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I. Обща характеристика на труда 

    Актуалност на труда 

Този труд проследява дизайна на печатните издания от края на XIX и 

началото на XX век (1878 до 1944 г.) – период на бързо развитие и 

усъвършенстване на технологиите в печатането и илюстрирането на 

издаваните печатни продукти, възникване на печатници, дейността на 

издателства и свързаните с тях писатели, преводачи,  редактори, художници, 

печатари и книготърговци, ценова политика и др. Извършените проучвания и 

изводи дават отговор на някои от въпросите, свързани с кризата в книжния 

сектор и спада в тиража на традиционните медии днес. 

     Наред с това през последните години са направени редица изследвания в 

развитието на медийните изкуства и комуникационните процеси днес и в 

периода от 1944 до 1989 г., но липсва задълбочена и систематизирана 

информация за предходните периоди. Този труд запълва тази празнина и е 

основа за следващи по-конкретни проучвания за развитието и дизайна на  

печатните издания през втората половина на XX век и първото десетилетие 

на новия век. 

 

      Предмет и цели на изследването 

      Предмет на настоящето изследване е дизайнът на издаваните от края на 

XIX и началото на XX век (1878 до 1944 г.)  - книги, вестници, списания, 

обяви, реклами -  дизайнерски решения в оформянето на печатните продукти, 

които излизат на пазара. 

 

        Цели на изследването: 

1.Установяване степента на влияние на традиционната  украса на славянските 

и старобългарските ръкописни книги от една страна и на установените тогава 

европейски стилове в графичното оформяне от друга страна в оформлението 

на първите български печатни издания. 

2.Проследяване на печатните издания през епохата на Възраждането и 

връзката между тяхната визия и възрожденските идеи. 

3.Проучване на етапите в развитието на шрифтовете през XIX и XX век в 

Европа и в България, както и тяхната връзка с естетическите изисквания на 

времето. 

4.Анализ на най-изявените творци през епохата: в книгоиздаването, 

илюстрацията, карикатурата, журналистиката. 

5.Поява и развитие на фотографията. 

6.Изследване на тенденциите в развитието на графичния дизайн в България, 

причини за прогреса и спадовете на това изкуство, както и дизайна на 

печатните издания в периодите от 1878 до 1944 г. 

       Методи  

       За постигане на поставените цели на труда са използвани следните научни 

методи: 

 изследване на образци и на литературни източници;  
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 критичен анализ, синтез и класификация на литературни източници; 

 изследване на старопечатен фонд в библиотека; 

 сравнителен анализ на печатни издания и обобщения; 

      Научните методи са използвани самостоятелно или комплексно в 

зависимост от конкретните случаи. 

 

      Послания 

      Този труд е адресиран до всеки член на съвременното ни общество. 

Предназначен е за: 

специалисти, занимаващи се с графичен дизайн, реклама и визуални изкуства, 

журналисти, художници, илюстратори, издатели, библиотекари; 

студенти по графичен дизайн, преподаватели и научни работници в областта 

на графичния дизайн и визуалните изкуства; 

преподаватели и научни работници в областта на графичния дизайн и 

визуалните изкуства; 

собственици на печатници и фирми, които извършват печатен дизайн и 

предпечат на рекламни материали за нуждите на малки и големи фирми, 

магазини, предприятия, учреждения, ресторанти - плакати, билбордове, 

календари, каталози, брошури, визитни картички, флаери, web-сайтове, 

менюта на заведения и всичко, от което се нуждае пазарът. 

 

      II.  Структура и обем на труда 

     Трудът е структуриран в девет глави, следващи исторически хронологията 

в развитието на печата и печатните издания, графичното им оформление и 

тенденциите в развитието им. Включена е още информация за  публикации и 

изяви на автора. приложения, списък на приложенията и библиография. 

 

     Съдържание 

 

  I. Предмет и цели на изследването 

 II. Въведение 

III. Традиция в украсата на славянските и старобългарските ръкописни книги  

IV. Началото 

  1. Първи български печатни издания (XVI-XII век) 

  2. Технология на печатните издания през епохата на Възраждането  

(XVIII  - XIX век)  

 V. Развитие на печатното дело в края на XIX и началото на XX век 

  1. Полиграфически центрове и издателства 

  2.Периодиченият печат след Освобождението в съдържателен аспект 

  3. Книгоиздаване – художествена, детска и научна литература  

VI. Шрифтът и естетическите изисквания на времето 

1.От първобитните рисунки до буквените знаци 

2.Шрифтът и калиграфията до XVIII век 

3.Развитие на шрифтовете в Западна Европа през XIX век 
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4.Усъвършенстване на шрифтовете в Западна Европа през първата половина  

 на XX век 

5.Шрифтът в България през XIX и XX век 

6.Развитие на типографията 

7.Илюстрацията като графично изображение и нейното място в текста 

  VII. Фотографията като клон от графичните изкуства  

VIII. Графичен дизайн 

1.Художествено оформяне на печатните продукти в периода 1878-1900г.   

2.Печатните издания в периода от 1901г. до I световна война – 1918 г. 

3.Дизайн на печатните издания от края на I световна война до 1944 г. 

4.Детско-юношески периодичен печат 1871-1944г.  

IX. Заключение 

 X. Приноси  

 XI. Публикации и изяви 

 XII. Приложения 

XIII. Към „Развой на шрифтовете в Европа и България“ 

1.Към „Естетика в украсата на славянските и старобългарските ръкописни 

Книги” 

2. Към „Началото“ – Фотокопия на печатни издания в периода  

3. Към „Развитие на печатното дело в края на XIX и първата половина на 

  XX век (1878 -1944 г.)  

