
История и цивилизации – 6 клас     05.06.2020г. 

Уважаеми ученици, искам от вас следното:  Да четете поставените от мен – план, 

кратко разработен  урок /който ще препишете в тетрадките си / и да отговорите на въпросите.  

Това ще бъде вашият ангажимент за Петък:     

Българската култура през XV-XVII в. – на стр.114 

1.Как се развива българската култура след завоеванието? – тя е в катастрофално 

положение. Разрушени са манастири, замъци и дворци – унищожена е огромна част от 

съществуващата  литература. 

Голяма част от грамотните  хора, най-вече духовници, са прогонени или унищожени. 

Българската култура деградира на по-ниско ниво, тя  придобива народни битови  измерения. 

Творците в повечето случаи са анонимни – това са свещеници и монаси – преписват се книги, 

рисуват се икони, правят се дърворезби. 

Поради огромните разлики с османската култура между тях има слабо взаимодействие. 

2.Центрове на българското културно развитие – това са манастирите, повечето са под 

закрилата на османските султани. С най-голямо значение са новопостроените манастири като 

Рилският манастир и тези около София /Драгалевският, Етрополският, Самоковският  и др./. 

С голямо значение са и Зографският  и Хилендарският манастири в Света гора – там имат 

богати библиотеки и подготвени грамотни служители. 

Наред с поддържането на книжовността се развиват и другите изкуства – живописта  и 

църковното пеене. 

Тъй като по нашите земи няма печатници, първите книги на български език се печатат в 

чужбина. 

Първата  българска печатна книга се появява през 1651г. от Филип Станиславов  и се нарича 

„Абагар” / съдържа различни молитви!/. 

 Според  християнските писатели – цар Абагар се разболял тежко и пратил писмо до Исус 

Христос за помощ. 

 Исус избърсал лицето си с кърпа / на която се отпечатало лицето МУ/, в която завива 

писмото и му го връща.  След виждането на лика на Исус, цар Абгар бива излекуван. 

 От тази легенда произтича и по-късно се развива иконописта. Оттук идва и вярата в 

чудотворната сила на иконите. 

3.Българското народно творчество – да се препише в тетрадката!!!-стр.115 

 Приятна работа!!! 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0

