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                                     1.Увод  

 

укварът е специална книга. Тя е първата, която създава представата и познанията 

на децата за заобикалящия ги свят. Всеки буквар е чувствителен по различен 

начин към историческия и културния контекст на времето, в което е създаден, към 

социалните отношения, ценности и норми. Освен текстовете, рисунките в букварите са 

носители на богата и разнообразна информация. Образите, които художниците създават 

в тях, са най-прекият път към децата. Те въздействат повече от думите. Националната 

програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и 

подготовка 2006 – 2015 г. подкрепя тази привилегирована роля на учебника като 

„основно средство, чрез което ученикът, с посредничеството на учителя, получава 

подредени знания по определен предмет“
1
. 

Докладът „Скрийнинг за толерантност и човешки права. Изследване на 

визуалното и текстовото съдържание на учебниците за начален етап на държавния 

образователен цикъл в България“ изследва количествените и качествените измерения 

на образа на „различния“ в българските учебници и учебни помагала за начален курс – 

хора с увреждания, представители на различни етнически, религиозни и културни 

малцинства. Цел на изследването е и да съпостави българските учебници и учебни 

помагала с тези от различни европейски държави, както и със социалните политики и 

приоритети на ЕС. 

Основната изследователска хипотеза е, че учебното съдържание за началния 

етап в българския образователен цикъл не обучава децата в толерантност към 

различните и уязвимите групи, не ги запознава с разнообразието от етноси, раси, 

религии, култури, с хората с физически и умствени затруднения. Слабите места и 

недостатъците на училищното образование в началния курс позволяват и на практика 

поощряват училищното възпитание на българските деца в изключително негативни 

социални и морални феномени, каквито са ксенофобията и расизма.  

За решаване на изследователските задачи са избрани количествени и качествени 

методи в социалните науки за проучване на учебното текстово и визуално съдържание. 

Използваните методи са наблюдение, анализ на съдържанието на документи, 

исторически анализ, сравнителен анализ на документи, „case study“, визуални методи.  

                                                           
1 Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006 – 

2015 г., с. 8: http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=393 

Б 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=393
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Анализът е направен въз основа на учебници и учебни помагала от България и 

няколко европейски държави, издадени последните години. Използвани са учебници и 

учебни помагала от България, продукти на по-големите издателства в страната, като 

например издателство Просвета, Булвест 2000, ИК Анубис и т.н. За историческия 

анализ са използвани буквари и учебни помагала, издадени последните два века. За 

целите на изследването са дигитализирани и използвани 106 учебника и учебни 

помагала от България, Чехия, Македония, Финландия, Норвегия и др. В доклада са 

ползвани 132 библиографски източника.  

 

Визуалното и текстово съдържание на българския буквар е проследено в 

историческа перспектива. Целта на анализа е да очертае важността, която тази книга 

има в живота на българина от създаването на първия български буквар до днес, да 

акцентира върху ролята на буквара и читанката за оформянето на съвременния 

книжовен език, и не на последно място, да покаже визуалното и текстово развитие на 

жанра. Проследени са визуални образи и текстове в най-популярните буквари, издадени 

последните два века.  

Скрийнингът на визуалното и текстово съдържание на българските учебници за 

началния курс има за цел да очертае проблемните области, каквито са например 

липсата на хора с физически и интелектуални затруднения, липсата на представители 

на различни етноси, раси, религии и култури, липсата на емоционална интелигентност 

в изображенията и др. Учебното съдържание се изследва от гледна точка на теми като 

личностно и социално развитие, демократично гражданство, образование в посока 

мислене в европейски и глобален контекст, мултикултурно образование, екологично 

образование. Анализът проследява също приоритетите на ДОИ съпоставени с реално 

съществуващите и в употреба одобрени от Министерство на образованието и науката 

(МОН) учебници и учебни помагала.  

Фокусираме се и върху визуалния образ в българските учебници и учебни 

помагала, тъй като силно впечатление прави крайно неестетичния вид на учебната 

литература за началния образователен курс. През последните 25 години 

книгоиздаването в България търпи истинска визуална катастрофа, която не подминава 

и учебниците и учебните помагала. Съвременният български буквар се характеризира с 

висока редундантност и силно подчертана традиционна фолклорно-декоративна 

българска стилистика. Анализът съпоставя визуалния образ на българския буквар с 
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ДОИ, касаещи графичното оформление на учебниците, а също и с графичното 

оформление на учебници от няколко европейски държави. 

Анализът проследява и българската традиция и практика, свързана с учебното 

съдържание, с европейския социален модел на толерантност и мултикултурен диалог. 

ЕС обръща все повече внимание на образованието като фактор за постигането на 

икономически растеж и все по-отчетливо се оформя волята за модернизация на 

образованието в страните-членки.  

Заключението синтезира основните проблемни области на българските учебници 

и учебни помагала за началния етап на държавния образователен цикъл, одобрени от 

МОН и издадени в последните години, с оглед на гражданските и демократични 

ценности.  
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2. Българският буквар 

 

Българският буквар и учебна книжнина за деца в началното училище се оказа 

слабо изследвана тема. Изключение прави периодът на Българското възраждане. 

Сюжети, текстове и визуални образи по невероятен начин са документирали епохата, в 

която са създадени. Най-сериозното изследователско усилие за анализирането на 

буквара, с акцент основно върху визуалния образ, е проучването на 130 книжки, 

издадени през последните два века, и техните повече от 340 преиздания. „Издирването 

на букварите се оказа трудна задача. Дори в големите библиотеки много от тях липсват 

или са архивирани в картотеките под етикета пълна недостъпност.
2
“ За целите на 

настоящия анализ се интересуваме от текстове, илюстрации, графично оформление и 

полиграфия.  

 

2.1. Исторически поглед върху развитието на българския буквар.  

Визуален и текстови прочит 

 

Първите илюстрации в българските буквари, в старопечатните издания от 

началото на ХІХ в., са украсени църковнославянски букви и дърворези с религиозни 

сюжети. За първи път в „Рибния буквар“, издаден през 1824 г. се появят гравюри със 

светски характер. По традиция, която се запазва до края на века, те са анонимни. Тази 

практика се променя след Освобождението. В България пристигат чешки художници, 

които са носители на визуалната култура на Европа. В края на века те създават в 

страната „Рисувателно училище“. Първите му възпитаници съчетават европейската 

традиция с българските фолклорни особености в илюстрациите на българския буквар в 

началото на ХХ в. Най-големият разцвет в илюстрацията на българския буквар е между 

двете световни войни, когато този жанр по нищо не отстъпва на добрите европейски 

образци. Устремът в развитието на българската ученическа книжнина за началния курс 

на обучение е спрян след края на Втората световна война, когато се налага 

                                                           
2 Стайков, А. , Цекова, С. Българският буквар. 200 години в първи клас. С., 2015. Стр. 7 
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пропагандната естетика на социалистическия реализъм. Букварите се илюстрират от 

млади художници със забележителни умения и висока адаптивност към новата среда.  

 

 

Снимка 1. Илюстрация на Илия Бешков в буквар от 1941 г.. Стилът му провокира любопитството и 

детската фантазия 

Снимка 2. Илюстрация в буквара на Дора Габе на художниците Никола и Невена Тузсузови, 1936 г.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

След 1989 г. издателствата продължават да  ангажират успешни художници, които 

обаче трудно преодоляват инерцията на социализма. Ще минат години докато 

илюстрациите и оформлението на българските буквари се доближи до добрите образци 

в европейското книгоиздаване за деца.  