4..Илюстратори на детски и детско-юношески издания  

 XIV. Списък на илюстрациите 

 XV. Библиография 

 

    Обем 

    Брой страници - 196 

    Брой фигури - 137 

    Брой библиографски източници - 31 

    Брой думи - 49099 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Кратко изложение на труд 
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      1.Въведение 

      Последните столетия удивляват с бързо развиващата се наука и 

техническите постижения в услуга на човека, за изменение на средата, в която 

той битува, труди се и се образова, за  подобряване на връзката и общуването 

между хората. Изобретенията и прогресът в технологиите обхващат всички 

области на човешкия живот.  Постепенно художествената дейност навлиза 

смело в масовото производство и се оформя като специфичен отдел, който се 

заема с външния вид на дадено изделие, с неговата форма, обем, цвят и 

функционалност. 

    Така възниква дизайнът като творчество на форми, художествено оформяне 

на промишлени изделия; художествено проектиране, промишлена естетика.  

Предмет на дизайнерската дейност (това, към което тя е насочена) е създаване 

на хармонична и изразителна форма на обекта, в която се отразява цялостното 

значение на неговата потребителска стойност. Обект на дизайна може да 

стане ново техническо промишлено изделие практически във всяка сфера на 

човешкия живот. 

     Съществуват  десетки дефиниции на понятието „дизайн”, които в една или 

друга степен го изясняват. Общото за всички тях е, че става дума за творческа 

дейност, за проектиране на дадено изделие, за търсене на единство между 

форма, функционалност и естетика. 

     Графичният дизайн буквално изпълва нашето ежедневие – от семплите 

опаковки на хранителни стоки до пищните витрини, светещите реклами и 

билбордове, модните колекции и аксесоари, той ни дава информация, създава 

представи, налага модели, насища сетивата ни с красота и хармония. 

Основните му инструменти са образ и типография. 

     В центъра на настоящето изследване ще стане дума преди всичко за 

книжната графика и нейните елементи – шрифт, текст, илюстрация, 

фотография, рубрика, пагинация, формат и др., „възприемани като съставна 

част на единното художествено пространство на книжното издание.” В този 

смисъл графичният дизайн е насочен към прилагане на „специфични 

оформителски средства и способи за представяне на авторския текст в 

графична форма, което е необходимо, за да се превърне авторският ръкопис в 

печатно издание.” 1 

      Този труд обръща поглед назад във времето, когато се появяват първите 

български  печатни издания, за да даде информация за външния им облик, 

влиянието на нашата и на европейската традиция в графичното им 

оформление, тенденции в развитието на илюстрацията, шрифта, 

карикатурата, фотографията, типографията и пряката им връзка с идеите на 

историческото време, с развитието на българската държава през периода от 

                                                 
1  Рангелов, Боян, „Щрихи върху графичния дизайн на книгата в модерното издателство”,  

стр.5-6 
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Освобождението до 1944 година, със световните тенденции в развитието на 

дизайна и на книгопечатането. 

 

 2. Традиции в украсата на славянските ръкописни книги в България 

      Книжната украса в България се явява заедно с българската книга и споделя 

нейната съдба. Тежките и несгодни условия, при които в повечето време се 

развива ръкописната книга у нас, не позволяват в своята украса тя да достигне 

до висините на книжната украса на други народи. 2 

     Българската книга започва развитието си под влияние на гръко-

византийската книжнина и култура, но също закриляна и управлявана от 

просветни и културни държавници, каквито са царете Борис и Симеон. Това 

са основните фактори, които направляват развоя на българската книга и на 

нейната украса през следващите векове. 

      Според Маньо Стоянов най-старите запазени български ръкописни книги 

датират от X – XI век и са богослужебни – евангелия, апостоли и псалтири.  

Това са побългарени текстове, които донасят  от гръко-византийската църква 

и култура и своята форма и украса. Формата им е пергаментният кодекс. По 

това време не само в България, а и в цяла Европа се е писало на пергамент и 

кодексът е единствената форма на книгата. Свитъци са използвани само за 

издаване на царски грамоти. Запазените книги, съдейки по езиковите белези, 

са създадени както в източните, така и в западните предели на Първата 

българска държава. Преслав, а по-късно и Търново са местата, където се 

заражда и развива българската книжна украса.  

     Характерното за всички достигнали до нас ръкописни книги е, че красотата 

на книгата се постига чрез добре оформената и изпълнена страница, върху 

която се нанасят специалните орнаменти. Страницата е съчетание на бяло 

поле с черно изписан текст. Има и многоцветни страници. За естетичното 

оформяне на страницата изключително голямо значение има шрифтът. Най-

старите български книги са писани с двете български азбуки – глаголицата и 

кирилицата. 

      Основните орнаменти на книжната страница са началката и заставката. 

Началката е уголемената, художествено украсена, шрифтово отделена и 

обикновено оцветена първа буква от текста на отделно четиво.  Тя се изписва 

на полето или се врязва наполовина или изцяло в текста, като според 

големината си заема два и повече реда. Това изписване насочва вниманието 

на читателя върху началото на отделните песни или молитви. 

Заставката е вторият основен орнамент в украсата на българската ръкописна 

книга. Задачата й е да въведе читателя в цялата книга или в отделна нейна 

част. Градивен елемент на заставката е лентата, от която се композира 

плетеница. В Зографското евангелие това е правоъгълник, а в Добрейшовото 

евангелие заставката е п-образна. Използвани са и по-скромни заставки като 

                                                 
2  Стоянов, Маньо „Украса на слав. ръкописи в България”, изд. Български художник, С., 1973 

г. стр. 7 
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две усукани ленти или една вълнообразна линия, допълнена обикновено от 

тирета и точки. Това са винетки – начални и разделителни или крайни, с които 

завършва текстът на книгата ( примери в Савината книга, Хилендарските 

листа ). 

