
ни на 16 маси. Както се казва „Речено, сторено“. На 16 малки статива имаше 16 различни 
културно-исторически забележителности. Нашите родители бяха предвидени да стоят 
на маса „България“, на която гордо се извисяваше рисунката на храмът „Св. Александър 
Невски“. Египетските пирамиди, досещате се, заемаха централно място на маса Египет. 
Плитвичките езера, Фуджи, Тадж Махал бяха от 16-те рисунки на табелите, поставени по 
масите на нашите гости.

Интересен е моментът, в който младоженците трябва да решат къде да проведат 
своята сватбена фотосесия. Моите блянове не стихваха. Исках и в Париж да се снимам с 
булченската си рокля, исках и в Рим, исках и в Ню Йорк, и в Лондон исках. И мечтите нали 
са за това, да се сбъдват – направихме нашата фотосесия и в Лондон, и в Ню Йорк, и в Рим 
и в Атина... макар и те да бяха част от декора на киноцентър „Бояна“.

Географският ми ентусиазъм зарази дори водещия на нашето сватбено тържество, 
който още в първата минута каза на гостите ни: „Госпожата каза да ви препитам малко по 
география“ и го направи. По-интересното беше, че от джоба си изваждаше мини глобуси 
острилки за подарък на всички, отговорили правилно на въпросите му. А какво е сватба 
без голяма и красива торта? Смело мога да кажа, че тя беше моят шедьовър. В стила и цве-
товете на събитието гордо се ширеха всички континенти, потопени във вкусна глазура.
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Е, нашата приказка стартира на 13 
юли 2019 г. под зоркия поглед на нашите 
кумове – сем. Радослава и Стефан Дими-
трови. Противно на всички очаквания пом-
ня всичко от този голям ден – помня как се 
рее щастието, помня усмивките на гостите, 
помня дори мириса на този ден, а той уха-
еше на Любов с дъх на пътешествие. Пом-
ня всички мили пожелания и изненади, но 
едно е сигурно – аз никога няма да забравя 
как моя първи випуск нахлу в залата с хоро 
и танцува народни танци за мен, за съпруга 
ми и за всички наши гости. Денят на всяка 
булка е изпълнен с много вълнения, но ко-
гато бъде подправен и с любовта на вече 
бивши ученици той става НЕЗАБРАВИМ! А 
призива, който отправихме към уважаеми-
те ни гости в сватбените  покани изглежда-
ше така – „Букета с книга заменете и щас-
тието ни споделете“. И днес, освен съпруг 
и съпруга, ние сме горди собственици на 
нашата първа семейна библиотека, включ-
ваща близо 80 книги с различни заглавия. 
Благодарим на всички наши гости и най-ис-
крено се надявам да са се забав лявали по 
време на МОЯТА ГОЛЯМА ГЕОГ РАФСКА 
СВАТБА.

Изключително съм щастлива, че сред 
гостите ни бяха моят научен ръководител 
доц. д-р Георги Бърдаров, както и геогра-
фите гл. ас. д-р Димитър Желев, гл. ас. д-р 
Евгения Сарафова, гл. ас. д-р Атанас Китев и 
още много други географски приятели! 

Бъдете щастливи и се обичайте по ге-
ографски!
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ЗА ДА СТЕ ЗДРАВИ И ЗАСМЕНИ –  
ЯЖТЕ РАЙСКИ ЯБЪЛКИ ОТ ХРИЩЕНИ

Таня Иванова

e-mail: ivanova.tania@gmail.com

От 13 години старозагорското село Хрищени е домакин на един красив и много 
цветен празник – на райската ябълка. Провежда се през втората половина на ноември, 
когато в селото грейват екзотичните огнено-оранжеви плодове. Идеята за празника е на 
тогавашния секретар на Народно читалище „Стефан Генчев“ Мария Колева. Ражда се и 
веселият девиз „За да сте здрави и засмени – яжте райски ябълки от Хрищени“. В годините 
идеята се обогатява и доразработва, а празникът става все по-пищен и по-цветен. Селото 
има свой химн и знаме, на което е избродирана райска ябълка. 

Първите 16 дръвчета били донесени през 30-те години на миналия век от местния 
свещеник отец Николай, който бил приятел с главния овощар на цар Борис ІІІ. Днес в 
два от дворовете има дървета на над 80 години, отрупани с плод. В селото има повече 
от 150 дървета. Накъдето и да се обърнеш – най-много през два двора виждаш клони, 
в които като фенерчета светят огнено-оранжевите плодове. Райската ябълка (Diospyros 
kaki Thunb.) е дошла от Китай и Япония, у нас се отглежда основно в Южна България. За 
мнозина плодът е странен на вкус, но опитате ли веднъж – може и да се пристрастите. 
За ползите е писано много, богат е на витамин С и провитамин А, действа профилактич-
но при сърдечносъдови заболявания, забавя отслабването на зрението и стареенето на 
кожата. За тези 13 години се обогатявали взаимно – хората празника, а празникът – тех-
ните познания за райската ябълка. По-рано като напишеш в търсачката Google „райска 
ябълка“ излизаше съвсем малко информация, а сега се радваме, като виждаме, че много 
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често заедно със справките за растението 
се появява и името Хрищени, казва Радка 
Желева, която е пети мандат кмет. Тук вире-
ят няколко сорта – хиротаненаши, костата, 
хиакуме. Хрищенци наричат сорта хиакуме 
„ядливи“, но не защото другите не се ядат, а 
защото тези се консумират веднага, без да 
се чака да омекнат, „месото“ им е по-твър-
до и стегнато. От тях се прави и ароматно, 
кристално сладко, а в последните няколко 
години – и компот. Ракията става аромат-
на и пивка, има поне десетина рецепти за 
различни сладкиши с райски ябълки. На 
всеки празник има кулинарна изложба, в 
която изкусните майсторки показват не 
само всичко, което може да се приготви от 
райска ябълка, но и други характерни за 
селото специалитети. Един от тях „пръскана 
халва”. Рецептата не е сложна – продуктите 
са препечено брашно, пшеничено нишес-
те, захар, вода, оцветител, прави се гладка 
каша, не трябва да има бучици. Съд с олио 
се слага задължително на печка с дърва и 
се пържи, като се бърка непрекъснато, за 
да не залепне. Така – докато сместа се пръс-
не на трохи. Не е трудно, но е много тру-
доемко, иска време и здрави ръце, казват 
майсторките. 