През двата века от своето съществуване българският буквар се е радвал на засилен 

интерес от именити писатели и художници. Сред авторите на текстове срещаме 

имената на Елин Пелин, Ран Босилек, Дора Габе, Елисавета Багряна, Ангел Каралийчев 

и т.н. Много известни художници са автори на илюстрации, сред които Александър 

Божинов, Петър Морозов, Иван Славов, Нева и Никола Тузсузови, Илия Бешков, 

Владимир Коновалов, Любен Зидаров и много други. Илюстрациите надграждат 

букварното съдържание с много по-плътна информация за обществените отношения в 

епохата, в която са създадени. Най-голямо влияние върху оформянето на съвременния 

български книжовен език с различни нововъведения имат букварите на Петър Берон, 

Георги Бусилин, Драган Манчов, които започват дългата букварна традиция в 

България.
3
  

 

                                                           
3 Пак там. 
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2.1.1. „Маймунат твърде прилича на человека…“ 

 

Платона попитаха: Какво е различието между учена и неучена человека? 

А той рече: Каквото е между целителят (хекиминат) и болниат.
4
 

Из „Буквар с различни поучения“, 1824 г. 

 

„Буквар с различни поучения“, известен повече като „Рибен буквар“ на д-р Петър 

Берон, е забележителна книга на Българското възраждане. Издаден през 1824 г., в гр. 

Брашов, Трансилвания, той е новост в много отношения. Той е първата новобългарска 

светска книга, която става любимо четиво на малки и големи в продължение на 

половин век. Букварът е и първата книга написана на жива народна реч из областта на 

североизточните балкански говори. Книгата е с обем само 140 страници малък формат, 

но е изиграла огромна роля за разпространението на просветата сред  

 

 
 

Снимка 3. Корица „Буквар с различни поучения“, 1824 г.  

Снимка 4. Илюстрациите, дали популярното заглавие „Рибен буквар“. Автор неизвестен 

                                                           
4 Буквар с различни поучения. Рибен буквар, Юбилейно издание, Национален музей на българската книга и 

полиграфията С., 2004. Стр. 95 



9 
 

българското население и е съдействала за оформянето на новобългарския книжовен 

език. Принос на този буквар и на неговия автор е новият метод за изговор на буквите, 

т.нар. звуков, при който всяка буква се изговаря със съответния й звук – напр. а, бъ, въ, 

гъ, дъ, наместо практикуваното в килийното училище букуване. При последното 

буквите се изговарят с имената си – аз, буки, веди, глагол и пр. Така например, думата 

баба се е четяла по следния начин – буки, аз - ба, буки, аз - ба.
5
  

Много важно послание е заложил авторът в „Рибния буквар“ и то е моделирането 

на човека. Книгата съдържа осем дяла. Същинският буквар е само първия дял, в който 

са поместени азбуката и граматични указания. Следват дяловете посветени на молитви, 

добри съвети, умни ответи, басни, различни истории, които наподобяват днешните 

читанки и имат за цел нравствено възпитание на децата. Изключително интересен е 

най-големият седми дял, наречен „Фисически сказания“. В него Петър Берон, за първи 

път в учебната ни книжнина, описва често употребявани домашни и чужди продукти 

като сол, кафе, захар, тютюн, говори за чуждоземни животни и птици като маймуна, 

слон, носорог, крокодил, кит, разказва за пчелите и мравките, дава елементарни 

здравни съвети. Към тях той прилага изображения на някои от описаните животни, 

събрани в таблици в края на буквара. Последният, осми дял е посветен на 

аритметиката.  

„Рибният буквар“ изоставя традициите на килийното училище и бързо става 

любима книга, не толкова сред децата, колкото сред възрастните. През втората и 

третата четвърт от ХІХ в., той е бил и най-разпространената българска книга.
6
 

За първи път образ и текст са събрани в буквара на Драган Манчов. Той излиза 

през 1869 г. и до края на века има 33 издания. Богато илюстрирана, тази книга е 

допълвана с всяко следващо издание. Драган Манчов познава трудовете на Ян 

Коменски и ги прилага в буквара си. Той използва нагледни материали, за да 

подпомогне обучителния процес. Букварът е наречен „Бащин език за малки деца“.
7
 

Художниците на илюстрациите също не са известни. Текстовете и изображенията са 

мислени да дават допълнителни знания на децата за предмети и животни. Напомнят се 

и християнските добродетели и морал.  

                                                           
5 Пак там. Стр. 292 
6 Стайков, Ст. Д-р Петър Берон и неговият „Рибен буквар“. С., 1949. 
7 Стайков, А. , Цекова, С. Българският буквар. 200 години в първи клас. С., 2015. Стр. 20 
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Буквар с нагледни картинки и шарки излиза през 1874 г. Негов автор е Йосиф 

Ковачев, педагог по образование. Текстовете в него са на българска тематика. Кратки 

басни и поучителни материали продължават традицията на „Рибния буквар“ децата да 

получат основни познания за света и за моралните ценности. Прави впечатление, че 

облеклата в илюстрациите не са характерни за страната, а в духа на традицията от това 

време, художниците не са известни.
8
                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

Снимка 7. „Бащин език за малки деца“ с автор Драган Манчов. За първи път в българския буквар се 

комбинира текст и изображение.  

Снимка 8. Нагледни картини и шарки в „Български буквар по звучната метода“. Годината е 1874-та  

 

„Малък буквар“ се нарича букварът на кмета на София Иван Славейков. Европеец 

по дух, той цени красивата книга и създава изящен и богато илюстриран буквар. 

Полиграфското изпълнение на книгата е отлично – чисти и детайлни гравюри, 

отпечатани на бяла жилава хартия. В текстовете се промъква и религиозно съдържание. 

Ръкописните текстове в учебника са написани с популярния по това време в Европа 

                                                           
8 Пак там. Стр. 24 



11 
 

шрифт „англé“. По същество това са калиграфски украсни букви с декоративен 

характер, крайно неподходящи за ученици. Рисунките и гравюрите в книгата не са с 

български автор, както и облеклото в илюстрациите. В страната все още не са се 

появили художници, с капацитета да илюстрират детски буквар.
9
  

Първият буквар в страната, в който илюстрациите са дело на български художник, 

е „Буквар и първа читанка“ на известния педагог Иван Самарджиев. В текстовете, 

поместени в буквара, той търси полезното и ги превръща в достъпен курс по 

практически морал. За първото издание на буквара работи младият художник Петър 

Морозов, който илюстрира разказите в буквара със серии от последователни сцени.
10

  

 

 
 

Снимка 9. „Малък буквар“ на кмета на София Иван Славейков, 1885 г. 

Снимка 10.„Буквар и първа читанка“ с авторски илюстрации от български художници, 1901 г.  

 

 

Първите социално ангажирани илюстрации намираме в издадения през 1906 г. 

„Буквар и първа читанка“ на П. Събев. Текстовете са в духа на християнския морал и 

наставления. Художникът Иван Славов, познат с живописта и карикатурите си, съумява 

да предаде в илюстрациите си страданията на болни и бедни.
11

  

                                                           
9 Пак там. Стр. 32 
10 Пак там. Стр. 38 
11 Пак там. Стр. 42 
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Снимка 11. „Буквар и първа читанка“ от 1906 г. Появява се съчувствието. Много от 

илюстрациите на Иван Славов описват как децата помагат на болните си родители, на възрастни 

хора, на съседи, грижат се за домашните животни.  

Снимка 12. В „Буквар и първа читанка“ от 1914 г. Александър Божинов запознава децата с 

буквата О, чрез история за детската съпричастност. 