      През следващите векове началката и заставката търпят развитие, като се 

обогатяват с различни мотиви: животински фигури; растителни мотиви; 

човешка глава или части на лице; тирета, запетайки, листовидни извивки, 

цветчета, палмети 3  и др. Развитие бележи миниатюрата (една или няколко 

човешки фигури), фронтисписа  – образ на евангелист, нарисуван на отделна 

страница. Примери за това има в Томическото евангелие.  

     След падането на България под османско владичество в края на XIX век 

българската книжовна украса не спира напълно, а се изнася в чужбина, главно 

в Румъния и в някои манастири в Света гора. Появата на печатните книги XVI- 

XVII век изместват ръкописните, а с това започва да запада и 

книгоукрасителната школовка.  

     Направеното проучване на етапите в развитието на българската 

книжна украса в периода от X век до XVIII век, както и работата на 

известни книжовници и преписвачи, дава основание да се направи извод, че в 

продължение на осем века и благодарение на самоотвержения труд на 

стотици книжовници, дамаскинари и художници, в България се създава и 

утвърждава характерен и уникален стил в изписването и украсяването на 

ръкописните книги, който, макар да е повлиян от гръцката книжнина в 

самото начало, създава своя специфика, отличаващи го особености  и 

самобитност.  

     Така изградената и развита традиция в естетиката на българската 

ръкописна книга през вековете оказва голямо влияние на първите наши 

печатни книжни издания. Това може да се обясни с факта, че повечето 

издатели са се обучавали в българските манастири и са запознати както с 

различните шрифтове, така и с техниката на илюстриране и украса, в т.ч. 

с църковния канон, убедили са се в необходимостта от поясняване на 

съдържанието, за да може то да достигне до ума и сърцето на всички хора 

– и които могат да четат и са по-просветени, и които са неуки. 

     Ръкописната книга  изживява дълъг процес на развитие с периоди на 

цъфтеж и упадък, но дава отлични образци, които обогатяват световната 

култура (Четвероевангелие на цар Иван Александър, XIV век, се намира в 

Британския музей в Лондон до 1973 г., когато е преместено в Британската 

библиотека, където се съхранява поради голямата му ценност).От 

създадените образци на българската ръкописна книга черпят идеи и нашите 

съвременни оформители и автори на книги, учебници и помагала.  

        3. Началото 

                                                 
3 Палмeта (фр. palmette) - рисувано, скулптурно или бродирано украшение във вид на 

стилизиран палмов лист като декоративен елемент. Речник на чуждите думи в бъл.език,изд. 
БАН, С., 1993 г., стр. 618 
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        Първи български печатни издания XVI- XVII век  

    Изградената и развита традиция в естетиката на българската ръкописна 

книга оказва силно влияние на първите наши печатни книжни издания (XVI- 

XVII в.), тъй като значителна част от издателите са се учили в манастирите и 

добре познават както различните шрифтове, така и техниката на илюстриране 

и украса, а и потребностите от поясняване на съдържанието.  

     В периода 1508 - 1512 г. в Румъния свещеник Макарий издава книгите: 

„Служебник“, „Осмогласник“ и „Четвероевангелие“. „Трите книги са 

отпечатани на среднобългарски език, шрифтът наподобява литургическия 

устав на търновските ръкописни книги от времето на Патриарх Евтимий. 

Текстът е отпечатан с черно мастило, а заглавните текстове, заставки, винетки 

и инициали с червено.” 4 

    Влиянието на старобългарската ръкописна традиция се усеща в цялостното 

оформление на книгите – двуцветен печат, разположение и размер на 

текстовото поле, украсителни елементи. Примери за това са отпечатаните 

книги на Яков Крайков „Часослов“- 1566 г., „Псалтир“, „Молитвеник“ и 

„Различни потреби“, както и на Филип Станиславов  „Абагар” (1651 г. ). 

       

   3. Технология на печатните издания през Възраждането (XVIII-XIX век 

)  

    С Паисиевата „История славянобългарска”, написана през 1765 г., започва 

Българското възраждане, което в исторически план включва и целият XIX век. 

През този дълъг и бурен период се наблюдава всестранен обществен подем, 

който обхваща области като просвещение, култура, търговия, занаяти, 

книгопечатане, борба за независима българска църква, национално-

освободително движение за ликвидиране на османското робство и 

възобновяване на българската държава в старите й предели.  

     С голямо значение за ранното Българско възраждане е книгата 

„Стематография“ (1741 г.) – първата печатна илюстрована българска книга 

със светско съдържание, издадена от Христофор Жефарович. Тя излиза във 

Виена в края на 1741 год. и съдържа изображенията на 56 гербове на държави, 

области и градове. „Стематография” е илюстрирана от Жефарович с гравюри 

на мед и с графики.   Текстът в книгата играе второстепенна роля, служи за 

поясняване на илюстрациите.  В книгата е изобразен царският герб на 

България и княжеските гербове на Мизия, Тракия, Македония и др. 5 

    Основите на нашето литературно възраждане полага Паисий Хилендарски 

(1722-1773), известен още като Отец Паисий. За неговия живот, духовни и 

книжовни дела се съди единствено от съчиненията му. Като монах живее и 

работи в светогорските манастири Зограф и Хилендар, откъдето идва името 

                                                 
4  Василев, Марин, статия „Поява и развитие на книгопечатането в България“, сп. 

