
Култура и културно развитие 
на България от края на XII век 

до края на XIV век

Комбиниран урок по история и български език



Култура е…

«Не отнемайте на човека представата за 
прекрасното, защото е по-потребна от хляба, тъй като

пази в себе си извора на надеждите и без нея сме
скотоподобни от алчност и земни блага.»  

Теофил от романа "Антихрист"

... комплект от споделени ценности, 
цели, поведения и практики

… цялостен модел на човешкото познание, вярвания и 
поведение, зависещ от способността за символно

мислене и социално образование.



• Учениците да се запознаят с 
духовното и културното
развитие на Второто
българско царство.

• Ценности - род, език, 
култура, църква, книжнина

Идеи и 
ценности



Умения и 
компетенции 

• Да се развият комуникативни умения за 
извличане, обработване и прилагане на 
информация от научен текст;Да се 
осмисли значението на ученето като
процес, съпътстващ човешкия живот; 

• Да се анализират в личен план 
механизмите, чрез които се овладяват
нови знания и умения;

• Самостоятелни обобщения;

Установяване на причинно-следствени
зависимости.



Акценти
в урока

1. Търново – новият център на 
православния Изток

2. Книжовност и книжовни центрове

3. Промени в българския език през
периода, наречен среднобългарски

4. Архитектура и живопис

5. Средновековна музика



Учебни 
ситуации

1. Слово на учителя

2. Зара и Яна представят делото на Иван 
Александър и Патриарх Евтимий

3. Нови знания – промени в езика

4. Учениците четат текст – обръщение на 
Теодосий Търновски към народа и 
изпълняват задачите към него.

5. Кръстословица 

6. Презентация на ученичка за Боянската 
църква

7. Презентация за музиката от 13-14 век

8. Ролеви модели, които учениците 
обсъждат



Делото на цар Иван Александър и Патриарх Евтимий

http://www.pravoslavieto.com/books/manu
scripts/cyrillic/londonsko_chetveroevangelie
/index.htm#2

https://www.forumnauka.bg/topic/5935-%D0%B7%D0%B0-
%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%
D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80-
%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B9-
%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8

„Съществуването и преуспяването на моя народ е и 
моята лична съдба.“                  Свети Евтимий



Езикови особености в среднобългарския период

1. Започват да употребяват като
определителен член показателното
местоимение -ТА, което виждаме

днес в ченувани имена от среден род 
мн. число:

Деца-ТА, села- ТА, 
гнезда-ТА.

2. Окончание -ОВЕ при едносрични 
имена в мъжки род: столове, 

дворове, останал е пример от надпис 
„разложки попове“

3. Еднакви окончания за минало 
свършено и минало несвършено 

време, което се вижда в 
Добрейшовото евангелие от 13 век:

работаХМЕ, посетиХТЕ, рекоХА
4. Възникват новите за нашия език 

притежателни местоимения.

5. В лексиката се установяват гръцки
думи, свързани с християнството: 

апостол, презвитер, патриарх, ангел. 
Интересна е навлязлата през 12 век 
дума ХОРА, която първоначално се 
употребява със значение ОБЛАСТ, 

МЕСТНОСТ.



Книжовност, преписвачи, 
скриптории

• Книжовният живот през XIII - XIV век е 
съсредоточен в манастирите и в по-
големите градове като
Търново,София,Охрид и др.
Едно от основните занимания на 
българските книжовници е 
преписването на богослужебни книги. 
Преписването се извършва предимно
от монаси в манастирските килии или 
скриптории. Светлината се осигурявала
със свещи.



Самостоятелна работа по групи: Прочетете текста 
на стр. 111 и отговорете на въпросите към него.

Текст „Изисквания на учителя към ученика“ 
И да се учи да чете на глас, докато видиш, че щом му напишеш нещо, то 
успява да чете, което ти пишеш. Също така дай му да преписва първо 
правилно писание и му нареди никъде да не сбърка не само букви, но и 
някое ударение или знак, или точка, или запетая, така че да не се допусне 
поквараоще в началото, а пък да го затвърди, като го запамети. Защото 
нищо не е по-срамно сред гърците или българите, или другите народи, ако 
писмото е неграмотно или изопачено.   Константин Костенечки (1380 – 1431)

Въпроси: Какви са изискванията към грамотността на ученика?
Кои от тези изисквания ги има и днес?
Защо според Костенечки грамотността е важна?