 

Първият учебник, в който графичното оформление и илюстрациите са дело на 

един художник, е „Буквар и първа читанка“ на Гъчо Балтаджиев от 1911 г. Художник е 

Александър Божинов, млад и талантлив автор, който свързва илюстрациите с 

конкретния разказ. Това е един от най-красивите буквари от този период, наситен с 

пълноцветни визуални разкази и изпълнени в различни стилове – сецесион, 

импресионизъм и т.н.
12

  

Във времето между Балканските войни и Първата световна война полиграфията 

вече е с високо качество, а книгите, издавани в България са сравними с европейските. 

Художниците стават по-смели, експериментират със стиловете и композицията на 

елементите. Текстовете в букварите отразяват страданията и последствията от войната, 

а основни теми стават бедността, загиналите във войната, сирачетата.  

През 1917 г. излиза „Буквар и първа читанка“ със съставител Иван Самарджиев и 

художник Симеон Велков. Книгата е забележителна с качеството на илюстрациите, 

                                                           
12 Пак там. Стр. 44 
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които по невероятен начин претворяват детските характери и се вживяват в случките. 

Децата в илюстрациите са тъжни и весели, послушни и пакостливи.
13

  

Едни от най-добрите буквари, прекрасни образци на книгоиздаването в България, 

са издадени между двете световни войни. Текстовете в тях са дело на Елин Пелин, Ран 

Босилек, Дора Габе, Елисавета Багряна и т.н. Илюстрациите са поверени на опитни 

детски илюстратори, каквито са Вадим Лазаркевич, Илия Бешков, Александър 

Божинов, Никола Тузсузов и др. Характерно за времето е преплитането на сецесиона и 

други стилове с традиционни фолклорни елементи. Учебниците са изящно оформени, с 

четлива калиграфия, декоративни винетки, наситени цветове, бяла плътна хартия. Това 

свидетелства за повишените изисквания на писатели, художници и читатели към 

книгата.  

 

 

 

Снимка 13: „Буквар и първа читанка“, 1920 г. Художник е Иван Василев. 

Снимка 14: „Букварче и първа читанка“, 1936 г. Илюстрациите са дело на Георги Атанасов. 

 

Изключително интересен от този период е букварът на Дора Габе и художниците 

Тузсузови – „Буквар и първа читанка“ от 1936 г. Букварът печели конкурс на 

Министерство на народното просвещение, а загубилите кандидати завеждат дело срещу 

авторите, с едно основно обвинение – Дора Габе е с еврейски произход. Въпреки това 

Министерството одобрява и преиздава буквара чак до 1940 г. В него са включени 

разкази и стихове на редица видни български автори. Това са Елин Пелин, Ангел 

                                                           
13 Пак там. Стр. 58 
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Каралийчев, Стоян Чилингиров, Тодор Влайков, Елисавета Багряна и т.н. 

Изключително достойнство на буквара, в резултат на включения авторски състав, е 

богатият и красив език. Художниците са опитни илюстратори и декоратори. Никола 

Тузсузов е един от първите български художници, който се грижи за цялостното 

оформление на книгата – заглавия, детска калиграфия, цветни илюстрации, графични 

рисунки. Въпреки, че не достигат до задълбочено изобразяване на емоционалния свят 

на децата, Тузсузови оформят красив визуален свят.
14

  

През 1936 г. излиза и друг важен буквар с автори Геньо Дочев и Анастас Мандов. 

Споменаваме го тук, заради художника и изключителен естет Георги Атанасов (Снимка 

14 и 15), който заема сериозна място в детската илюстрация през 30-те години. Той 

налага стилистиката на преплитане на сецион и български народни мотиви, за който е 

носител на международни награди.  

 

           

 

Снимка 15. „Букварче и първа читанка“, 1936 г., илюстрирана от Георги Атанасов. Текстът към 

снимката гласи: „България се управлява от цар. Негово величество българският цар се нарича Борис 

Трети. Той живее в столицата София.“ 

Снимка 16. „Буквар и първа читанка“ от 1941г. Художник е Илия Бешков, проф. по илюстрация в 

Художествената академия. Текстът, към който е илюстрацията, гласи: „И през зимата е весело. Азъ, 

Зорка и Васко играемъ разни игри. После четемъ и си разказваме приказки около печката.“ 

 

                                                           
14 Пак там. Стр. 72 
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През 1941 г., в разгара на Втората световна война, излиза „Буквар и първа 

читанка“, на Живко Симеонов и Христо Т. Нейчев. Лошо отпечатан, поради 

затруднените доставки на хартия и бомбардирането на печатниците, той съдържа 

невероятните тушови рисунки на Илия Бешков (Снимка 16). Работата му като 

карикатурист бива силно цензурирана, което го насочва към илюстрациите за деца. Той 

има неповторимо отношение към детското любопитство и фантазия. Провокира децата 

с композиции, скрити закачки и отворени сюжет, постижение, което трудно се среща в 

българската букварна традиция.
15

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Пак там. Стр. 76 
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2.1.2. „Ю“ – като Юрий! 

 „Юрий Гагарин, 

Къде си летял, 

Бързо ли хвърка 

Корабът бял…“ 

 

        След 1945 г. текстовете и илюстрациите в българските буквари са подчинени на 

комунистическата идеология и утвърждаването на социалистическата власт. В 

българския буквар се появяват предмети символи като сърп и чук, влакове, танкове, 

пушки, комбайни и трактори и т.н. Появяват се лозунгите, а водещи теми стават трудът, 

здравото семейство, редът и дисциплината. Децата в учебниците са примерни и 

грижовни. Чисто визуално съжителстват фолклорно-приказни мотиви и монументална 

живопис, романтизирани селски и градски трудови обекти, герои на социализма. 

Съставители на буквари са автори  като Ангел Каралийчев, Леда Милева и др. Сред 

най-изявените автори на детски илюстрации от този период са Любен Зидаров, Иван и 

Мира Йовчеви, Доньо Донев, Текла Алексиева. Издават се тематични буквари като 

„Буквар за възрастни“ на Мара Пуховска, 1948 г., „Социалистически буквар на турски 

език“ от 1952 г., „Буквар за глухонеми деца“ с графични картини и букви за глухонеми, 

също издаден през 1952 г.,  „Буквар и първа читанка за слабовиждащи деца“ от 1969 г., 

„Alfabe“ – буквар на турски език, изящно илюстриран от Любен Зидаров, през 1970 г. 
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Снимка 17-19: Буквари от социализма – на турски език и за деца със специални образователни 

потребности 

Интерес за настоящия анализ представлява политиката на интернационална 

дружба, следвана от Българската комунистическа партия. Децата се възпитават в дух на 

интернационализъм, идилия, мир и дружба с деца от други раси. През 80-те години 

културната и образователната политика на подрастващите е свързана с 

Международната детска асамблея „Знаме на мира“ 1979 – 1989 г. Темата за дружбата и 

мира присъства и в илюстрациите и в текстовете на учебниците.  

Чисто визуално деца от различни раси присъстват в илюстрациите на букварите и 

дори на кориците. Така например на корицата на „Буквар за първи клас на ЕСПУ“ от 

1981 г.
16

, са изобразени деца с различен цвят на кожата.  

 

 

Снимка 20: Корица на „Буквар за първи клас на ЕСПУ“ от 1981 г. 