Под наслов „Произведено в Хрищени“ 
се събира всичко, което хрищенската земя 
ражда и което сръчните ръце на местни 
майстори изработват. Заедно с огромните 
нарове, различните сортове райски ябълки 
и грозде, киви и производните им продук-
ти, могат да се видят прекрасни рисунки и 
есенна украса, изработени от най-малките 
хрищенчета, естествено – с преобладаващ 
мотив райска ябълка. На базара се продава 
прочутата хрищенска лютеница, мед, до-
машни сладка и мармалади, билки и под-
правки, и – разбира се, всичко от райска 
ябълка. На празника през 2019 г. кметицата 
Радка Желева направи едно допълнение 
към девиза и той вече гласи „За да сте здра-
ви и засмени – яжте райски ябълки и пийте 
ракия от Хрищени“.
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Поздравления, пъстра и весела програма – много забавления за всички има на всеки 
празник. По традиция той се открива с химна на селото, изпълнен от фолклорната група 
„Райска ябълка“, а дечица издигат флаговете на България, Европейския съюз и Хрищени. 
В програмата много активно се включват възпитаниците на детска градина „Лилия“ и уче-
ниците от ОУ „Христо Ботев“, гостуващи състави от съседни села. За всички участници има 
грамоти и подаръци. В годините се утвърждават и няколко конкурса – за най-голям добив, 
за най-едър плод, за най-дребен плод, за най-пивка ракия. Заради сушата миналото лято 
добивът беше много малък, та през тази година ракията ще е по-малко, но за добри гости 
винаги има. Може, разбира се, да я опитате по всяко време на годината, но няма да е също-
то, защото няма да сте усетили аромата на празника и да напълните очите си с цветовете му. 
Ако сте пропуснали – празник ще има и догодина. Хрищенци си мечтаят туроператорите да 
обърнат внимание и да включат дестинацията в маршрутите си. Толкова много еднодневни 
екскурзии се правят в България, защо да няма и дотук, а може и чужди туристи да идват.

Хрищени е най-голямото село в община Стара Загора, жителите му са над 2000. За-
ради близостта до града има търсене на имоти, строи се много, заселват се млади хора, 
има детска градина и училище, раждат се деца. Селото има обособена индустриална зона, 
има фабрика за ядки, розоварна с розови насаждения, цехове за строителна техника, за 
металопреработка, за чипс и пуканки. Голямата гордост е прочутата хрищенска лютени-
ца, произвеждана от местна фирма. Тук се преработват зеленчуци местно производство 
– краставички, чушки, патладжани, домати, гъби.
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„ПОГЛЕД ОТ РЪБА“ –  
ДА РАЗКРИЕШ КРАСОТАТА НА БЪЛГАРИЯ С ТАНЦ

Коста Каракашян, Стефани Ханджийска

e-mail: kosta@studiokarakashyan.com

Съвременният танц постоянно търси реализацията си извън ограниченията на чер-
ната кутия на сцената. Танцът спрямо мястото (site-specific work) дава нови, неизследва-
ни възможности да се влезе във взаимодействие със заобикалящата среда. Вдъхновени 
от културното и природното разнообразие на България, създадохме „Поглед от ръба“ – 
филм, който чрез танц разкрива красотата на 12 локации в страната. 

„Поглед от ръба“ е международна колаборация на българските режисьори и хоре-
ографи Коста Каракашян и Стефани Ханджийска, и американските им колеги – оператора 
и монтажист Кевин Чиу и композитора Джуд Икарус. Във филма участват българските тан-
цови артисти Гергана Илиева, Цвета Дойчева, Васил Зелямов и Петър Грудов.

Филмът представя абстрактен разказ за шестима души, разпръснати из палитра от 
внушителни пейзажи. Чрез езика на съвременния танц се изследват връзките, пътят и 
темата за идентичността на всеки един от тях. Всичко това – на фона на спиращата дъха 
красота на България.

Снимките осъществихме през лятото на 2019 г. под формата на десетдневно снимач-
но пътуване из България през места като крепостта Овеч край Провадия, скалната арка 
край с. Тюленово, курорта „Слънчев бряг“, Музея на религиите в Стара Загора, Потопената 
църква до яз. „Жребчево“, лавандуловите полета в Казанлъшката котловина, Стария град в 
Пловдив, Мраморното езеро до с. Православ, пещерата Проходна до с. Карлуково и на две 
места в София – зеленчуковата борса в кв. „Дружба“ и панелните блокове в кв. „Надежда“.

93

mailto:kosta@studiokarakashyan.com


94

„Поглед от ръба“ е филм за непрес-
танното търсене на идентичност. Хореог-
рафията и стилът на снимане отразяват 
издигането и потъването, лутането, изгуб-
ването и намирането на себе си. Тялото е 
като лакмус на душевните състояния, от-
разява вътрешните промени на героите и 
изразява човешката уязвимост.

Мотивацията за хореографията на 
първо място произлиза от специфичния 
заряд, който носи всяко място. Много рано 
в творческия процес се консултирахме с 
екипа на Географ БГ, разменихме идеи и 
направихме голям списък от потенциални 
места за снимки из страната. След това ги 
проучихме допълнително и избрахме тези, 
които ни грабнаха най-много като история 
и естетика. Водещият въпрос беше кои от 
тези места можем да обогатим с присъст-
вието на танц и така постепенно започна 
да се прокрадва една абстрактна история 
за лутане и търсене, която се оформи в не-
натрапчив сюжет с помощта на колегите от 
САЩ Кевин и Джуд.

За американците най-голямото 
предизвикателство бе как да се пресъз-
дадат мащабите и грандиозното усещане 
на локациите на място без дълга предва-
рителна подготовка. Кевин пристигна в 
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София в последните две седмици от танцовите репетиции в „Derida Dance Center“, но не 
познаваше самите места чак до сутринта на всеки пореден снимачен ден. Кевин, заедно с 
режисьорите и екипа от танцьори, бързо и динамично адаптира хореографията и движе-
нията на камерата в зависимост от специфичните условия.

Летният туристически сезон бе допълнителен фактор, с който екипът ни бе прину-
ден да се съобразява. Най-трудните сцени бяха тези, в които танцьорите трябваше да са 
продължително в близък контакт с непознати хора, като например една сцена в 2:00 ч. 
сутринта по оживените улиците на „Слънчев бряг“ или при танцов дует в 7:00 ч. сутринта 
на зеленчуковата борса в кв. „Дружба“. Нашето начинание бе голяма атракция за хората 
на пазара – от хореографията до костюмите и самата снимачна техника. Нашите танцьо-
ри запазиха самообладание и показаха изключителен професионализъм, докато хората 
коментираха с явен интерес и в крайна сметка сцената се получи точно както искахме.

Надяваме се, че филмът ще вдъхнови българската публика да възприеме България 
по нов начин и ще популяризира страната ни в международен план. Ако след филма на 
хората, които излизат от прожекцията им се прииска да танцуват, значи сме изпълнили 
целта си.

Фестивалната премиера на „Поглед от ръба“ е планирана за пролетта на 2020 г., а за 
българската публика такава ще се състои през есента на същата година. В рамките на про-
грамата за Европейска нощ на учените в Пловдив по проекта „RЕFRESH“ през септември 
2019 г. бе направена прожекция в работен вид на филма.

Филмовият проект се реализира с изключителната подкрепа на Национален фонд 
„Култура“ по програма „Дебюти“, с подкрепата на фондация „Пловдив 2019 – Европейска 
столица на културата“, резидентската програма на „Derida Dance Center“ и в партньорство 
с Географ БГ.