Самостоятелна работа на втора група

Из слово на Теодосий Търновски

Братя и отци, дяволът не е получил такава власт да ни има в ръцете си до край. 
Съвсем не! Но откакто беше свален от небесата, се нахвърли безпощадно върху
цялото човечество до самия кръст и възкресение на Спасителя. Ние трябва да се 
противим на неговите козни и да бъдем с Бога. Защото, щом като силата на врага е 
потъпкана докрай, тя е съвсем недействена. Затова не се отпускайте, нито пък се 
плашете от неговите нападения, само се подвизавайте с цялата си душа и покажете 
усърдие към всяка добродетел! Нищо да не ви плаши: ни глад, ни жажда, ни голота, 
ни меч, ни рани, нито друго нищо на този свят, защото "страданията в сегашното
време не са нищо в сравнение с оная слава, която ще се яви в нас.

Задачи

1. Определете темата на текста.

2. Подчертайте миналите страдателни причастия в теста.

3. Каква синтактична служба изпълняват подчертаните изрази?



Кръстословица в 
LearningApps –
учениците работят в 
платформата Teams

https://learningapps.org
/25822550



Презентация за Боянската църква    
https://minedusci
my.sharepoint.com/:p:/g/personal/irina_daskalova_edu_mon_bg/ET0nghgoAeJDpmwz5Wau9M8
B20rgF4kRw70q1BS2z1KZzQ?e=jM7gyb

https://minedusci/


Архитектура, фрески, 
културни послания

«Св. Св. Никола и Пантелеймон» е 
средновековна българска църква
(придворен параклис) в софийския квартал 
Бояна. Тя е един от културните символи на 
България и е включена през 1979 г. в 
Списъка на световното културно и природно
наследство на ЮНЕСКО. 

Тук в 1854 г. Виктор Григорович открива
Боянския поменик на българските царе и 
Боянския палимпсест - забележителни
паметници на Българското средновековие.



Средновековна музика

• Сред най-ранните известни
композитори на средновековна
Европа е Йоан Кукузел (ок. 1280 –
1360), известен като
„Ангелогласния“. Около 90 от 
неговите произведения, както и 
неговото житие, са достигнали до 
днес. От Ранното средновековие
са оцелели и множество 
великолепни творби на 
неизвестни автори.

https://youtu.be/yYHD7K9rnQE

Така звучи средновековната
българска музика.

Днес такава музика изпълняват
Софийски църковен хор, 
Камерен хор „Мадригал“, хор 
„Ангелите“, хорът при ансамбъл
„Пирин“, мъжка вокална
формация „Светоглас“ и др.

https://youtu.be/yYHD7K9rnQE


Мисловна карта

В края на занятието учениците правиха мисловна карта, в центъра 
на която беше понятието КУЛТУРА. Материалната култура свързаха 
с царския дворец, патриаршеската катедрала „Възнесение 
Христово“, патриаршеския дворец,  жилищата на болярите.

Духовната култура свързаха с образованието, църквата като 
средище на християнската религия и с книжнината.

Разцвета илюстрираха с музикалното творчество и изобразителното 
изкуство; с по-голям брой училища и ученици.



Обобщение – шестокласниците:

~ Се доближиха до богатата култура от времето на 
Второто българско царство.
~ Осмислиха ролята на езика за развитието на 
писмената традиция и за идентичността на 
българите.
~ Научиха, че спазването на езиковите правила е 
било задължително и тогава, както и сега.
~ Разбраха, че през 13 и 14 век България има голямо
културно значение на Балканите и в Европейския
Югоизток. Търново става един от най-развитите в 
културно отношение градове (сравним със Солун и 
Константинопол).



старши учител 
по български 

език и 
литература

Ирина 
Даскалова

Благодаря за 
вниманието!