Снимка 21: Произход на расите и смесените екземпляри
17

 

 

„Буквар“ от 1979 г. е експериментален проект, поръчан от Людмила Живкова. За 

създаването му са впрегнати плеяда от известни писатели и художници. Под 

ръководството на Благовест Сендов, министър на образованието по това време, работят 

Георги Ангушев, Тодор Бояджиев, Владко Мурдаров, Валери Петров и много други 

автори. Художници са Доньо Донев, Текла Алексиева и т.н. Издаден е от Проблемна 

група по образованието при БАН. Известен още като „Сендовската система“, той 

                                                           
16 Сред художниците на буквара е и Владимир Димитров-Майстора. 
17 Учебник за четвърто отделение – 2. С., 1983 г.  
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обединява различни учебни дисциплини. Приема се със смесени чувства, тъй като 

системата изключва оценяването до пети клас, от буквара отпадат ръкописните букви и 

т.н. „Букварът“ е изключително интересен от визуална гледна точка, защото задава 

тенденции, особено в посока на усложняване на визуалната концепция, които намират 

приемственост в развитието на българския буквар.  

 

 
 

 

Снимка 22: Сендовският „Буквар“ от 1979 г. Художник на корицата е Доньо Донев. 

Снимка 23: Учебник за четвърто отделение – 2 от 1983 г. Художник на корицата е Доньо Донев. 

 

За „Буквара“ са характерни текстове, които провокират с темите си. Авторите са 

включили в него в максимална степен езиковата игра. Книгата изобилства от 

звукоподражателни текстове и скоропоговорки, функционално свързани с изучавания 

материал. 
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       Снимки 24 – 27: Текстове и илюстрации от Сендовския „Буквар“, 1979 г. 

 

Любопитно е да се споменат част от темите в „Учебник за четвърто отделение – 2 

от 1983 г., също част от известната „Сендовска система“. Учебникът започва с текстове, 

посветени на страни и народи, на човешките раси (Снимка 21), религията, на 

политеистичните и монотеистичните религии, различни чувства като уважение, обич и 

омраза, основни философски категории и т.н., теми, които по някакви причини ще 

отсъстват от учебниците след промените през 1989 г.  
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3. „Прозорец към света“ 

 

Как изглежда българският буквар днес? Какъв е светът, който малкият читател 

опознава посредством букварите, читанките и помощните помагала? Кои са 

ценностите, които възпитава училищната литература в най-малките?  

 

3.1. Визуалното и текстово съдържание  

                                      на учебниците за начално образование 
 

Анализът на учебното съдържание – визуалните образи и текстове в българските 

учебници и учебни помагала за начален курс, има за цел да идентифицира водещи 

ценности и социални стереотипи в образователния процес, да очертае проблемни 

области, каквито са например липсата на хора с физически и интелектуални 

затруднения, липсата на представители на различни етноси, раси, религии, липсата на 

емоционална интелигентност в изображенията и др. Учебното съдържание се изследва 

от гледна точка на теми като личностно и социално развитие, демократично 

гражданство, образование в посока мислене в европейски и глобален контекст, 

мултикултурно образование, екологично образование.  

 

3.1.1. Европейска рамка на темата. Основни дефиниции и понятия  

         Процесите на евроинтеграция през последното десетилетие обхващат все повече 

области на социално действие и неизменно се фокусират върху културното сближаване 

и диалог. Свидетели сме на конструирането на среда, в която се реализира 

европейският модел на съжителство на различни култури, който обозначаваме с 

термина мултикултурализъм. Осъществяването на политика, която да насърчава 

културното многообразие, неизменно залага на интеркултурния подход  в 

образователната сфера. Интеркултурността е изключително актуален политически 

феномен. Трудностите в нейното прилагане произтичат основно от етноцентристките 

традиции, залегнали в основата на модерното образование.  Те са характерни за всяка 

национална държава и са особено силни в онези, възникнали на базата на 

етнонационалната доктрина.  
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         Тук е мястото да въведем няколко термина, чрез които да откроим базисни 

характеристики на мултикултурното общуване. С оглед на настоящия анализ ще 

обърнем внимание на опозицията монокултурност и интеркултурност. С термина 

монокултурност обозначаваме монопола и доминирането на дадена култура или група 

над останалите в конкретно общество. Монокултурните общества се развиват по 

принцип като расистки или асимилационистки. В тях в различна степен са развити 

феномени като културни предразсъдъци, етноцентризъм, дискриминация, социална 

дистанция и неравенство, институционален расизъм.
18

 С термина мултикултурност 

обозначаваме състоянието, в което в дадено общество са представени разнообразните 

негови групи и общности. Мултикултурното общество е носител на противоположни на 

монокултурността характеристики. Монокултурността десетилетия наред доминира в 

повечето европейски национални държави.  

          С термина интеркултурност обозначаваме правното, образователното и 

медийното активиране на възможностите за диалог и взаимодействие между културите. 

Тя е резултат на обмислена политика на държавата и нейните институции. По същество 

интеркултурността акцентира върху позитивните контакти между хора и групи в 

обществото, независимо от това колко различни са те. Интеркултурността предполага 

конструктивен диалог, изграден върху основата на взаимно приемане на другостта и 

взаимно обогатяване на културите при зачитане достойнствата на идентичността.  

Интеркултурното образование отразява съдържателната обвързаност между 

общочовешкото и националното, а целта му е пълноценно развитие и самореализация.
19

  

Основание на интеркултурното възпитание е т.нар. философия на интеркултурността, 

чийто корени откриваме далеч във времето в творчеството на редица философи – 

Волтер, Лайбниц, Лок и др.
20

 Причина за зараждането на интеркултурното образование, 

през 70-те на миналия век, стават актуални проблеми от сферата на междуличностните 

и груповите взаимодействия, каквито са активните в Европа липса на толерантност, 

расизъм, ксенофобия, антисемитизъм, дискриминация и др. За по-малко от едно 

десетилетие интеркултурализмът се превръща в едно от водещите идейни течения в 

Западната част на Европа.  

                                                           
18 Пак там. Стр. 105 
19 Василева, Е. Формиране на интеркултурна компетентност в началния етап на обучение. Наръчник за 

преподаватели. Стр. 125 
20 Чавдарова-Костова, С., Възможности и ограничения на интеркултурното образование. Годишник на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“. Факултет по педагогика. Т. 94. С., 2002. Стр. 131 
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Днес интеркултурното се разглежда като философия на съвременното общество. 

Методологическата основа на интеркултурността е културният релативизъм, който 

допринася за подчертаването на ценността на различието и за развитието на 

демократичността. Понятията различие, разнообразие и многообразие са ключови в 

контекста на интеркултурното възпитание. Идеята за уважаването на различията води 

до признаване на съществуването на „Другия“.
21

  

Формирането на интеркулурна компетентност в началния етап на обучение позволява 

на малките ученици да осъществяват пълноценна комуникация и конструктивна 

реализация в социокултурното пространство. Интеркултурната компетентност спомага 

за опознаването на правилата, ценностите, комуникативните параметри, способства за 

натрупването на нови възприятия и представи, обогатяващи личния житейски опит на 

детето. В него се формират  редица качества като приемане на другостта, 

съпричастност, разчупват се бариери, предотвратяват се междуличностни конфликти, 

обогатява се ценностната система на детето.
22

 Интеркултурното възпитание 

едновременно е образование в различност и постигане на съзнание за собствената 

идентичност.
23

  

3.1.2. Образът на „Другия“ в българските учебници 

           Фокусирането върху деликатната област на културно взаимодействие ни 

препраща към антропологичния дискурс за образа на „Другия“, който се конструира  

посредством културни  стереотипи. Променящите се традиции се намират в сложно 

взаимодействие с модернизацията и глобализацията, които стават техен основен 

контекст. Мисленето на друга култура отразява собствените традиции и нагласи, 

историческия опит, съвременното състояние на конкретното общество и доминиращите 

в него идеологии. Настоящият визуално-текстови прочит на съдържанието на 

учебниците за началния курс от държавния образователен цикъл, ще очертае образа на 

„Другия“, с който малките читатели се запознават от буквари и читанки. Това са 

представители на различни етноси, раси, религии и култури с техните физико-

антропологични и културни различия.  