96

Фиг . 2 . Пощенски рог, експонат на Horniman 
Museum and Gardens в Лондон . https://www .
horniman .ac .uk/index .php/collections/browse-
our-collections/object/12760

Един от най-ярките символи на пощальоните, който по-късно се превръща в меж-
дународния знак на пощите, е пощенският рог. През XVI в. куриерите на Турн и Таксис 
използват рог, а той се появява от търговците на месо, с помощта на който дават сигнал за 
пристигането си за закупуване на добитък. След появата на влаковете и тяхното използ-
ване за пренос на пощата, в началото на XX в. роговете престават да се използват.

Фиг . 1 . Рисунка от Тива, изобразяваща 
древноегипетски пощенски куриер, доставящ 
писмо, около XVI в . пр . н . е . https://commons .
wikimedia .org/wiki/File:Egypt_mail_carrier .png

  ЗАНИМАТЕЛНА И ЗАБАВНА ГЕОГРАФИЯ

ПРЕНАСЯНЕТО НА СЪОБЩЕНИЯ –  
ОТ ПОЩЕНСКИТЕ ГЪЛЪБИ ДО КОСМОСА

Спасимир Пилев

Уикипедия на български език

e-mail: spasimir.v.pilev@gmail.com

Съществуват всевъзможни начини за пренасяне на пощенски пратки. Някои функ-
ционират и днес, макар и комуникацията ни да се извършва предимно електронно, а дру-
ги се появяват за кратко и остават в историята. Генерално са обособени в три категории 
– по суша, вода и въздух. За много от тези начини не сте и подозирали.

Съобщенията имат важно значение за нормалното функциониране на обществе-
ния живот, а липсата на комуникация не би позволила каквото и да е развитие. Но, за да 
достигне дадено съобщение от едно място до друго, е нужно неговото транспортиране.

Пренасянето на писма чрез посредник от един човек до друг почти със сигурност 
датира още със създаването на писмеността. Пощенската система започва да функционира 
по-късно. Първото документирано използване на организирана куриерска служба за пре-
насяне на писма е в Древен Египет, където фараоните са използвали куриери за разпрос-
транението на постановленията си из територията на държавата. Това е около 2400 г. пр. 
н. е. Най-ранното писмо, от което е оцеляла част, е от 255 г. пр.н.е. и то е от Древен Египет.

https://www.horniman.ac.uk/index.php/collections/browse-our-collections/object/12760
https://www.horniman.ac.uk/index.php/collections/browse-our-collections/object/12760
https://www.horniman.ac.uk/index.php/collections/browse-our-collections/object/12760
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egypt_mail_carrier.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egypt_mail_carrier.png
mailto:spasimir.v.pilev@gmail.com
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Един от най-старите видове пощенски съобщения е щафетната поща. Тя се използва 
за доставяне на бързи пратки чрез пеши или конни куриери. Тук е мястото да се споменат 
сведенията на Марко Поло за преноса на писма в империята на Кубилай хан през XIII в. – 
из цялата империя са разположени над 10 000 пощенски станции на всеки 40 km, обслуж-
вани от 200 000 коне. Марко Поло е известен със своите преувеличения, но и монголците 
– със своите коне. 

През Средновековието кореспонденцията между манастирите се осъществява 
чрез манастирската поща. Пренасянето ù става благодарение на монаси от манастирите.

Фиг . 4 . Марко Поло в татарски 
дрехи . https://commons .wikimedia .
org/wiki/File:Marco_Polo_-_costume_
tartare .jpg

Фиг . 3 . Снимка на процеса на експедиране и сортиране на 
кореспонденцията в Централната пощенска станция в 
София . 1911 – 1920 г . Иван Карастоянов . ЦДА, ф . 178К, оп . 4, 
а .е . 161, л . 1

Фиг . 5 . Снимка, представляваща 
събирането на писмата от 
пощенските кутии в София . 1905 г . 
Иван Карастоянов . ЦДА, ф . 178К, оп . 
4, а .е . 156, л . 1

Видео 1 Пощенска карета в 
САЩ, 1903 г . При събирането на 
пощата пощальонът продава 
марка, жената я залепва и му дава 
писмото . 

 През XVII в. пощенските услуги се осъществяват чрез каретната поща. Използват се 
най-често боядисани в жълто карети и поставен характерен пощенски знак върху тях. В 
каретите се намират екипажът за превозване на пътници, багаж и писмовни пратки.

Когато трябва да се доставят писма от райони с епидемии се използва карантинна-
та поща. Тогава писмата се дезинфекцират. Това се доказва с т.нар. епидемичен печат или 
клеймо с надпис „Пречистено“, „Дезинфекцирано“.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marco_Polo_-_costume_tartare.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marco_Polo_-_costume_tartare.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marco_Polo_-_costume_tartare.jpg
https://archive.org/embed/BiographPostmanPickingUpMailRFD
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В периода 1772 – 1784 г. във Виена 
действа частната градска поща на „Харди 
и Шотен“. Отличава се с това, че използва 
кречетала за привличане и обслужване на 
клиентите. Този вид пощенска услуга оста-
ва в историята като кречетална поща.

До осъществяването на железопът-
ната поща в САЩ през 1860 г., в западните 
райони на страната се използва бързата 
конна поща на „Пони експрес“. Тя свързва 
щатите Мисури и Калифорния.

Фиг . 6 . Кречетало и рог . https://commons .
wikimedia .org/wiki/File:Rälle_und_Horn .jpg

Фиг . 7 . Карта с маршрута на „Пони експрес“ между щатите Мисури и Калифорния в САЩ, 1860 
г . https://commons .wikimedia .org/wiki/File:Pony_Express_Map_William_Henry_Jackson .jpg

Фиг . 8 . Пощенски вагон в САЩ . https://commons .wikimedia .org/wiki/File:'Nevada_Southern_
Railroad_Museum'_31 .jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rälle_und_Horn.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rälle_und_Horn.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pony_Express_Map_William_Henry_Jackson.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:'Nevada_Southern_Railroad_Museum'_31.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:'Nevada_Southern_Railroad_Museum'_31.jpg
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През 1830 г. между Ливърпул и Манчестър се случва нещо историческо – потегля 
първият влак, натоварен с пощенски пратки. Осем години по-късно, отново в Англия, е 
въведен в експлоатация първият самостоятелен пощенски вагон за превоз и обработка 
на пощата. По-късно това се случва в Белгия, Франция, Германия, а през 1881 г. българско-
то правителство сключва спогодба с Акционерното дружество на барон Хирш за превоз 
на поща между Русе и Варна. Специалните железопътни вагони са наречени „подвижно 
пощенско писалище“. Име, което се използва до средата на XX в. у нас, а след това е заме-
нено с подвижни пощенски станции.

