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Млади приятели,

Новата учебна година носи много различни изживявания за вас. Навлизате в друго 
образователно ниво, срещате се с много нови учители, изучавате много нови учебни 
дисциплини. Една от тях е „История и цивилизации”. Тя ще ви разкаже за „детство-
то на света“, за праисторията и древната история. 

Не се страхувайте, ще видите колко е интересно и колко познати ще ви се сторят 
някои от историите в този учебник. Преди хиляди години хората са мислили и прежи-
вявали събитията съвсем като нас и са ни оставили много свидетелства за това – и 
писмени, и образни. Почти всички образователни системи започват обучението по ис-
тория с древността – тя е разказана като приказка. Но вие вече знаете, че всяка при-
казка има „зрънце” истина и носи различни поуки. Историите, реални или митологич-
ни, разказват за примери на гражданска и воинска доблест, за велики учени, политици 
и творци. Светът помни имената им вече над 2 000 години. 

С гордост ще се убедите, че нашите предци са заемали своето достойно място 
редом с представители на най-известните държави и култури на древността. За да 
можете да определите това място, трябва да познавате и големите паметници на 
световното културно наследство, и забележителните обекти по нашите земи.

Целта на учебника не е да ви научи на всичко важно, което учените знаят. Ин-
формацията е огромна. Ние се надяваме да ви бъде интересно и занимателно, да раз-
гръщате страниците с интерес. Тогава сами ще намерите още много информация за 
всичко, което ви е направило впечатление. Така ще започнете да си обяснявате света, 
в който живеете. Ще разберете, че само активното поведение на гражданите може 
да им даде бъдеще, което да искат да завещаят на децата си.

Отделяйте често от времето си, за да попивате нова информация от страниците 
и екраните пред вас. Повярвайте ни, навлизането в далечното минало може да бъде 
голямо приключение!

Авторите
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Какво знаете за миналото на вашия роден край?

 Историята е наука за миналото на човечеството. 
Тя разкрива зараждането и развитието на човешкото обще-
ство от неговото начало до наши дни. Тази наука изследва 
промените в него, обяснява причините, които са ги породи-
ли, и разглежда последиците от тях.
 Защо е необходимо да се изучава история? Защото тя ни 
дава възможност да узнаем как са живели нашите предци, 
какво са направили и какво не са успели да постигнат в ми-
налото, какво добро и лошо са сторили. Историята разши-
рява нашия кръгозор със знания за миналите общества, но 
тя ни помага и да разбираме по-добре обществото, в което 
живеем днес. Благодарение на нея можем да се поучим от 
грешките на предходните поколения, за да не ги повтаря- 
ме отново.
 Най-известното значение на думата „история“ е разказ 
за миналото. Тя е използвана за пръв път като заглавие на 
труда, написан от старогръцкия историк Херодот, който за-
това е наречен баща на историята. Историята не е приказ-
ка, а е сериозна наука, защото се основава на исторически 
източници/извори.

ИСТОРИЧЕСКИ ИЗВОРИ
 За да се напише история като достоверен разказ за 

миналото, е задължително той да се основава на сигурни 
доказателства. Те са писмени свидетелства и материални 
паметници, които се наричат източници или извори. Исто-
риците използват тези две понятия, защото от тях черпим 
знания за миналото. Те са създадени от човешкия ум и ръце 
и съдържат сведения за живота и съдбата на хората през от-
миналите времена. Само изворите ни дават данни за ми на-
лото на хората. Те са единственото научно средство, с което 
се опоз  нава то. 
 Материалните извори са всички веществени  памет-
ници, направени от хората, използвани от тях и оцелели 
до наши дни. Това са сгради (фиг. 1), предмети на бита, 
сечива, оръжия, монети (фиг. 2), градежи и произведения 
на изкуството (фиг. 3). Тези извори се наричат още и архео
логически. Чрез тях археоло зите изследват отминалия жи-

Фиг. 1. Храм на Атинския ак ропол

Фиг. 3. Лаокоон и синовете му, 
борещи се с морски змии, древногръцка 
скулптура по митологичен сюжет

Фиг. 2. Монета на тракийския цар 
Раскупор І (16 г. пр.н.е. – 14 г. от н.е.)

1. 
Историята и  
нейните източници
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вот на човешкото общество. Това става, като те разкопават 
кре по сти (фиг. 4), градове и села; култо во-религиозни мес-
та като гробници (фиг. 5), некрополи (от старогр. „градове 
на мъртвите“) и светилища; откриват потънали кораби, 
пристанища и селища.
 Писмените из    во ри представляват записани от чо века 
сведения, запазени вър ху ка мък, глина, кост, дърво, кожа и 
хартия. Те съдържат безценни данни за стопанския, поли-
тическия и духовния живот на хората. Това могат да бъдат 
данъци и приходи на царски дворци, представяне на геро-
ичните дела на владетели, биографии, поеми, религиозни и 
много други различни текстове.

ПЕРИОДИЗАЦИЯ НА ИСТОРИЯТА
Разделянето на историята на последователно обособе-

ни времеви отрязъци – периоди, се нарича перио дизация 
(фиг. 6). Историята на света обхваща следните периоди: 
праистория, стара история, средновековна история, 
нова история и съвременна история. В V клас се изучават 
праистория и стара история.
 Праисторията обхваща времето от появата на човека 
и неговото развитие до създаването на първите писмени из-
вори. Това е най-дългият период в историята на човечество-
то, който обхваща няколко милиона години.
 Старата история започва с появата на първите пис-
мени извори и свършва до началото на Средновековието. В 
нея се включва изучаването на цивилизациите, възникнали 
в Египет, Месопотамия, Гърция (Елада), Рим и Тракия. С 
термина античност се обозначава специално старата ис-
тория на Елада и Рим като част от цялата стара история.

 Въпроси и задачи

 1. Какво изучава историята? 

 2.  По какъв начин историците разкриват 
живота на хората в миналото? Какви 
видове извори има?

3.  Какви са основните периоди в  
световната история?

 4.  Защо е необходимо да изучаваме 
история? 

Фиг. 4. Разкопките на Перперикон

Фиг. 5. Скални гробници от  
древна Ликия

Праистория – 
2,5 млн. г. – V хил. пр.н.е.

Средновековна история – 
VІ – ХV в.

Стара история – ІV хил. пр.н.е. – V в. от н.е. 
(Античност – І хил. пр.н.е. – V в. от н.е.)

Нова история – 
ХVІ – средата на ХХ в.

Съвременна история – 
от средата на ХХ в. до днес   

Фиг. 6. Периодизация на историята