                                                           
21 Пак там.  
22 Василева, Е. Формиране на интеркултурна компетентност в началния етап на обучение. Наръчник за 

преподаватели. Стр. 127-128 
23 Чавдарова-Костова, С., Възможности и ограничения на интеркултурното образование. Годишник на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“. Факултет по педагогика. Т. 94. С., 2002. Стр. 134 
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Снимка 28: „Хората – еднакви и различни“ 

 

В съвременния български буквар трудно могат да се намерят илюстрации на хора с 

различен цвят на кожата, хора, споделящи различни религии и с различни културни 

особености. В разгледаните 130 буквара, читанки и учебни помагала, издадени през 

последните години, сме извадили едни от малкото примери за присъствието на 

другостта. Дори и в редките опити да бъде обърнато внимание на различието, какъвто е 

случаят със Снимка 28:„Хората – еднакви и различни.“, са засегнати по-скоро 

физически характеристики – категории като нисък - висок, слаб или дебел. Казано е: 

„Хората имат различен цвят на кожата, косата и очите“.  

 

 

Снимка 29: Негър, „Буквар за първи клас“ на издателство „Даниела Убенова“, 2002 – 2014 г. 

Снимка 30: Опит за сближаване в стихотворението „Братя“, автор Марко Генчев 
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Снимка 29 запознава малкия читател с образа на различния, в случая афроамериканец, 

по крайно примитивен начин. В много държави по света названието „негър“ се схваща 

като унизително и расистко, употребява се в презрителен смисъл и е политически 

некоректно. Също толкова непохватен е и стихотворният опит за запознаване с 

„Другия“ от Снимка 30. Текстът гласи: 

„Черното момченце  

чак от страната Чад,  

чедо да знаеш, че и то ти е брат. 

Не ме гледай учуден такъв –  

Ако не сте братя по кръв 

И ако други сходства  

с него не са ти известни,  

да знаеш, че сте братя 

по птичи песни…“ 

Как да общуваме с „Другия“? Сред редките опити на авторите и съставителите на 

съвременния български буквар да запознаят децата с непознатия свят на „Другия“, 

намираме страница, посветена на общуването с хора от различни държави по света. От 

несполучливите илюстрации и неподходящи примери читателят добива твърде бегла 

представа как да осъществи първоначална и елементарна комуникация с „Другия“.  

 

Снимка 31: Как се общува с другите: „Радостта от срещата между приятели в Русия и други 

славянски народи се изразява с допиране на бузи.“ 
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От букварите и читанките на практика са изключени големите етнически и религиозни 

общности. Те се споменават по-скоро инцидентно и без изключения, както е в примера 

със Снимка 32, в контекста на доминиращата монокултура. В една от илюстрациите 

намираме под текста на българския химн деца, облечени в наподобяващи традиционни 

костюми дрехи, указващи съответната етническа и религиозна принадлежност.  

 

  

Снимка 32: „В България са родени и живеят не само българи, а и роми, арменци, турци и евреи.“  

Снимка 33: „Аз съм гражданин на България. Всички сме граждани на България: българчета, турчета, 

ромчета, арменчета, гърчета и др.“ 

 

Единственият ромски автор, който откриваме в българските буквари и читанки, е 

Йосиф Нунев, с неговата „Градина на народите“, придружена от относително адекватна 

работна задача за учениците.  

 

Снимка 34: „Срещат се зли и надменни хора, които си мислят, че едни народи са по-добри и по-красиви 

от други народи. Но въпреки различията във външността, обичаите и вярванията си народите по 

света трябва да живеят в разбирателство и взаимно да се уважават. Съгласни ли сте с това?“  
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3.1.3. „Нормалното“ като норма 

 

            Защо „нормалните“ хора не са в инвалидни колички и не са чужденци? Защо 

децата в букварите не носят очила? Удивителна е еднаквостта на изобразените в 

букварите деца и възрастни. В класната стая всички са здрави, те не носят очила, нито 

пък патерици, няма представители на малцинствени и религиозни общности и др. Хора 

в инвалидни колички, със зрителни проблеми, с физически недъзи и др. присъстват 

много рядко в българските учебници за начален курс на обучение.  

 

 

Снимка 35: Типична класна стая в българския буквар 

Снимка 36: Децата в българските буквари са здрави. Рядко се срещат дори деца с очила. 

 

Единственото споменаване на „хора с увреждания“, със снимка и илюстрация на деца в 

инвалидна количка и сляп мъж, воден от куче водач, в анализираните учебници, е 

Снимка 37. Текст към рисунка в друг буквар, на която е изобразено дете в инвалидна 

количка, гласи: „Децата имат право да участват в игри и състезания, независимо от 

своите възможности и отговорността да уважават другите, макар и различни от тях.“ 
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Снимка 37: Човешкото тяло. В българския буквар днес рядко се срещат хора с физически 

проблеми 

 

Снимка 38: Моите права и отговорности в училище. Рядко срещан сюжет - дете в инвалидна 

количка участва в игрите.  

 

          Освен български учебници за началния курс, в анализа са използвани за 

сравнение и учебници от няколко европейски държави. Това са Чехия, Финландия, 

Норвегия, Швеция, Македония. Посочените по-долу примери са от учебник, актуален 

към днешната дата в чешката образователна система. В класната стая, и това не е 

изключение, могат да се видят деца с различен цвят на кожата, деца в инвалидни 

колички, деца с очила и т.н., всичко което отсъства от модела „нормален“ в българския 

буквар. Виждаме дете с гипсиран крак, дете, което води сляп господин, дете, което е в 

болница, теми, които почти напълно отсъстват от учебниците за най-малките у нас. 

 

 

 

Снимка 39: Класна стая. Пример от Чехия 

Снимка 40: Извън „нормалността“. Пример от Чехия 
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3.1.4. Емоционална интелигентност 

 

           Емоционалната интелигентност има изключителни възможности в областта на 

възпитателната дейност, насочени към формиране на толерантност към различията, 

посредством осъзнаване, разбиране на чувствата – собствени и чужди, в това число и на 

негативно настроените предразсъдъци, развиване на умения за предотвратяване на 

конфликти или за успешното решаване на проблемни ситуации, умения за самоконтрол 

и овладяване на гнева, за по-голяма склонност към емпатия.
24

 Това качество се 

възприема като способност за мотивация и устойчивост към фрустрация, контрол над 

импулсите и отлагане на търсенето на удовлетворение, контрол на собствените 

настроения и умение да не допускаме неуспехите да подтиснат способността ни да 

мислим, склонност към надежда. Емоционалната интелигентност детерминира 

качеството и ефективността на интеркултурния диалог, което на свой ред дава 

възможност за развитие и обогатяване на интеркултурното образование.  В този ред на 

мисли ние можем да я разглеждаме като съществен елемент от интекултурността на 

личността. 25 

 

 

Снимка 41: Един неудачен визуален пример за възпитаване на емоционална интелигентност в малкия 

читател 

 

 

                                                           
24 Чавдарова-Костова, С., Възможности и ограничения на интеркултурното образование. Годишник на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“. Факултет по педагогика. Т. 94. С., 2002. Стр. 148 
25 Александрова, Н. Емоционалната интелигентност – предпоставка за интеркултурен диалог. Наръчник за 

преподаватели. Стр. 126 - 127 

javascript:open_window(%22http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F/N6D4EUKGA6FTLPK79X8N77F6F174HLL6YTU6DALIQCSPUC2C5J-09919?func=service&doc_number=001066279&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F/N6D4EUKGA6FTLPK79X8N77F6F174HLL6YTU6DALIQCSPUC2C5J-09919?func=service&doc_number=001066279&line_number=0010&service_type=TAG%22);


29 
 

 

 

Снимка 42: „Детинска работа“ 

Снимка 43: „Как да разговаряме: Олелия!“ 

 

Не особено подходящи за възпитаване на емоционалната интелигентност у децата, се 

оказват и текстовете в българските буквари. На Снимка 42 намираме следното 

стихотворение за фрустрирано дете: 

„Детинска работа! 