Видео 2 – Видео, показващо взимането на поща от служител във влак в САЩ, 1903 г . https://
archive .org/details/CEP00089

Фиг . 9 . Пощенски трамвай в Прага, Чехия . 
https://commons .wikimedia .org/wiki/
File:Vozovna_Střešovice,_poštovní_tramvaj .jpg

Освен чрез влакове, в някои от по-големите градове се използват и трамваите. 
Пратките се подпечатват със специален печат с надпис „по трамвая“.

Фиг . 10 . Пощенска кутия в трамвай в Бремен, 
Германия . https://commons .wikimedia .org/
wiki/File:Bremen_GT8N-1_tram ._Post_box_and_
ticket_machine_-_Flickr_-_sludgegulper .jpg

Фиг . 11 . Подземна поща в Лондон, Великобритания . https://commons .wikimedia .org/wiki/File:Mail_
Rail_trains_(13267574833) .jpg

https://archive.org/details/CEP00089
https://archive.org/details/CEP00089
https://archive.org/details/CEP00089
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vozovna_Střešovice,_poštovní_tramvaj.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vozovna_Střešovice,_poštovní_tramvaj.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bremen_GT8N-1_tram._Post_box_and_ticket_machine_-_Flickr_-_sludgegulper.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bremen_GT8N-1_tram._Post_box_and_ticket_machine_-_Flickr_-_sludgegulper.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bremen_GT8N-1_tram._Post_box_and_ticket_machine_-_Flickr_-_sludgegulper.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mail_Rail_trains_(13267574833).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mail_Rail_trains_(13267574833).jpg
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През 1879 г. в Лиеж, Белгия, на разстояние от 30 km за доставка на кореспонденция 
се използва котешка поща. На различни места из града са разпратени 37 котки, към които 
са прикрепени леки капсули за писма, но скоро след това този вид пощенска услуга се 
оказва доста неефективна и прекратява дейността си.

Поради натовареното движение по улиците на Лондон още през XIX в. за първи път 
се осъществява подземната поща. Около 1860 г. в канали, изкопани под земята, са мон-
тирани тръби, в които се придвижва малка количка, превозваща пощенска кореспонден-
ция и колети. Придвижването ù става чрез вакуум, който се образува чрез вакуумпомпа. 
Двата входа на тръбопровода са плътно затворени с помощта на херметически врати. 
Когато се образува вакуум, вратата се отваря и нахлуващият въздух изпраща количката 
до края на тръбата, където се намира другата пощенска станция.

Фиг . 12 . Котешка поща . http://
mentalfloss .com/article/64025/
time-cats-delivered-mail-belgium

Фиг . 14 . Американска пощенска 
марка от 1894 г . в чест на 
велосипедната поща . https://
www .pennypost .org/pdf/farrell/
BicycleMail_FarrellCollection .pdf

От 6 до 18 юли 1894 г. между градовете Фресно и Сан Франциско (разстояние около 
400 km) частна пощенска организация за първи път използва велосипедната поща. При-
чина за използването на велосипедите е железопътната стачка в Пулман, която възпре-
пятства пренасянето на пощата. Все пак с помощта на осем велосипедисти, всеки от които 
прекосява между 25 и 50 km, успяват да я доставят. Това съвпада и с края на стачката. 
След това велосипедите се използват на много места по света за доставяне на пощенски 
пратки, включително и в България.

Фиг . 13 . Пощенски плик с изобразен на него маршрутът 
на велосипедната поща от Фресно до Сан Франциско 
в САЩ . https://www .pennypost .org/pdf/farrell/BicycleMail_
FarrellCollection .pdf

http://mentalfloss.com/article/64025/time-cats-delivered-mail-belgium
http://mentalfloss.com/article/64025/time-cats-delivered-mail-belgium
http://mentalfloss.com/article/64025/time-cats-delivered-mail-belgium
https://www.pennypost.org/pdf/farrell/BicycleMail_FarrellCollection.pdf
https://www.pennypost.org/pdf/farrell/BicycleMail_FarrellCollection.pdf
https://www.pennypost.org/pdf/farrell/BicycleMail_FarrellCollection.pdf
https://www.pennypost.org/pdf/farrell/BicycleMail_FarrellCollection.pdf
https://www.pennypost.org/pdf/farrell/BicycleMail_FarrellCollection.pdf
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През XIX и XX в. в северни-
те страни се използва еленовата 
поща. Натоварените пратки на 
шейни с еленов впряг достигат 
до своите получатели.

Фиг . 15 . Снимка, представляваща 
доставянето на писма и 
телеграми в София . 1905 г . Иван 
Карастоянов . ЦДА, ф . 178К, оп . 4, 
а .е . 158, л . 1

Фиг . 16 . Шейна с кучешки впряг, натоварена с пощата на остров Сахалин, Русия . https://
commons .wikimedia .org/wiki/File:V .M ._Doroshevich-Sakhalin ._Part_II ._Nivkhs ._Winter_Mail .png

В северните райони на САЩ и Канада много разпространен метод на пренасяне на 
пощата е чрез шейни с кучешки впряг. Възможно е изминаването на разстояние до 75 
km на ден в пресечена местност без пътища. В края на XIX в. този тип пощенски услуги се 
осъществяват и в Руската империя в полуостров Камчатка, остров Сахалин и района на 
езерото Байкал. Когато писмата се пренасят по този начин, те се подпечатват при тръгва-
не, при смяна на шейната и при получаване.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:V.M._Doroshevich-Sakhalin._Part_II._Nivkhs._Winter_Mail.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:V.M._Doroshevich-Sakhalin._Part_II._Nivkhs._Winter_Mail.png
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В труднодостъпните високопланин-
ски райони на Сиера Невада в САЩ е ор-
ганизирана т.нар. скиорска поща. Пратките 
са подпечатвани с печат Snow Shoe Express.

Фиг . 17 . Паметникът на скиора Джон 
Томпсън, който държи хоризонтално 
прът, за да пази равновесие, докато 
пренася пощата . https://thestormking .com/
Sierra_Stories/Snowshoe_Thompson/snowshoe_
thompson .html

Моторизираната поща използва моторни превозни средства за пренасяне на по-
щенските пратки.

Фиг . 18 . Снимка на пощенска кола, пренасяща 
междуградската поща . 1905 г . Иван 
Карастоянов . ЦДА, ф . 178К, оп . 4, а .е . 157, л . 1

Автомобилна поща се използва, за да обслужва населените места без пощенски стан-
ции и представлява подвижна автомобилна пощенска станция. Създадена е в Германия, а 
по-късно и в Швейцария. Пуснатото писмо се подпечатва със специално пощенско клеймо 
и се транспортира с автобус, чийто интериор наподобява железопътен пощенски вагон.