„Полиграфия”,  бр. 2, 1968 г., стр.1        
5  Жефарович, Христофор /Енциклопедия „България” Г-З, изд. БАН,С., 1981 г., стр.601-602 
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му. Там през 1762 г. създава „История славянобългарска”, плод на 

дългогодишни проучвания на запазени писмени източници, главно от 

Византия, надписи и свитъци, издавани от владетелите. Малката книга 

съдържа велики идеи за националното ни възраждане и освобождение, тя е 

зов за събуждане от вековния сън. 6 

    Книгата на хилендарския монах не е отпечатана, а е разпространявана в 

ръкопис. Известни са повече от 50 преписа и преработки. Пръв през 1765 г. я 

преписва Стойко Владиславов (Софроний Врачански)  от Котел . Вторият 

препис прави поп Алекси от Самоков през 1771 г.   

    Книжовната дейност на Софроний обхваща пет десетилетия и има 

забележително развитие. Започва с обичайната за българската литература 

през XVIII в. дейност на преписвач-дамаскинар. В творческия му път се 

набелязват три периода: котленски, видински и букурещки.  

    Плодотворен за Софроний Врачански е периодът в Букурещ. Там през 1806 

г. издава „Кириакодромион сиреч Неделник”, първата новобългарска печатна 

книга, в която практически авторът утвърждава в печатната практика 

говоримата реч като език на книжнината. Сборникът, отпечатан на 265 

номерирани листове, има компилативен характер с преводни текстове от 

гръцки език. Включени са 94  неделни и празнични проповеди, които 

проследяват християнския празничен календар през цялата година. 

Отделните текстове имат еднаква структура, в която задължително присъства 

тълкувание на евангелското слово, а понякога има поучение. Текстовото поле 

е украсено с орнаменти, кръстове и разнообразни графични елементи, в т.ч. 

инициалите или изписано пълното име на автора. В края е отпечатан 

послеслов, написан от Софроний и от печатарите. 7 

     Външното оформление на „Неделник” от Софроний Врачански е тясно 

свързано с предназначението на книгата и затова запазва до някаква степен 

старата българска украсителна традиция със сложната си орнаментика, в 

която присъства ликът на Христос и други библейски образи. Текстът е 

затворен в очертанията на правоъгълник или няколко правоъгълници, което 

придава строг и завършен вид на всяка от страниците. В горната част 

заставката е изключително сложно изградена на широк пояс от стилизирани 

цветя и листа, в средата образът на Христос е изобразен в кръг, оформен от 

няколко ленти. Долната заставка е по-семпла, също с флорални мотиви,  в 

центъра й в непълен кръг е изрисуван кръст, а от двете му страни – други 

образи.  

     През 1824 г. в Брашов е издаден "Буквар с различни поучения" или "Рибен 

буквар"  с автор Петър Берон. Това е и първата учебна книга у нас, 140 

                                                 
6  Речник на българската литература, том III, П-Я, издание на БАН, 1982 г., София, стр.16-17 
7  Речник на българската литература, том II, изд. БАН, София, 1982 г., с.325-326 / Клементина 

Иванова, статия „Софроний Врачански”,  „Будители на нацията”,изд. Народна просвета, София, 

1969 г. , с. 28-31 / Българската възрожденска интелигенция (енциклопедия), ДИ „Д-р Петър 
Берон“, София, 1988 г., с. 241 
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страници,  малък формат. Букварът се състои от предговор, осем дяла и 

обръщение към сънародниците. В края на буквара са поместени върху три 

листа 12 изображения на животни, поради което е наречен “рибен”.8  Първият 

български учебник поставя основите на една традиция в  издаването на учебна 

литература, а именно вмъкването на илюстрации към съдържанието за 

неговото онагледяване – традиция, която се спазва и до днес. 

    40-те години на ХІХ в. са начало на българския периодичен печат. 

Константин Фотинов издава списание „Любословие“ през 1842 г. в гр. 

Смирна              (дн. Измир), а Иван Богоров - вестник „Български орел“ (1946). 

До Освобождението броят на българските вестници и списания значително 

нараства. В годините след Кримската война се подобрява външното 

оформление на печатните издания, нараства общественият интерес към 

пресата. Първите издания имат кратък живот. Основен фактор за 

прекъсването им е необразоваността на българското население. 

    На базата на проследените печатни издания през епохата на 

Възраждането и извършената изследователска работа се налагат няколко 

извода.  

   По отношение на предпоставките за раждането на българската 

периодика: 

 1. Възникване на национално движение за освобождение и за самостоятелна 

българска църква; 2. Създаване на български училища и читалища, с което се 

увеличава броят на грамотните хора; 3. Създава се прослойка от богати 

български търговци, занаятчии и интелигенти, които имат навика да 

четат, а също и възможност да купуват вестници и списания. 4. 

Развитието на българската книжнина създава редактори, сътрудници и 

издатели; 5. Технически предпоставки: поща и печатници.   

   Печатарската и издателската дейност се развиват и усъвършенстват. 

Постигат се резултати в полиграфическо и художествено оформяне на 

отпечатваната продукция.  

    На второ място ясно личи, че издателската дейност непрекъснато се   

разширява и разнообразява в тематично и жанрово отношение. 

Цялостното оформяне на книгата е друго - допълнено с илюстрации, 

справочници, държи се за качеството на превода, стила и езика на 

публикациите. Вестниците и списанията имат конкретна програма, 

свързана с просветителска или революционна насоченост, появява се 

политическата карикатура, илюстрират се календари, усъвършенстват се 

литографиите с историческа тематика. На трето място се налага 

изводът, че българският издател най-често е автор на книгата или 

вестника, печатар и разпространител.  