Едно дете с осанка горда,  

Напускайки играта рече: 

- Не сте отряд, а проста орда! 

- Не искам да играя вече!...“ 

Така започва стихотворението на Марко Ганчев и завършва с плач. В друг текст 

(Снимка 43), имащ за цел да научи децата как да разговарят, четем следното:  

„Олелия! 

Мама вика затова, че                           

малкото ми братче плаче.  

Татко спори със съседа  

пак за някаква повреда…“ 

Истинско недоумение в читателя буди следният текст, посредством който децата в 

първи клас научават буквата „ф“.  
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Филип и Фани 

Филип има ферари. На волана.  

И Фани е на волана.  

– Би-би-бип! Би-би-бип!  

Филип превари Фани.  

Филип е пръв на финала.  

В невинния прозаичен текст Филип е победител, защото кара ферари и е с тъмни очила. 

 

 

Снимка 44: Да научим буквата „ф“със стихотворението „Филип и Фани“ 

Отново ще потърсим сравнение в чужди буквари. В чешки буквар намираме 

илюстрации, които изразяват различни емоционални състояния, форми на 

взаимопомощ и вражда при децата. Снимка 46 е от финландски буквар, в който чувства 

като емпатия са добре илюстрирани. Така децата научават буквата У. 

 

Снимка 45: Пример от Чехия. Радост, страх, злоба и състрадание 

Снимка 46: Пример от Финландия. Емпатия 
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3.1.5. „Стоене в националното“ 

 

           Като ограничение на интеркултурното възпитание може да бъде оценено 

придържането към националното, намиращо израз в прояви на национализъм. Те могат 

да бъдат рефлекс на европейския интеграционен процес, на активните миграции през 

последните години, също продукт на страх от загуба на идентичност, поради факта, че 

интеркултурализмът нарушава хегемонията на националната идеология и изисква 

националната култура да отстъпи място и на други култури, преосмисляйки 

етноцентричните си постулати.
26

 В съвременните български буквари и читанки 

изключително много се използва традиционната фолклорно-декоративна българска 

стилистика. Дори в букварите преди индустриализацията, когато тази култура е била 

още жива и темите от българското село са заемали сериозно място в учебниците, не 

срещаме такова изобилие от фолклорни елементи. Обаче в много редки случаи, какъвто 

е този на Снимка 48, художниците обръщат внимание на автентичността в 

изображението. На снимката разпознаваме родопчанин с характерния за областта 

червен шал и чернодрешна мъжка носия.  

Снимка 47: „Де е България!“ Розови планини и фолклорни мотиви в облеклото 

Снимка 48: „Де е България!“ и „Отечество“  

 

 

 

                                                           
26 Чавдарова-Костова, С., Възможности и ограничения на интеркултурното образование. Годишник на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“. Факултет по педагогика. Т. 94. С., 2002. Стр. 149 
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Снимка 49: Илюстрация от „Буквар“ от 1979 г. Художникът Доньо Донев е далеч от фолклорната 

стилистика за търсене на идентичност. 

         Фолклорните мотиви се използват произволно, без особено сходство например с 

частите на облеклото, с цветовете и украсите на традиционния костюм. Иначе казано 

търси се ефектът от използването на традиционни мотиви като елементи на национална 

идентичност, без да се държи сметка за тяхната автентичност, което заедно с широкото 

използване на фолклорните мотиви, дава крайно неестетичен вид на българския буквар. 

За пример - традиционното е пренесено и към птиците, които както знаем нямат 

държава и национална принадлежност. На Снимка 50 виждаме ято щъркели в 

„традиционни“ елеци. Освен тях по страниците на същия буквар има кълвач и гарван в 

„носия“. За сравнение сме извадили илюстрация с птици от буквар от Финландия, 

които държат в човките си знамена от различни държави.  

 

 
 

Снимка 50: Буквар от България. Ято щъркели в „народно“ облекло 

 

Снимка 51: Буквар от Финландия. Птици с национални флагове 
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               Освен в българските буквари, само в македонските учебници за начален курс 

на обучение, могат да бъдат намерени национални герои, национални празници и 

чествания, различни символи на националната идея. В голяма степен изображенията на 

ханове, национални герои, хайдути, официални празници, наподобяват стилистиката от 

социалистическия буквар.  

 

 

 

Снимка 53: „Нашето славно минало. Нашата родина е България. Тя е една от най-старите 

държави в Европа.“ 

Снимка 54: Хайдути – Панайот Хитов и Ильо Войвода 

 

 

 

 

Снимка 55: Празнуване на националния празник Трети март 

Снимка 56: Георги Иванов, първият български космонавт, продължава да е неизменна част от 

българския буквар 
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3.1.6. Гражданско образование 

           Гражданското образование има значение за по-доброто разбиране на „Другия“, за 

осъзнаване на различията между хората и за развитие на толерантността им. 

Интеркултурното и гражданското образование имат много пресечени точки. Целта на 

гражданското образование, е да запознае хората с техните права и задължения, и да 

формира гражданско съзнание и добродетели. То е систематична институционално-

политическа социализация на подрастващите. Включва фундаментални идеи и 

информация, която е необходима на всеки човек, за да бъде ефективен и отговорен 

гражданин на демократичното общество. Ценностите на интеркултурното образование 

са и ценности на гражданското образование. А те са – мир, братство, отрицание на 

фашизма, расизма, национализма, на неравенството, признаването на равни права за 

всички хора, емпатия, опазване на природата, уважение към другия.  

Илюстрациите, които сме подбрали за тази част от анализа, са основно от чужди 

буквари. Причината е липсата на особено съдържателни изображения, които да са 

адресирани към гражданското образование в българската учебна книжнина. Снимка 57 

запознава малкия читател със замърсителите на околната среда. Сред илюстрациите на 

заводи, автомобили и т.н. намираме и рисунка на коза и следния текст: „Кой замърсява 

и унищожава природата. Козата унищожава ли храста?“ Оставяйки настрани 

емоционалната интелигентност, в този случай е подценена въобще интелигентността на 

децата. 

 

 

Снимка 57: Буквар от България. Кой замърсява и унищожава природата. „Козата унищожава ли 

храста?“ 

Снимка 58: Буквар от Финландия. Почистване на гората 
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Снимка 59: Буквар от Финландия. Организиране на граждански протест в защита на гората 

 

Снимка 59 е от финландски буквар, в който децата проследяват историята на 

горските обитатели, които се опитват да спасят гората от застрояване и организират 

граждански протест в нейна защита. Те също така провеждат акция по почистване на 

гората от боклуци. Така заедно с азбуката се усвояват и ценностите на гражданското 

образование. 