Фиг . 20 . Мобилна пощенска станция в Самаранг, 
Индонезия . https://commons .wikimedia .org/wiki/
File:Mobil_Pos_Keliling_Semarang .JPG

Фиг . 19 . Съвременен пощенски автобус 
между градовете Пхунчолинг и Тхимпху в 
Бутан . https://commons .wikimedia .org/wiki/
File:Bhutan_post_bus .jpg

https://thestormking.com/Sierra_Stories/Snowshoe_Thompson/snowshoe_thompson.html
https://thestormking.com/Sierra_Stories/Snowshoe_Thompson/snowshoe_thompson.html
https://thestormking.com/Sierra_Stories/Snowshoe_Thompson/snowshoe_thompson.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mobil_Pos_Keliling_Semarang.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mobil_Pos_Keliling_Semarang.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bhutan_post_bus.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bhutan_post_bus.jpg
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Говорещото писмо се появява за първи път в края на XIX в. Схемата е проста – пис-
мата се записват на грамофонна плоча и се изпраща до някого. Обаче този вид съобще-
ния не придобива голяма популярност. Това е и т.нар. фонопоща. Тя е била пакетирана в 
твърда опаковка и задължително със знак „Ф“ върху нея.

Видео 3 – Видео, представящо съвременната употреба на пневматична поща . 

Най-вече в учрежденията е използвана вид поща, чрез която писма и документи се 
препращат от един етаж на друг или от сграда в сграда. Това се осъществява по кръгли или 
овални тръбопроводи чрез гилзи или капсули с диаметър между 25 и 60 mm. Придвижва-
нето им става с помощта на сгъстен въздух или вакуум. Скоростта на придвижване достига 
до 20 m/s. В по-големите градове са изграждани тръбопроводи за изпращане на граждан-
ски писма и телеграми между отделни пощенски станции на по-големи разстояния.

Начините за пренасяне на пощенски пратки по вода са няколко.

Фиг . 21 . Пощенска марка за 
фонопоща в Аржентина, 1939 г . 
https://commons .wikimedia .org/
wiki/File:Argentina_1939_Fonopost_
stamp .jpg

Фиг . 22 . Използване на пневматична поща в Унгарското 
национално радио . https://commons .wikimedia .org/wiki/
File:A_Magyar_Rádió_sportosztálya,_Novotny_Zoltán_
sportriporter_a_csőpostán_érkezett_híranyagot_olvassa ._
Fortepan_56277 .jpg

Фиг . 23 . Писма в бутилка . https://commons .
wikimedia .org/wiki/File:Flaschenpost75 .jpg

Сред най-популярните средства за 
комуникация е бутилковата поща. Затваря-
те писмото в бутилка и го пускате в морето 
или друг голям воден басейн, и по волята 
на водните течения достига до някого. Но 
благодарение на кръговото течение между 
индонезийските острови Палан и Падин, 
пощенските доставки се осъществяват 
чрез бутилки за около едно денонощие.

https://youtu.be/OPhILg-G7J8
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Argentina_1939_Fonopost_stamp.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Argentina_1939_Fonopost_stamp.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Argentina_1939_Fonopost_stamp.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Magyar_R%C3%A1di%C3%B3_sportoszt%C3%A1lya,_Novotny_Zolt%C3%A1n_sportriporter_a_cs%C5%91post%C3%A1n_%C3%A9rkezett_h%C3%ADranyagot_olvassa._Fortepan_56277.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Magyar_R%C3%A1di%C3%B3_sportoszt%C3%A1lya,_Novotny_Zolt%C3%A1n_sportriporter_a_cs%C5%91post%C3%A1n_%C3%A9rkezett_h%C3%ADranyagot_olvassa._Fortepan_56277.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Magyar_R%C3%A1di%C3%B3_sportoszt%C3%A1lya,_Novotny_Zolt%C3%A1n_sportriporter_a_cs%C5%91post%C3%A1n_%C3%A9rkezett_h%C3%ADranyagot_olvassa._Fortepan_56277.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Magyar_R%C3%A1di%C3%B3_sportoszt%C3%A1lya,_Novotny_Zolt%C3%A1n_sportriporter_a_cs%C5%91post%C3%A1n_%C3%A9rkezett_h%C3%ADranyagot_olvassa._Fortepan_56277.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flaschenpost75.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flaschenpost75.jpg
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За намаляване на времето за достав-
ки на пощенските пратки в селищата по-
край големите езера се използва езерната 
поща. Осъществява се с кораби, лодки и 
други плавателни съдове.

Фиг . 24 . Превозване на пощата чрез лодка на 
Deutsche Post . https://commons .wikimedia .org/
wiki/File:SpreewaldkahnDeutschePostLübbenauL
ehde .JPG

Морската поща се превозва с плавателни съдове, които имат станция на борда си. 
Чрез тази станция пратките се обработват и предават на пристанищата. Този вид пощен-
ска услуга води началото си от средата на XIX в. в Австралия, а след това се развива и в 
северната част на Атлантическия океан – между Великобритания и САЩ.

Корабната поща позволява превозването на пощенски пратки по вода с кораби по 
установени съобщителни линии. Този вид пощенска услуга се появява във Великобрита-
ния през XVIII в. Корабната поща бива морска, езерна и речна, а също така подводничар-
ска, островна и др. Френски параходи с база в Марсилия осъществяват пренос на товари 
и пощенски пратки в пристанищата на Левант. Сред тях са Варна и Бургас.

Фиг . 25 . Снимка на пощенски параход в Черно море . 1911 – 1920 г . Онорий Марколеско . ЦДА, ф . 
178К, оп . 4, а .е . 149, л . 1

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SpreewaldkahnDeutschePostLübbenauLehde.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SpreewaldkahnDeutschePostLübbenauLehde.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SpreewaldkahnDeutschePostLübbenauLehde.JPG
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 Фиг . 27 . Венецианска пощенска лодка . Картина от Джовани Доменико Тиеполо, ок . 1760 – 
1770 г . Експонат на Музея на историята на изкуството във Виена, Австрия . https://commons .
wikimedia .org/wiki/File:Giovanni_Domenico_Tiepolo_020 .jpg

През 1870 г. френските инженери 
Дьолер и Робер патентоват „Кълбото на 
Мулен“. То има за цел секретното пренася-
не на пощата от обсадения Париж по време 
на Френско-пруската война до свободните 
френски територии. Това кълбо е с перки 
от цинкова ламарина, напълнено е с писма 
и е затворено херметически. Край селище-
то Коси кълбата са пускани в река Сена, за 
да бъдат уловени след напускането на об-
садената зона. В река Сена са хвърлени 55 
кълба, но нито едно от тях не е уловено по 
време на обсадата. Някои от тях достигат 
до Руан, а други потъват в реката.

Фиг . 26 . Кълбо на Мулен . Експонат на Музея на 
пощата в Париж, Франция . https://commons .
wikimedia .org/wiki/File:Boule_de_Moulin_2017 .jpg

В голяма част от плавателните реки 
в различни периоди от време чрез плава-
телните съдове се е осъществявала т.нар. 
речна поща. Върху пратката се упоменава, 
че тя е пренесена с кораб, а често се под-
печатва и с неговото име. Пример за такъв 
кораб е „Подвижно пощенско писалище 
Видин – Силистра № 1“ по река Дунав.