    Всички тези процеси са тясно свързани с национално-освободителните 

борби на българския народ за свобода и независимост, както и за 

                                                 
8  Кратка българска енциклопедия, том 4, О-Ъ, изд. БАН, гл. редактор Вл. Георгиев, С., 1967 г. 
стр. 269, 384 
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самостоятелна българска църква. Огромно влияние оказват и други 

тенденции в развитието на европейските народи през XVIII и XIX век. 

 

    4. Развитие на печатното дело в края на XIX и началото на XX век 

     В годините след Освобождението не се подобрява значително 

художественото качество на изданията. Преобладават еднообразни шрифтови 

решения, книгите с твърда подвързия не се срещат често, а намесата на 

художници при създаване външния облик на изданията е инцидентна, защото 

по това време все още няма художници графици, а живописци. Рядко се 

илюстрират художествени произведения. По-съществено развитие бележи 

орнаментиката върху титулните страници (заставки, рамки, винетки), в които 

ясно проличава стилът сецесион. Липсват разнообразни наборни шрифтове, 

което пречи на издателите да постигнат по-добра визия на изданията чрез 

средствата на типографията.  

     Със засилената издателска дейност на българските възрожденски 

писатели, журналисти и просветители през XIX век възникват и се оформят 

големи български полиграфически центрове главно в държави, съседни на 

България. Това се обяснява с факта, че страната ни все още е в пределите на 

османската империя, затова българската интелигенция намира условия и 

свобода за своята дейност извън страната: Виена, Букурещ, Браила, Цариград 

и Лайпциг. Жаждата за просвета, за национална, социална и църковна 

независимост дава силен тласък в развитието на печатното дело, издателската, 

просветителската и културната дейност, с която се заемат образовани и 

родолюбиви учители, книжовници, революционери, възрожденски писатели 

и поети. 

     Освобождението на България създава условия за развитие на полиграфията 

в страната. Още преди 1878 г. започва създаването на дружества между 

издатели и печатари и фамилни издателства, които се развиват добре. Съвсем 

естествено е българските печатари емигранти първи да прехвърлят своите 

печатница в новоосвободеното отечество, за което и те са допринесли със 

своята издателска и революционна дейност. 

     Любен Каравелов става съдружник с Никола К. Жейнов и пренася една 

част от печатницата в Русе под управлението на Жейнов, а другата – в 

Търново. Печатницата в Търново подновява списание „Знание“, вестник 

„Българский лев“(1879 г.), издава Дневниците на Учредителното събрание. 

По-късно двете се обединяват като се ръководят от Наталия Каравелова и 

Никола Жейнов. През 1881 г. отново се разделят, а след това преминават в 

ръцете на други собственици. Печатницата на Каравелов и след смъртта му 

служи на нуждите на българската литература, като успява да издаде повече от 

100 книги. 9 

                                                 
9  Речник на българската литература П-Я, изд. БАН, 1982 г., София, с.77 / Ст. Кутинчев 

„Печатарството в България“, 1920, с. 142-146 
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    По време на Освободителната война княз Черкаски, ръководещ временното 

руско гражданско управление в България, предлага на Христо Г. Данов да 

създаде в освободените областни градове 11 печатници. Неговият съдружник 

Янко С. Ковачев доставя 11 автолитографи. През юни 1878 г. пренася в 

Пловдив и печатницата си. Тя издава вестник „Марица“ и продукцията на 

Данов. Съществува под фирмата „Янко С. Ковачев и с-ие“. Субсидията, която 

получават, е използвана за купуване на още една печатна машина и нови 

буквени материали. След като София е определена за столица на Княжество 

България, в нея е трябвало да се създаде печатница. Тази задача поема да 

изпълнява Янко С. Ковачев и открива в столицата печатница под името "Янко 

С. Ковачев“.  10 

      Печатница „Христо Груев Данов“ работи в Пловдив от 1881 г., след като 

Данов се отделя от съдружника си Янко С. Ковачев. Тя е сред най-големите и 

добре организирани печатарски предприятия в България. Отпечатва 

учебници, художествена литература, периодични издания и други книжни 

продукти. През 1938 г. е преместена в София в сграда с модерни съоръжения. 

     Димитър Паничков се прехвърля в Свищов, където отпечатва вестниците 

„Народ“ („Дунавска зора”, „Народа” – „метаморфози” на един и същи 

вестник), „Хъш“, „Хитър Петър“ и друга книжна продукция. През 1910 г. 

печатницата е оборудвана с нови съоръжения и американска плоскопечатна 

машина. Дейността ѝ е мащабна до 1948 г. 11 

   Първата печатница в Русе е основана от Спас Попов. Своите печатници 

преместват тука също Христо Бъчваров и Рашко Блъсков, които продължават 

издаването на вестник „Българин“ и списание „Славянско братство“. През 

1880 г. и Тодор Хаджистанчев открива печатница, в която издава вестник 

„Славянин“. Покани, исторически и географски карти, акции и др. се издават 

в първата хромолитография в България, открита от хърватина Димитър 

Дробняк. Тук излизат и някои периодични издания, като вестниците 

„Русенски куриер“, „Русе“, „Македонец“, „Комар“, „Законност“ и списание 

„Поборник-опълченец“. 

     Не само в Русе, а и в малките, но будни градчета в Северозападна България, 

още преди 1878 г. и след това се развива значителна издателска и печатарска 

дейност. Това са градовете Лом, Враца, Видин, Оряхово. 