Прави впечатление, че българският буквар не прави опити да запознае малкия 

читател с околния свят. Обичайно илюстрациите са свързани с училището, с класната 

стая до кръстовището пред училището. Други важни публични институции, освен 

училището, рядко присъстват на страниците на читанки и буквари. За сравнение в 

чешките и финландски буквари, окръжаващият свят може да бъде видян от децата още 

на първите страници. Той включва полицията, поликлиниката, гарата, пазарът, музеите, 

театри, кина и т.н.  
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Снимка 60: Един от редките примери, който показва света извън училищната врата в български буквар 

 

Снимка 61: Светът извън училището. Пример от Чехия 
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3.1.7. „Бизонът Бизи…“ 

 

 

           Като цяло текстовете в българските буквари и читанки не са особено сполучливи 

– някои са вяли, други грубовати, често безсмислени и определено подценяват 

фантазията и възможностите на малките читатели. Запечатали са и особености от 

времето, в което са създадени. Илюстрациите, като подчинени на тези текстове, също. 

Историята за джип и тенджера е точно такава. На Снимка 62 художникът е нарисувал 

лъснат надменен джип с джапанки и тенджера с джинси и токчета.  

 

Относно безсъдържателността на текстовете ще приведем следния пример:  

 

„До една розова роза е бизонът Бизи. 

Той е див. Но розите го омайват.  

Ой, ой, Бизи, бизона 

В бизонова поза 

до една розова роза!“  

 

 

Снимка 62: „Буквар за първи клас“, 2002 -2014 г. „Джип и тенджера“ 

 

 

 

 



38 
 

 

Снимка 63: „Гани ли гони глигани,  

                     или глиган го гони Гани?“ 

 

 

 

 

Снимка 64:  

„Компютър  

Компютре, спре ли токът  

за нищо те не бива… 

Сега откривам свещи  

във тебе да ги включа.“ 
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3.1.8. Букварът и Държавните образователни изисквания 

         Държавните образователни изисквания (ДОИ) за учебното съдържание са 

въведени в българската образователна система през 2000 г. Посредством тях се 

обособяват няколко културно-образователни области, които обединяват ключови 

знания, умения и компетентности от всички учебни предмети. Утвърждава се идеята за 

разширяване на познавателния хоризонт на учениците на база на синхронизиране на 

знанията със съвременните потребности на реалността.  

ДОИ очертават способността на учениците да описват и анализират ценности, да 

разрешават конфликти и проблеми, да проявяват толерантност, да изграждат умения за 

водене на диалог през различията, да проявяват взаимност и емпатия. Също така да 

приемат „Другия“ с културните му особености, да превъзмогват стереотипи и нагласи, 

деформиращи междуличностните отношения в условията на мултикултурност.
27

  

            Въпреки тези изисквания особена воля от страна на авторските колективи не се 

наблюдава в посока на формирането на интеркултурна компетентност в началния етап 

на държавния образователен цикъл. Много от елементите и темите, които формират 

дух на толерантност към „Другия“ и към различието, отсъстват от българската 

книжнина за началния етап на училищно образование.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Василева, Е. Формиране на умения за решаване на конфликти в интеркултурна образователна среда. Наръчник за 

преподаватели, Стр. 141-142 
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4. За естетическото възпитание 

 

За естетическото възпитание на подрастващите съдейства не само художественият 

текст, но и естетическото оформяне на книгата – шрифт, илюстрации, корици и 

страници. Илюстрацията е спътник на детската книга от нейното създаване. Първата 

детска книга „Сетивният свят в картини“ от ХVІІІ в. от Ян Амос Коменски, е 

илюстрирана от автора.
28

 Първата българска книга за деца „Рибният буквар“ също е 

илюстрирана. В отпечатаните във Виена, Будапеща, Брашов и други градове книги и 

учебни пособия могат да се видят много винетки, украшения на букви и някои 

илюстрации, най-често без да е упоменато името на художника. Много от тях са 

заимствани от готови клишета на други книги. Същинското развитие на българската 

илюстрация както проследихме в текста започва след Освобождението, с развитието на 

изобразителното изкуство и с внедряването на литографската техника.  

Илюстрирането на детска книга има две основни задачи и те са да разтълкува и да 

онагледи литературния текст, като по този начин подпомогне правилното му разбиране 

и да усили емоционалното въздействие, като съдейства за естетическото възпитание на 

малкия читател. Хубавата илюстрация има значение, равносилно с това на 

литературния текст. Това, което е важно един илюстратор да изпълни, е да постигне 

съответствие между текст и илюстрация, да илюстрират най-типичните и силни 

моменти на действието, да предаде най-ясно социалната и емоционалната връзка между 

действащите лица, цветово да изгражди образите в съответствие с психологическите 

особености на детското възприемане. Обстоятелството, че илюстрацията има за 

предназначение да онагледи и да разтълкува литературния текст, задължава 

илюстратора да се съобрази напълно с него. Известен е строгият педантизъм на младия 

читател. За децата текстът и илюстрацията са едно цяло и те не са доволни, когато има 

несъответствие между тях. За детето илюстрацията е допълнение на впечатлението, 

продължение на преживяването от текста. Илюстрацията усилва емоционално-

естетическото въдзействие върху децата и ги спечелва за четенето. 

Хубаво е децата да виждат повече засмени физиономии и красота в 

изображенията. Детето има оптимистично виждане за света, което трябва да бъде 

подхранено и от илюстрацията в буквара.  

                                                           
28 Атанасов, Ж. Основи на естетското възпитание. С., 1975. Стр. 84 
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Колкото повече фигурите са раздвижени, колкото повече сцените са динамични, 

толкова повече децата ги харесват. Хубавото съчетание на цветовете усилва ефекта на 

естетическото въздействие.  

Илюстрирането не изключва, а предполага многообразие от добре комбинирани 

стилове и похвати на изображение. Картината за малките обаче трябва да бъде винаги 

приказна и близка до действителността. Не е приемливо и подражанието на детската 

рисунка. 

Целта на илюстрацията е да събуди интереса към четене, да улесни разбирането 

на прочетеното. Всички деца обичат илюстрацията и я възприемат като неделима част 

от текста.  

Обръщаме специално внимание на визуалния образ, под формата на илюстрации, 

снимки, графики и т.н в българските учебници и учебни помагала, тъй като силно 

впечатление прави крайно неестетичния вид на учебната литература за началния 

образователен курс. Като цяло визуалната концепция на българския буквар е силно 

еклектична. Използват се различни стилове, снимки с лошо качество, графики. 

Крайният резултат е лош графичен дизайн, при все че някои от художниците на 

буквари и читанки имат доста приятен и находчив вкус към детската илюстрация.  

Снимка 65: А – като агънце! Освен прекрасните илюстрации, дизайнерът е решил да включи 

снимки с лошо качество, и десетки елементи, които товарят възприятието и са далеч от добрия 

естетически вкус. 

 

 

Като цяло визуалната катастрофа в книгоиздаването през последните 25 години не 

подминава и учебниците и учебните помагала. Съвременният български буквар се 

характеризира с висока редундантност и силно подчертана традиционна фолклорно-
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декоративна българска стилистика, лош печат и евтина хартия. За разлика от старите 

буквари, които комбинират и читанки, децата днес са принудени да носят няколко 

книжки – буквар и читанка в няколко части, учебни помагала и т.н.  

 

Снимка 66: Буквар от Финландия. Изчистена визия и приятни илюстрации 

 

 

Снимка 67: Корици на Роден край за 1 клас. Пример за крайно неестетичен дизайн 

 

Снимка 68: Български буквар в еклектичен стил 
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Снимка 69: Учебник по рисуване. Образцов пример за лош дизайн 

 

 

 

 

5. Българският буквар и европейският социален модел 
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                   В модерната епоха възникват базисните идеи за демокрация, граждански, 

социални и човешки права, както и други универсални категории. Една от важните 

насоки за развитието на европейската интеграция, е постепенното преодоляване на 

конфликтите на основа културно, етническо и религиозно разнообразие и постигане на 

идеала за „единство в многообразието“. Именно той въплъщава в себе си принципите 

на мултикултурализма в процеса на изграждане на обща европейска идентичност.
29

 

Мултикултурната идея намира отражение в базисни документи, принципи и стандарти, 

които имат за цел да очертаят обща приемлива рамка за ЕС от различните национални 

държави.  