По време на Първата световна война 
Германия използва подводници за достав-
ка на пощата.

Фиг . 28 . Подводницата Deutschland, 1916 г . 
https://commons .wikimedia .org/wiki/File:Uboot_
Deutschland .jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giovanni_Domenico_Tiepolo_020.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giovanni_Domenico_Tiepolo_020.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boule_de_Moulin_2017.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boule_de_Moulin_2017.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uboot_Deutschland.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uboot_Deutschland.jpg
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През 2003 г. край бреговете на Вануа-
ту в подводния увеселителен парк в Тихия 
океан е създадена пощенска услуга за при-
вличане на туристи. Посетителите закупу-
ват водоусточива пощенска картичка, за-
лепят пощенска марка и я пускат под вода. 
През 2006 г. подобно нещо беше създадено 
и в щата Сабах на Малайзия.

Фиг . 29 . Подводна поща във Вануату . https://
www .diveplanit .com/dive-destination/guide-to-
vanuatus-best-diving/

Най-бързият начин за пренасяне 
на пощенски пратки е въздушната пощта. 
Видове въздушна поща са аеростатната, 
балонната, безмоторната (планерната), 
вертолетната, гълъбовата, катапултната, 
космическата, ракетната, цепелинната.

Много хора знаят за телеграмите или 
поне са чували за тях, а за аерограмата? 
Това е лист хартия с размери не по-големи 
от 11 х 22 cm и тегло до 5 g. Когато се сгъне 
и залепи става затворено писмо. Върху ае-
рограмата е изписано Aerogramme и често 
е със специални илюстрации на лицевата 
страна.

Един от интересните начини за пре-
нос на съобщения е балонната поща. При 
нея пощенските пратки се пренасят по въз-
дух с помощта на балони. Първото използ-
ване на балони за пренасяне на съобщения 
се осъществява през 1808 г. по време на 
Наполеоновите войни в Дания, а през 1870 
– 1871 г. и при обсадата на Париж и Мец по 
време на Френско-пруската война. В сре-
дата на XX в. балонната поща се използва 
още, но като атракция по време на голе-
мите филателни изложби, международни 
панаири, годишнини или при научноизсле-
дователски експедиции. Балонните пощен-
ски пратки се пренасят чрез неуправляеми 
балони. Това става рядко и в зависимост от 
метеорологичните условия.

Фиг . 30 . Образец на първата аерограма в 
Ирак, 1933 г . https://commons .wikimedia .org/
wiki/File:Iraq_1933 .jpg

Фиг . 31 . Снимка от първата доставка на 
въздушна поща с балон в САЩ, 17 август 1859 г . 
https://eu .indystar .com/story/news/history/
retroindy/2013/08/27/the-first-air-mail-flight-
indiana/2705433/

https://www.diveplanit.com/dive-destination/guide-to-vanuatus-best-diving/
https://www.diveplanit.com/dive-destination/guide-to-vanuatus-best-diving/
https://www.diveplanit.com/dive-destination/guide-to-vanuatus-best-diving/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iraq_1933.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iraq_1933.jpg
https://eu.indystar.com/story/news/history/retroindy/2013/08/27/the-first-air-mail-flight-indiana/2705433/
https://eu.indystar.com/story/news/history/retroindy/2013/08/27/the-first-air-mail-flight-indiana/2705433/
https://eu.indystar.com/story/news/history/retroindy/2013/08/27/the-first-air-mail-flight-indiana/2705433/
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Планерната поща осъществява пощенските услуги с помощта на планери (безмо-
торни самолети). Такъв вид пощенска услуга се предлага през 1930-те – 1950-те години в 
Германия, Австрия и Полша.

Фиг . 32 . Пощенски гълъби с прикрепени към 
краката им съобщения . https://commons .
wikimedia .org/wiki/File:Pigeon_Messengers_
(Harper%27s_Engraving) .png

Друг интересен начин за пренасяне на поща е с помощта на гълъби. За първи път 
се използват през 43 г. пр. н. е., когато Антоний обгражда римския град Мутина. Тази по-
щенска услуга намира голямо разпространение през XII и XIII в. в Египет. При обсадата на 
Париж по време на Френско-пруската война се използват не само балони, но и гълъби. 
Тогава пруските войски пускат 363 гълъба със съобщения от свободните френски земи, 
като 57 от тях кацат в града. В периода 1896 – 1901 г. дори съществува частна гълъбова 
поща в Нова Зеландия. Гълъбовата поща е използвана и при арктическите експедиции. 
Съобщения с текст до 100 думи на тънка хартия гълъбите пренасят в Китай по време на 
японската окупация. А през 1877 г. за пренасяне на съобщения от Свищов до Зимница 
също се използват гълъби. След Освобождението в Българската армия се образува спе-
циално отделение за обучаване на пощенски гълъби. Възниква въпросът как става са-
мото пренасяне на съобщенията. Към крака на гълъба се прикрепя малък контейнер, в 
който се поставя т.нар. гълъбограма или гълъбното микрописмо.

Поща се пренася и чрез неуправляеми аеростати-балони и управляеми аероста-
ти-цепелини. От аеростата се хвърля т.нар. аеростатна карта. Когато бъде намерена, тряб-
ва да се отбележи на нея мястото, датата и часа на намиране и да се изпрати на посочения 
адрес. Този тип комуникация се използва при аеростатните състезания.

Друг вид въздушна поща е катапултната. Развива се в периода 1929 – 1935 г., кога-
то морският транспорт, прекосяващ Атлантическия океан, добива все по-голямо значе-
ние. Плаващите големи пощенски кораби разполагат с катапултиращи устройства, които 

Фиг . 33 . Автомобил гълъбарник на френската 
армия по време на Първата световна война . 
https://ru .wikipedia .org/wiki/Файл:Голубиный_
автомобиль_французской_армии ._Фото_из_
журнала_Нива_№47-1916 .jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pigeon_Messengers_(Harper%27s_Engraving).png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pigeon_Messengers_(Harper%27s_Engraving).png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pigeon_Messengers_(Harper%27s_Engraving).png
https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Голубиный_автомобиль_французской_армии._Фото_из_журнала_Нива_№47-1916.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Голубиный_автомобиль_французской_армии._Фото_из_журнала_Нива_№47-1916.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Голубиный_автомобиль_французской_армии._Фото_из_журнала_Нива_№47-1916.jpg
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извеждат във въздуха специални самолети. Те прелитат до 1600 km и доставят пощата 
няколко дни по-рано от пристигането на кораба. След започването на редовните през-
океански полети на цепелините този вид поща е прекратена, защото е икономически не-
изгодна.

Особен вид въздушна поща е космическата. При нея доставката на кореспонденция 
се осъществява чрез космически кораби. Първият случай на космическа поща е достав-
ката на писма и вестници на борда на космическия кораб „Союз-4“. През 1969 г. Нийл Арм-
стронг и Едуин Олдрин доставят пощенски плик на Луната, а първата българска космиче-
ска поща е осъществена от Георги Иванов през 1979 г.