  Печатарите постепенно разширяват дейността си, като създават 

книговезници и книжарници. През последното десетилетие на XIX в. в 

русенското книгоиздаване се включва и интересната личност Спиро 

Гулабчев, най-яркият привърженик на анархизма в България. В печатницата 

му са издадени над 140 книги, предимно обществено-политическа, 

                                                 
10  Речник на българската литература П-Я, изд. БАН, 1982 г., София, с.78, Ст. Кутинчев 

„Печатарството в България“, 1920, с. 161-162 
11  Речник на българската литература П-Я, изд. БАН, 1982 г., София, с.78-79, Ст. Кутинчев  
„Печатарството в България“, 1920, с. 173-176 
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историческа и художествена литература. До края на XIX в. в Русе са 

отпечатани над 1500 книги, 45 различни вестника и 14 списания.  

     В Пловдив Христо Груев Данов започва издаването на вестник “Марица”, 

а д-р Иван Богоров - първото основано у нас след Освобождението списание 

“Чисто българска наковалня за сладкодумство”.  Градовете Русе, Велико 

Търново, Варна и Пловдив се превръщат във важни издателски центрове, 

където се отпечатват както вестници, така и списания. В София броят на 

изданията е най-голям, което се обяснява с институционалното изграждане на 

Новата българска държава и съсредоточаването на всички учреждения в 

столицата, възникването на партийния печат и противопоставянето на 

партиите, което се отразява и в пресата.  

     Като обобщение могат да се направят изводите, че след Освобождението в 

цялата страна се създават и/или пренасят от чужбина печатници, в които се 

издават вестници, списания, информационни и рекламни листа, книги, 

учебници, всякакви документи и книжа за новата българска администрация. 

По-голямата част от издателствата са съсредоточени в столицата на България 

– София, както и в по-големите градове като Русе, Варна и Пловдив. В същото 

време никнат като гъби печатници и издателства в по-малките населени места 

– градове, села, гари, дори в манастири. Интересът към периодиката ни се 

обяснява с това, че българското общество се развива, създават се институции, 

партии, разраства се икономическия, стопанския и културния живот. 

Нараства значително броят на грамотните хора, което е предпоставка да се 

купуват и четат повече вестници и списания. 

    Периодиката в съдържателен аспект обхваща всички области на знанието. 

Тя може да бъде подредена по области в следния низходящ ред (от най-много 

до нищожно малко): 

- Обществени науки и  политика; 

- Езикознание и литература; 

- Приложни науки, медицина, техника, селско стопанство;  

- медицинските издания; 

- технически издания, за домакинството; 

- Издания за изкуство и спорт, както следва: живопис, архитектура, приложно 

изкуство, музика и спорт.  

- Религиозна тематика;  

- Математика и естествени науки: биологически науки, геология и 

метеорология, математика, физика и химия; 

- Издания на научни организации с историческо съдържание;   

- Географски науки;. 

    От направената класификация ясно личи кои области са застъпени в най-

много вестници и списания. Научните издания по история, природо-

математически дисциплини и философия са най-малко и обикновено това са 

сборници и годишници на БАН, университетски издания, периодика на 

научни дружества. Не е случайно, че периодическите издания за жената се 

занимават с въпроси за мястото й в обществото, съвети за бита, възпитанието 



15 

 

на децата, здраве, хранене, мода и др. , като се има предвид ролята на жената 

в патриархалния бит. Връщането на България в европейското семейство след 

Освобождението и Съединението безспорно е изисквало бързо развитие на 

държавата във всички области, в т.ч. образование, здравна култура, 

възпитание в общочовешки ценности, развитие на науката и т.н. В това 

отношение ролята на периодичните издания е много голяма, защото тяхната 

функция, освен да дават новини, е да възпитават, да формират обществено 

мнение, да популяризират положителния опит или успехите, да осмиват 

грозното, пошлото и порочното, да анализират, да инициират кампании в 

подкрепа на национална кауза. 

      След Освобождението книгоиздаването в България се модернизира, 

постепенно печатниците се умножават и разпространяват из цялата страна, 

издават се научни книги, романи, политическа литература и др. Това 

стимулира развитието на образованието и културата, а нашите литературни 

постижения се доближават до най-добрите европейски образци. Българската 

литература и българската книга се раждат благодарение на труда и будната 

гражданска съвест на стотици издатели и редактори. 

     Културният и литературният живот до Съединението е съсредоточен в два 

града: Пловдив, където работят Иван Вазов, Константин Величков, Захари 

Стоянов и Найден Геров и София, където са Петко Р. Славейков, Стоян 

Михайловски, Марин Дринов и други. Предимство в литературния и 

културния живот след Освобождението има Пловдив, където живеят повечето 

значителни български писатели. Там също продължават оживено своята 

издателска дейност две големи книгоиздателства – на Христо Груев Данов и 

на Драган Василев Манчов. Това са книгоиздателства със свои книжарници и 

клонове още преди Освобождението.  

     Христо Данов има забележителен дял в развитието на българското 

книгопечатане с основаната от него през 1857 г.  „Дружествена книговезница” 

в Пловдив, която през 1862 е вече книгоиздателство „Христо Г. Данов и 

съдружие” с книжарница и филиали в Русе и Велес – 1867 г., София и Лом – 

1880 г. 12 

    Обширна и плодотворна е дейността на издателство „Хемус”, основано 

през 1918 година от Хр. Хаджиев, Т. Михайлов, Д. Хаджиев и Г. Бакалов като 

акционерно дружество. Първоначално издава детска литература – българска 

и преводна. След упадъка на книгоиздателство „Ал. Паскалев” продължава 

неговата традиция. През 20-те и 30-те години издава български и световни 

класици, естетически оформени и на достъпна цена. 