          За успеха на интеграционните процеси ЕС обръща все повече внимание на 

образователната сфера. Тя е разпознавана и като фактор за постигането на 

икономическия растеж, заложен в стратегията Европа 2020, и все по-отчетливо се 

оформя волята за модернизация на образованието в страните-членки.  

        Ценностните аспекти в съвременната образователна система предполагат 

постигането на личностно развитие, при което детето да изгради необходимата зрялост 

за пълнота и непреднамереност на възприятията в едно по-широко и многолико 

социално пространство, където чувството за собствена културна значимост на всяко 

отделно дете да бъде неразривно свързано с признаването на значимостта на други 

етноси.
30

 

         В тази европейска парадигма българската образователна систем и в частност 

литературата за обучение на най-малките – буквари, читанки и учебни помагала, не е в 

унисон с процесите, които текат на европейско ниво. Системата е тромава, бавно се 

модернизира и проявява силна закостенялост относно съдържанието на буквари и 

читанки в посока отваряне към интеркултурна компетентност.  

 

6. Обобщение 

                                                           
29 Мрежа за интеркултурен диалог и образование.Етнически и релиогиозни мнозинства и малцинства. Наръчник за 

преподаватели. Стр. 113 
30 Василева, Е. Мрежа за интеркултурен диалог и образование. Формиране на интеркултурна компетентност в 

началния етап на обучение. Наръчник за преподаватели. С., 2009. 
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javascript:open_window(%22http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F/7JKAUS93NNQVQLCXFHBXML11ILIXTPKTJ8946NNA85YGK3X1JX-03837?func=service&doc_number=001076251&line_number=0010&service_type=TAG%22);
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              Докладът „Скрийнинг за толерантност и човешки права. Изследване на 

визуалното и текстовото съдържание на учебниците за начален етап на държавния 

образователен цикъл в България“ маркира основни проблемни области, които срещаме 

в българските буквари и читанки за най-малките, с оглед на това да измери 

чувствителността им към основни демократични категории и ценности.  

             Скрийнингът отчита потребността от формирането на приемлива хуманна и 

подкрепяща децата интеркултурна среда, постижима именно през образованието, в 

която те биха могли свободно и без ограничения да усвояват система от знания 

обогатяваща представата им за света, да изявяват себе си, съхранявайки и развивайки 

чувството си за самоценност, да изграждат приятелства и умения за пълноценно 

общуване.  
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Николова, Райна Захариева, Димитър Димитров, авт.), изд. Изкуства, С. 2010 - Я 

(Искам да науча...) За мен и другите (Ицка Дериджан, Тереза Тончева, авт.), Гея Либрис,С. 2004 

Уча и играя (Ицка Дериджан, авт.), Гея Либрис, С. 2004 

Обичам природата, Гея Либрис, С.  

Приказен  свят, Гея Либрис, С. 

Рисувам и пиша (Тиха Делчева, авт.), Гея Либрис, С. 

Сръчко (Тиха Делчева, авт.), Гея Либрис, С. 

С Моливко играй и мисли (Дарина Гълъбова, авт.), изд. Слово, ВТ, 2000 – за възраст 6-7 години 

Моливко. Прозорче към света (Петя Конакчиева, авт.), изд. Слово, ВТ 2004 – образов. направление 

„Социален свят” 

Моливко. Бягам, скачам, хвърлям, играя (Елена Николова, Любка Алипиева, авт.), изд. Слово, ВТ 

2004 

Буквар (Т. Борисова, Е. Котова, К. Никова, Н. Димитрова, авт.), изд. Булвест 2000, С. 2004 
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Читанка (Ангелина Жекова, Наталия Огнянова, Мария Герджикова, авт.), изд. Даниела Убенова, С. 

2003 

Моят Буквар. Пчелица (Т. Владимирова, Ст. Вълкова, Тома Бинчев, Т. Бановска, авт.), изд. 

Просвета, С. 2002 
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Бановска, авт.), изд. Просвета, С. 2002 - Я 

Тетрадка №2 по писане за първи клас (Моят буквар. Пчелица) (Т. Владимирова, Ст. Вълкова, Т. 

Бановска, авт.), изд. Просвета, С. 2002 - Я 
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Убенова, С. 2003 
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Български език и литература, помагало по избираема подготовка за втори клас, изд. Булвест 2000 

Читанка, изд. Булвест 2000 

Български език (Румяна Танкова, Ваня Чернева, Катя Иванова, авт.), изд. Просвета, І издание, 

преработено 

Родинознание (Мария Радева, Милка Русинчовска Мандова, Мария Тодорова, авт.), изд. Просвета, 

1992 

Български език (Т. Борисова, Е. Котова, К. Никова, Н. Димитрова), изд. Булвест 2000, 2004 г. 

Български език и литература (Т. Борисова, Е. Котова, К. Никова, Н. Димитрова, авт.), помагало за 

избираема подготовка, изд. Булвест 2000, 2004 г. 

Човекът и обществото (Хр. Матанов, Ж. Желев, И. Мирчева, авт.), изд. Анубис, С. 2004 

Тетрадка по Български език (Ст. Здравкова, Р. Влахова, Г. Христозова, М. Сотирова, М. Игнатова, 

авт.), ИК Анубис, 2004 - Я 

Човекът и обществото (Румен Пенин, Румяна Кушева, авт. геогр. и истор. теми), изд. Булвест 2000, 

С. 2005  

Човекът и обществото – тетрадка (Румен Пенин, Румяна Кушева, авт. геогр. и истор. теми), изд. 

Булвест 2000, С. 2005 

Човекът и природата (Максим Максимов, Ани Епитропова, авт.), изд. Булвест 2000, С. 2005, 2008, 

2011 – Я 
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Човекът и природата. Учебна тетрадка (Максим Максимов, Ани Епитропова, авт.), изд. Булвест 

2000, С. 2000, 2005, 2011 – Я 

Български език (Станка Вълкова, Левчо Георгиев, Лилия Вълкова, авт.), изд. Просвета, С. 2005, 

2009, 2011 - Я 

Родинознание (Мария Радева, Мария Манева, авт.), изд. Просвета, С. 2002  

Човекът и обществото (Сия Стоянова, Лилия Манева, авт.), изд. Просвета, С. 2005  

Човекът и обществото (Мария Радева, Мария Манева, авт.), изд. Просвета, С.2005  

Музика (Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова, авт.), изд. Просвета, С. 2005, 

одобр. от МОН 2011 - Я 

Читанка (Владимир Попов, Тома Бинчев, Станка Вълкова, авт.), изд. Просвета, С. 2005, одобр. от 

МОН 2011 - Я 

Учебна тетрадка към Читанка за 4. клас (Румяна Никифорова, авт.), изд. Просвета, С. 2005 – Я 

       Читанка: Pikkumetsän. Aapinen, Sanoma Pro Oy, Helsinki.   

 

       Core Curriculum for primary, secondary and adult education in Norway, Graphic Production:  

       Gan Grafisk as, Oslo 1997. 

 

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени 
организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Политологичен център и при 

никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище 
на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата 

за подкрепа на неправителствени организации в България. 

 