Фиг . 34 . Американска крилата ракета 
SSM-N-8, използвана за доставака на 
поща . https://commons .wikimedia .org/wiki/
File:Regulus_missile .png

През 1931 г. в Австрия Ф. Шмидл за 
първи път осъществява ракетната поща. 
Това става чрез специални ракети по въз-
духа. В периода до 1935 г. са пуснати 24 
ракети с 6000 писма, а по-късно ракетна 
поща се осъществява и в Белгия, Германия, 
Индия, Полша, Франция, Югославия и дру-
ги страни. Но целите на този тип пощенска 
услуга са по-скоро научноизследовател-
ски, търговски или атракционни.

Фиг . 35 . Американска пощенска марка за цепелинна поща, 1930 г . https://commons .wikimedia .org/
wiki/File:Graf_Zeppelin_stamp_65c_1930_issue .jpg

Вид въздушна поща е и цепелинната. Пренасянето на пощенските пратки се осъ-
ществява от цепелини. За първи път е осъществена в Германия през 1909 г. от частна 
фирма. Десетилетие по-късно е открита и редовната линия Берлин – Фридрихсхафен. В 
периода 1928 – 1937 г. са осъществени 181 полета с цепелини над Атлантическия океан.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Regulus_missile.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Regulus_missile.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graf_Zeppelin_stamp_65c_1930_issue.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graf_Zeppelin_stamp_65c_1930_issue.jpg
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С използването на цепелини и самолети за осъществяване на пощенски услуги в 
периода между двете световни войни се появява нов вид пощенска услуга – договорена 
поща. При нея е характерна по-високата цена на пощенските такси, осъществено на до-
говорни начала между авиотранспортните служби и пощенските администрации. В Бъл-
гария договорната поща започва да функционира през 1927 г.

Видео 4 – Вертолетна поща . 

За осъществяване на пощенските услуги се използват и вертолети, най-често до 
труднодостъпни места на къси разстояния. За първи път се използва в Лос Анджелис през 
1947 г. Тогава се осъществява връзка между летището и главната пощенска станция. Вер-
толетите се използват и за връзка между летищата и пощенските станции в Ню Йорк. Има 
и два случая на вертолетна поща в България, макар и с демонстрационна цел. Първият е 
през 1975 г. от Сливен до Ямбол, а вторият – между София и село Ковачевци през 1979 г.

Когато се случи инцидент с превоз-
но средство – самолет, кораб, влак, заедно 
със спасяването на пътниците се провежда 
и акция за спасяване на пощенските прат-
ки. При такива обстоятелства е характерна 
повредата им. Това е т.нар. катастрофирала 
поща. Пощенската служба, която приеме 
тези пратки, ги подпечатва със специален 
печат, оказващ причината за техния не ця-
лостен вид.

Фиг . 37 . Пощенската станция на Български 
пощи на остров Ливингстън, Антарктика . 
https://commons .wikimedia .org/wiki/
File:Antarctic-Postal-Services .jpg

Фиг . 36 . Обгоряло писмо след самолетна 
катастрофа, 1929 г . https://commons .
wikimedia .org/wiki/File:Crash_Cover_
Nov_2_1929 .jpg

През 1904 г. е открита първата вре-
менна пощенска станция в Антарктика. 
Тя е на аржентинската база „Оркадас“. От 
1909 г. функционира британската пощен-
ска станция в Грютвикен, Южна Джорджия, 
която е най-старата непрекъснато дейст-
ва полярна пощенска станция. През сезон 
1994/1995 г. е открита и временна пощен-
ска станция на Български пощи на българ-
ската база „Св. Климент Охридски“. Тя е с 
пощенски код 1090. През сезон 2004/2005 
г. функционира втора пощенска станция с 
код 1091 в лагер Академия при провежда-
нето на топографското проучване „Тангра“.

https://www.youtube.com/embed/xLlZfiGTHUk
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antarctic-Postal-Services.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antarctic-Postal-Services.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crash_Cover_Nov_2_1929.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crash_Cover_Nov_2_1929.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crash_Cover_Nov_2_1929.jpg
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ДОБРЕ ДОШЛИ В МУЗЕЯ ПО МИНЕРАЛОГИЯ, ПЕТРОЛОГИЯ 
И ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ!

Теодора Билярска

Софийски университет „Св . Климент Охридски“,  
Музей по минералогия, петрология и полезни изкопаеми

e-mail: min_museum@gea.uni-sofia.bg

Едно от интересните кътчета, които не бива да пропускате, посещавайки Ректората 
на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, е Музеят по минералогия, петрология 
и полезни изкопаеми. В него са изложени най-старите колекции от минерали и скали в 
България (фиг. 1).

Фиг . 1 . Поглед към музея днес

Историята му започва през далечната 1892 г., когато ученици от Първа мъжка гим-
назия даряват сбирка от 460 броя минерални и скални образци и впоследствие се свърз-
ва с изучаването на специалност „Геология“ към Университета.

Основоположници на музея са проф. Георги Златарски (фиг. 2.) и акад. Георги Бон-
чев (фиг. 3), а техни ученици са проф. Наум Николов, акад. Иван Костов, проф. Страшимир 
Димитров.

mailto:min_museum@gea.uni-sofia.bg


111

Две години след основаването му са закупени първите пет колекции от немската фир-
ма „Кранц“, част от които са „Колекция от стъклени модели на 15 най-големи и най-интерес-
ни диаманти в света“ (фиг. 4), „Колекция от минерали, които влизат в състава на скалите“, 
„Колекция от минерали за демонстрация на физическите свойства на минералите“ и др.

Фиг . 3 . Акад . Георги Бончев (1866 – 1956)Фиг . 2 . Проф . Георги Златарски (1854 – 1909)

Фиг . 4 . „Колекция от стъклени модели на 15 най-големи  и най-интересни диаманти в света“

До 1897 г. в музея вече има 2746 закупени образци. Обогатяването на фондовете 
продължава до 1925 г., когато световната криза повлиява и върху субсидията, отпускана 
на Университета.
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В резултат на многократни премествания и при бомбардировките над София през 
1944 г. някои от образците са загубени и унищожени, както и оригиналните описи към 
тях. От 10 септември 1951 г. до днес музеят се намира в сградата на Ректората, Южно кри-
ло, пети етаж.

Музеят притежава колекции, закупе-
ни от европейски търговски фирми в края 
на XIX и началото на XX в. като „Кранц“ – 
Германия, „Стюар“ – Франция, „Петандер“ 
– Финландия, „Гребел Вендлер“ – Швейца-
рия и др. Понастоящем образците, закупе-
ни от фирма „Кранц“, са обединени в Колек-
ция „Кранц“, съдържаща 2280 минерални и 
2100 петрографски образци, определени 
по инвентарни описи и етикети (фиг. 5, 
фиг. 6). Те са разпределени в експозициите: 
„Систематика на минералите“, „Петроло-
гия“, „Кристалография“. Множество даре-
ния са направени и от световноизвестни 
минералози и петролози от Минералож-
кия музей „Ферсман“, Берлинския униве-
ситет, Московския университет, Моравски 
университет и др.