     Голяма дейност развива издателство „Везни” в Стара Загора, създадено от 

Гео Милев и неговия баща Мильо Касабов. Там започва да излиза 

литературно-художественото списание на българските модернисти „Везни”, 

редактирано Гео Милев и Людмил Стоянов.  Сътрудници са: Христо Ясенов, 

                                                 
12  Речник на българската литература, т. III, главен редактор Г. Цанев и колектив, изд. БАН, 

1982 г., София, с.525-526 
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Николай Лилиев, Теодор Траянов, Николай Райнов. Редовно се публикуват 

преводи от модерни европейски поети, като с преводна дейност от английски, 

френски и немски се занимава и Гео Милев. Списанието е луксозно и богато 

илюстрирано, като основната цел е да се пропагандират творбите и 

естетическите идеи на модернизма. 13 

       Фамилното издателство „Т. Ф. Чипев” отпечатва творбите на български 

автори, между които е Иван Вазов („Под игото” - 1894). Освен тази дейност, 

издателството прави първите каталози след Освобождението и развива 

дарителска дейност.  

     Засилва се издателската дейност и на Българска академия на науките в 

София: „Списание на БАН” 1891-1950 г., „Сборник с народни умотворения и 

народопис” 1889-1953 г., ”Летопис на БАН” 1914-1947 г., „Известия на 

Българския археологически институт” 1922-1952 г., „Известия на Народния 

етнографски музей” – София, 1921-1943 година. 

     В този раздел проследих развитието на печатното дело до края на XIX 

век и началото на XX век, като изследвах възникналите полиграфически 

центрове и издателства, както и тяхната дейност, допринесли за напредъка 

и усъвършенстването на печатните издания като цяло.  

     В тази връзка се налага изводът, че след Освобождението издателства и  

печатници никнат почти в цялата страна, което свързвам с развитието на 

образователното дело, възникналите вече светски училища, читалища и 

библиотеки, с повишава процента на грамотните българи, желаещи да 

бъдат информирани за всичко, което се случва в Нова България.  

Книжовници и просветители засилват своята дейност на образователния и 

културния фронт, поставяйки си задачата бързо да се преодолее 

обществено-икономическата и културната изостаналост на българите.  

В същото време се наблюдава едно друго явление, а именно концентриране 

на периодичния ни печат в София, като столица и институционален център, 

както и в големите български градове – Пловдив, Варна, Русе, Свищов, 

Търново, Бургас. Централизацията е свързана също с териториалното 

покритие при разпространението на пресата. Новинарските вестници, 

които се появяват в България в началото на XX век, се насочват преди всичко 

към институциите, които са основен източник на новини.  

     Голямо развитие бележи книжният пазар, на който се появява:  

- евтини издания – художествена литература, т.н. „Булевардна 

литература”, за издаването на които се използва евтина, груба хартия, 

корицата е мека, а илюстрации почти няма или не са с необходимото 

качество;; 

- луксозни книги с великолепни подвързии, отпечатани на качествена хартия 

и добре илюстровани.  

                                                 
13  Речник на българската литература, т. III, главен редактор Г. Цанев и колектив, изд. БАН, 

1982 г., София, с.207 
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     По отношение на дизайна на излизащите в първите години на XX век 

печатни издания личи стремеж към нововъведения както по отношение на 

списването, така и на използваната типография, разнообразяване на 

страниците с илюстрации, фотографии, изнасяне на най-важните новини в 

карета, публикуване на карикатури, издаване на приложения с 

художествени четива, рецепти и реклами. Силно е влиянието на западната 

преса и американските издания, препечатки от които има и в нашата 

периодика. Не е случайно, че вестник „Мир” (1894-1944) става известен 

като българския в. „Таймс”. Възвръщането на България в семейството на 

европейските държави дава тласък в цялостното развитие на страната, в 

т.ч. и върху визията на книжната ни продукция, нейното качество и 

разнообразие. 

 

      5. Шрифтът и естетическите изисквания на времето 

Шрифтът като обществено явление и като изкуство с най-широко 

приложение заема голям дял при оформянето на обществения вкус. Той ни 

съпътства навсякъде – в книги, плакати, лозунги, реклами, етикети, опаковки, 

филми – и непрестанно оказва своето въздействие с красотата на графичните 

форми на буквата, чрез които е изразена литературната мисъл. За по-лесното 

възприемане на текста в дадено печатно издание, надпис в обява, стенопис и 

т.н. важно условие е винаги да се показва най-доброто качество на 

художествената форма на буквата. Това оказва влияние и за естетическото 

възпитание на читателя или зрителя.  

     „Шрифтът е част от изкуството и културата на дадена епоха и носи нейните 

стилови особености. За да можем лесно да боравим с шрифта като с основен 

елемент в художественото и графическото оформяне на книгата, плаката, 

етикета, лозунга и др., ние трябва да познаваме историческото му развитие, 

движещите сили на неговото видоизменение, изразната му сила и 

естетическите му качества.“ 14 

    Шрифтът, както и всичко в нашия живот, има своя история, развитие, 

върхове и спадове, като в основата му стои най-великото откритие на човека 

– азбуката. „Под шрифт трябва да разбираме не само вида и общата форма на 

установените писмени знаци, но също проявеното и отразеното в буквите през 

време на изписването им съзнателно отношение на шрифтописеца към 

естетическите проблеми и стила на формата на буквите като форма на 

изкуството... Буквата е графичен знак,... който има определена графична 

форма. Всеки надпис е съставен от две разнородни съставки – слово и 

графика. Художествено написаният текст е слово, изразено чрез графика. От 

една страна буквите предават мислите на автора, от друга – графичната им 

форма въздейства естетически.” (Васил Йончев, „Шрифтът през вековете”, 

изд. ”Български художник”, С., 1974 г., с.8). 

