
История и цивилизации – 6 клас  10.04.2020г. 

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

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

Ще ви се обаждам от личния си телефон, на който имам Viber /вайбър/ и вие ще ми пращате 

снимки, от това какво сте писали в тетрадките или по електронната поща!  

Призовавам ви за отговорна и качествена работа!!! 

Това ще бъде вашият ангажимент за Петък :   

Възникване и облик на средновековните градове 

1.Възникване на средновековните градове – по време на Великото преселение на народите , 

римските градове са разрушени и в новите държави почти всички живеят примитивно в села, 

търговията замира ,земеделието е примитивно и често има глад и /епидемии/ болести. През  

XIв.  започват значителни промени в Европа. 

Населението се увеличава, производството нараства и става по-качествено и търговията се 

разраства. Започват да се съживяват  старите римски градове/ Рим, Лондон, Париж/. Започват 

да се появяват и нови -  край манастири, крепости, пазарни центрове, край важни търговски 

пътища, като пристанища и др./виж Фиг.1/!!! 

Там хората имат по-голяма сигурност и могат да си намерят работа. Повечето градове били под 

закрилата на владетелите, но някои от тях били свободни, имали избираема управа и със свои 

права и свободи /град държава – Венеция и Генуа в Италия/. /Виж Фиг.2/ 

2.Структура на средновековните градове – в градовете хората били свободни, имали своя 

собственост и големи възможности за работа. Силата и богатството на града идва от добре 

развитите търговия и различните занаяти. 

Те били организирани в цехове или гилдии. Всеки занаят се практикува от един майстор, негов 

помощник бил определен калфа  / бъдещ майстор/,  общите и трудните работи се извършват 

от чираци. 

 Чрез цеховете занаятите се предпазват от силна конкуренция и те определяли качеството и 

цените на стоките. 

В града имало обособени улици с различни занаяти: на шивачите, железарите, хлебарите, на 

лекарите и т.н. /виж Фиг.3 и 4/!!! 

3.Облик на средновековните градове – да се препише в тетрадките!!! 

 

Приятна работа!!! 

 