Фиг . 5 . Оригинални описи на закупени 
минерални и скални образци
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В Музея по минералогия, петрология и полезни изкопаеми има седем постоянни екс-
позиции – „Систематика на минералите“, „Петрология“ (фиг. 9), „Кристалография“, „Полезни 
изкопаеми“, „Регионална колекция“, „Историческа колекция“ (фиг. 10) „Генетична колекция“ 
(фиг. 13) и, които представляват незаменима практическа основа в обучението на студен-
тите от специалност „Геология“. За всяка колекция е създадена база в електронен вид.

Фиг . 8 . П384 Габро, Радантал, Харц, Германия, 
к-я „Кранц“

Фиг . 6 . Оригинални етикети на минерални образци, закупени от търговска фирма „Кранц“

Фиг . 7 . М60 Злато, Рошия Монтана, Румъния, 
к-я „Кранц“ 
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Фиг . 9 . Колекция „Петрология“

Фиг . 10 . „Историческа колекция“

Фиг . 11 . М141 Диамант, Кимбърли, РЮА, Колекция „Кранц“, 
Колекция „Систематика на минералите“

Фиг . 12 . М205 Пирит, Йорк 
Каунти, САЩ, Колекция 
„Систематика на минералите“
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В отделна витрина са изложени холотипове (първи 
описани образци) на минерали, открити в България – кос-
товит, балканит, орфеит, страшимирит, предоставени от 
техните откриватели (фиг. 16).

Фиг . 13 . Колекция „Генезис на минералните индивиди и 
агрегати“

Фиг . 14 . М7713 Целестин, 
Байнеу-Кыр, Туркменистан

Фиг . 15 . М6074 Сфалерит, 
Халкопирит, Градище, 
Мадански руден район, Ц . 
Родопи

Фиг . 16 . Витрина „Холотипове“

Музеят притежава първата и най-голяма колекция от образци на метеорити в Бъл-
гария. Началото ù започва през 1912 г. с дарение от 14 образци, направено от проф. Бер-
верт. В момента има 45 образци, включително 4 от България (фиг. 21).
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От експозициите на музея изключително интересни са образците от типови находи-
ща и изчерпани находища на полезни изкопаеми от края на XIX и началото на XX в.

Фиг . 17 . М7525 Метеорит Урелит ахондрит, Алмахата 
Сита, 7 .10 .2008 г ., Нубийска пустиня, Судан, М7530 Метеорит 
Хондрит (LL5), Челябинск, 15 .02 .2013 г ., 40 km южно от 
Челябинск, Русия

Фиг . 18 . М31 Метеорит 
Хондрит с . Конево, 1935 г . 
Новозагорско, България

Фиг . 19 . М7 Метеорит 
Хондрит, с . Дебнево 1904 г ., 
Троянско, България

Фиг . 20 . М8 Метеорит 
Хондрит, с . Гумошник 
28 .04 .1904 г . Троянско, 
България

Фиг . 21 . Метеорити, 
паднали на територията на 
България
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Фиг . 22 . М705 Романешит, 
Романеш, Франция, Колекция 
„Кранц“

Фиг . 23 . М630 Франклинит, 
циналсит, Франклин, САЩ, 
Колекция „Кранц“

Фиг . 24 . М1488 Вулфенит, Бад 
Блайберг, Колекция „Кранц“

В наши дни всички тези минерални и скални образци продължават да привличат 
вниманието на малки и големи. Колекцията на Музея успява да запали у любознателните 
посетители пламъка на любовта към науките за Земята. Ето защо е важно да продължим 
съхранението и изучаването на това безценно богатство.

Фиг . 25 . М7318 Кварц, 
доломит, калцит, с . 
Джурково, Централни Родопи, 
М . Трендафилова

Фиг . 26 . М7657 Ванадинит, 
Милабден, Мароко, Зл . 
Златев

Фиг . 27 . М7858 Корунд, 
Полярен Урал, Св . Петрусенко

Фиг . 30 . М471 Флуорит, 
Астон Мур, Англия, Колекция 
„Кранц“, „Систематика на 
минералите“

Музеят е отворен за 
посещения всеки делничен 
ден от 9:00 до 16:00 ч. Теле-
фон за контакт: 9308/312.

Фиг . 28 . М1773/1 Барит, с . 
Злетово, Македония

В музейния архив се съхраняват ръкописни материали, оригинални етикети и опи-
си на образци от бележити български геолози като акад. Георги Бончев, акад. Страшимир 
Димитров, акад. Иван Костов, проф. Георги Атанасов, проф. Васил Вергилов, проф. Мария 
Желязкова-Панайотова и др. Всичко това допринася за проследяване не само на истори-
ята на Музея, но и на развитието на геоложката наука в България. В момента фондовете 
на Музея се попълват чрез дарения, образци от преподаватели, асистенти, докторанти 
и студенти от катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“ и приятели на 
специалността.
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УСЛОВИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В  
Е-СПИСАНИЕ „ГЕОГРАФ“

Желаещите да публикуват могат да изпратят своите материали на адрес: spisanie@
geograf.bg. Авторските текстове трябва да са на български език в обем заедно с илюстра-
циите до 18 страници (размер: 12, шрифт: Times News Roman, междуредие: 1,5, формат 
.doc, .docx). За публикуването на статии, надхвърлящи посочения обем, решение взема 
Редакционната колегия.

Структура на текста и оформление:

• заглавие на статията, без съкращения;

• по-големите статии да се структурират с подзаглавия;

• сведения за автора (авторите) – име, фамилия, месторабота, имейл (в посочена-
та последователност);

• таблиците, фигурите и другите приложения се номерират. В полето под табли-
цата/фигурата се поставя заглавие, номер или обяснителна бележка за връзка с 
текста;

• илюстративните материали – снимки, илюстрации и др., се изпращат в отделни 
файлове във формати TIFF/JPG;

• литературата трябва да включва всички автори, споменати в текста, подредени 
по азбучен ред. Да се спазват стандартните библиографски изисквания и съкра-
щения.

Всеки автор трябва да изпрати и отделен документ-декларация за авторство:

Аз ........................... (три имена) от ......................................... (име на институция/населено 
място) декларирам, че написаното от мен и приложените материали са резултат от автор-
ския ми труд и не са обект на чуждо авторско право и съм съгласен те да бъдат използ-
вани при развитието на образователната дейности на Българския географски портал – 
Географ БГ (www.geograf.bg).

Позволено е използването на графични и други източници със съответното цитира-
не, които са с публично право на ползване. 

При възникнали въпроси, не се колебайте да пишете на посочения електронен ад-
рес до екипа, подготвящ е-списание „Географ“.

mailto:spisanie@geograf.bg
mailto:spisanie@geograf.bg
http://www.geograf.bg
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