
РЕЦЕНЗИЯ 

на проекта за учебник по „История и цивилизации" за пети клас 

на издателство „Даниела Убенова", София, 2016 

от доц. д-р Тодор Попнеделев, декан на Историческия фа!(ултет при СУ „Св. Климент Охридски" 

Предложеният за рецензиране проект за учебник по предмета „История и 

цивилизации" за V клас се състои от книжно тяло и електронен продукт съгласно изискванията 

на Министерството на образованието и науката. Учебното съдържание е разработено в 

съответствие с Учебната програма на Министерството за общообразователна подготовка и е 

оформено в пет раздела. Всеки от тях има разделителна страница с въвеждащ характер, урочни 

единици за нови знания с въпроси за самоконтрол на учениците и завършва с урок-обобщение 

на раздела. Тези елементи са широко разгърнати в електронния продукт към учебника. 

Първият раздел запознава учениците с основите на историческата наука и познанието 

за миналото като въвежда понятията за писмените и материалните източници на историята, 

взаимовръзката между човека и природната среда, летоброенето и др. Едновременно с това 

разделът представя ключово знание за праисторията на човечеството, възникването и 

развитието на земеделието, ролята на археологията при изучаването на най-старото минало. 

Добре подбрани и описани са паметниците на праисторическата култура и изкуство. 

Вторият раздел изгражда мащабната картина на първите древноизточни цивилизации в 

Египет и Месопотамия. Тук много добро впечатление прави успешният опит за заместване на 

общовъзприетия, но неправилен превод на древногръцкото понятие Месопотамия с 

българското Двуречие, когато става дума за Междуречие. Авторите подходящо са представили 

политическата, но и социалната и икономическа страни на древноизточните цивилизации с 

акценти върху културата, религията и обществото и така са излезли от традиционната 

доминация на политическата история и текстът отговяра по-точно на наименованието на 

учебния предмет. 

Третият раздел създава картината на древноелинската цивилизация. И тук основното 

ударение е поставено върху обществото и културата на древните елини, вместо традиционното 

изброяване на политически събития. Текстът запознава с организацията на обществото и на 

полиса, с ролята на замеделието и металообработването, без да подценява и ролята на 

войната. Древногръцкият пантеон е представен и обяснен логично и изчерпателно, както и 
свързаните с него архитектурни паметници и артефакти. Сериозно място заемат и елементи 

като театъра, спорта и връзките им със съвременността. 

Четвъртият раздел представя Древна Тракия като равностойна на останалите антични 
цивилизаци и подчертава както общите й елементи с тях, така и нейните особености. Добре 
подчертани са особеностите в нейното изследване при липсата на оригинални писмени



113T04Hl1U,11. EAHOBpeMeHHO C TOBa e Cb3AaAeHa U,R/lOCTHa KaprnHa 3a rpaK11i1cKaTa Abp>+<aea 11 

rpaKIAHCKOTO o6w,ecreo Karo ca npeACTaBeHH OCH0BHl1Te MaTep11a11H11 naMeTH11U,11 Ha TpaKl1HCKaTa 

APeBHOCT. 

noclleAHIART nern pa3Ae/l 3an03HaBa y4eHIAU,11Te C ,£].peBHIAR PHM. l;1 TYK e C/leABaH 

U,11вl1/ll13aU,IAOHHIAR nOAXOA BMeCTO rpaAHU,IAOHHIAfl 11CTOpl14eCKl1. Ha npeAeH n/laH 113/1113aT 

o6w,eCTB0TO, Ky11rypara 11 pem,rnRTa 3a CMeTKa Ha n0/111Tl14eCKaTa Cb611TIAHHOCT. Ao6pe npeACTaeeHH 

ca 06w,ecreeH11re 11 AbP>+<aBHHTe crpyKryp11 Ha p11McKoTO o6w,ecreo, e11aAere11cKaTa IAHCTIAfYU,IAR, 

eceo6xeaTHOTO B/ll1RH11e Ha pHMCKaTa Ky11rypa BbXY u,e1111R eeponei1CK11 KOHTIAHeHT 11 oco6eHo Bbpxy 

6b11rapcK11re 3eM11. He e 1,13ocraeeHo 11 Ha4a11Hara 11crop11R Ha eeponei1cKara U,11Bl1/ll13aU,l1R - 

XpHCTIARHCTBOTO. 

KaKTO B KHIA>KHOTO Tfl/10, TaKa 11 B e11eKTpOHHIAR npOAYKT npae11 A06po ene4aT/leHHe 

Maw,a6Hl1RT AHAaKrn4eH MaTep11a11, KOHTO 3Ha411Te/1HO 0611eK4aBa pa6orara Ha y411re1111re, HO 11 

Bb3np11eMaHeTO Ha y4e6HIAR Marep11a11 OT y4eHIAU,11Te. npeACTaBRHeTo Ha pa3HOPOAHl1 11CTOpH4eCKl1 

113eop111 cxeM11 11 rpacj>11K11, Ha HenperoeapeHH c 1131111wHa 11Hcj>opMau,11R y4e6H11 Kaprn, cnopeA MeH 

3Ha411Te/1HO 0611eK4aBa KaKTO ypoKa B K/laCHaTa CTaR, TaKa 11 caMOCTORTe/lHaTa pa6ora Ha 

y4eH11u,11re., a 11 noArOTOBKara Ha y41-1re1111re. ,£].o6po ene4arneH11e npaeRT ycnewH11re 

Me>+<AynpeAMeTH11 epb3KH e y4e6H11Ka, oco6eHo e 0611acna Ha ob11rapcK11R e3HK 11 1111reparypara, 

11Hcj>OpMaU,110HHl1Te TeXHO/lOflAIA, MaTeMaTl14eCKl1Te yMeHIAR. Bee naK 3a MeH HaH-A06poro 

nOCTH>+<eHHe Ha npeA/lO>KeHHR npoeKT 3a y4e6Hl1K CIA ocraBaT A06poro npeACTaBRHe Ha 

11CTOp114eCKl1Te 3HaHIAR 3a ,£].peBHOCna, HeHHOTO B/llARHIAe Bbpxy CbBpeMeHHOTO o6w,ecreo 11 

AOCTOHHOTO MRCTO Ha ,£].peeHa TpaKHR e o6w,ara KaprnHa. 

l;iMaHKIA npeABIAA BCl14KO 113/lO>KeHO, ou,eHRBaM MHOro BHCOKO npoeKTa 3a y4e6H1AK Ha 

H3Aarencreo ,,,£].aH11e11a Y6eHoea" no ,,!;1crop11R 11 u,11e1111113au,11и" 3a ner11 K11ac 11 ro npenopb4BaM 3a 

OA06peH11e or crpaHa Ha MOH 11 no113eaHe e y4111111w,ara Ha crpaHara. 

Cocj>11R, 31 Mai1 2016 Peu,eH3eHT: 

AOL.I,. A-P TOAOP nonHeAelleB, AeKaH Ha !;1crop114eC ff cj>aKy11TeT np11 CY ,,Ce. Kn. OxplAACKIA" 
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