                                                 
14  Йончев, Васил, “Шрифтът през вековете”, III издание, „Български художник”, София, 1974 

г., с. 5 
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     От забележителните пещерни рисунки на хората в древните цивилизации 

до утвърждаването на азбучното писмо минават хилядолетия. Хората 

първоначално откриват принципите на рисуването, но то не е достатъчно да 

изрази техните мисли, конкретни съобщения, да осъществи общуване. 

Необходимостта поражда писмото, буквите като графично изображение на 

речта, на звуковата система, възприета условно. Така езикът и шрифтът се 

зараждат като специфични обществени явления.  

    Минават хилядолетия от Египетските йероглифи, през Гръцката архаична 

азбука, за да се стигне до Гръцката класическа азбука от 24 буквени знака, от 

която се развива латиницата. След установяване на всички знаци завършва 

процесът на създаване на азбуката и започва историята на шрифта и на 

калиграфията. Използват се всякакви материали за писане, като восъчните 

таблички, пергаментът и папирусът са най-употребявани. В началото всички 

елементи на буквите са еднакво равни, без серифи, кръгли букви без ос. 

Развиват се бързи шрифтове като гръцкия унциал (IV в. пр. н. е.  до IX-X век 

), гръцкия полуунциал, гръцкия курсив ( от III век пр. н. е.) и гръцкия 

минускул (IX – X век).  Няколко века са били необходими, за да се намери 

най-съвършената форма на главните букви и това става в Рим. Едва от IV в. 

пр. н. е.  започват опитите за съзнателно изграждане формата на отделната 

буква и композиционното формиране на надписите. Буквите са поставени 

между две успоредни линии, за да бъдат еднакво високи, подредени една до 

друга, а редовете са съобразени с наличното място за писане. „Красивото 

писане станало изкуство, а грижата за красотата на буквата станала обект на 

изкуството” (Васил Йончев „Шрифтът през вековете”, стр.46). 

      Ранната форма на римското монументално писмо се отличава с еднаква 

дебелина на буквите: дебели отвесни, хоризонтални и наклонени греди, които 

завършват със заоблени краища (квадратна пропорция). Развитието на 

монументалното писмо минава през следните етапи: 

1. Основна форма на римското монументално писмо - Капиталис 

Монументалис (Capitalis monumentalis), т.е. това е шрифт с еднакво високи 

букви. Надписи само с главни букви се наричат Маюскули (от лат. малко по-

голям). Този шрифт се е използвал върху епиграфичните паметници за 

тържествени надписи. 

2. Преходна форма на римско монументално писмо (III–I век пр.н.е.). 

Шрифтът запазва еднаквата дебелина на буквите, но се появява нов графичен 

елемент – серифът, който излиза извън гредите и ги надебелява в краищата 

или завършва краищата им с къси извивки. 

3. Класическа форма на римско монументално писмо (I век пр.н.е.) Capitalis  

Monumentalis, която представлява буква с тънка хоризонтална и дебела 

отвесна греда с къси извити серифи.  

4. Широка форма на римско монументално писмо – буквите имат сплескана,  

разлата форма, разтегнати по хоризонталната ос, поради което заемат повече 

място. 

5. Тясна форма на римско монументално писмо – буквата О се стеснява по  
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хоризонталната ос и става много тясна, останалите букви също се стесняват. 

Смяната на широките букви утвърждава нова форма високи, стройни букви, 

чиято ширина е била ½ от височината. 

    Развитие получават също ръкописните и книговите шрифтове. Това става в 

началото на императорската епоха, когато започват да се издават книги, в 

следствие на което се развиват работилниците за пергамент и се появяват 

книжарниците.  

    За  оформянето на богато украсени книги художниците от скрипториите са 

приспособили капиталис монументалис като шрифт за книги, с който са 

отпечатвани заглавията, подзаглавията или отделни части на книгата, като 

стремежът е бил да прилича на шрифта от монументалните паметници. 

     След V век в капиталис рустика се чувства влияние на унциала и 

полуунциала, през X вес се използва за оформяне на заглавия, цитати или в 

отделни страници. От този шрифт през XIX век се е развил италиенът. 

    През X и XI век преходът от Романската епоха към Готическата се отразява 

не само на архитектурата, където се развива готическият стил, но и на 

развитието на шрифтовете и на книгопечатането.  

     КУРСИВЪТ (Italic), като печатен шрифт за набиране на цели книги,  се 

явява в началото на XVI век и се използва масово в цяла Европа до края на 

века. 

     АНТИКВАТА - бележи развитие през XVII и XVIII век. Характерни са 2  

вида букви, различни по отношение наклона на оста си: 

 Ренесансова антиква – сборно название на всички букви, чиито 

форми са изградени по наклонена ос. Разновидност – Венецианска 

антиква (буквата има наклонена напречна греда), която изпълва 

целия XVII; 

 Преходна антиква, която съдържа елементи на двете изграждащи 

начала и се свързва с Барока и Рококото; 

 Класицистична антиква – сборно название на всички букви, чиито 

форми са изградени по отвесна ос, която се развива най-пълно през 

XVIII век.  

     През XVIII век завършва оформянето на класицистичната антиква в 

шрифтовете на фамилията Дидо, изградена по отвесната ос, със серифи, които 

образуват с гредите прав ъгъл. 

 

      КНИГАТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ (РЪКОПИСНА И ПЕЧАТНА) 

     Три са материалите за писане в древността: восъчни таблички, папирус 

и пергамент. Книгата на египтяните и гърците била много тясна и дълга 

ивица папирус, върху който с туш е изписван текст от вътрешната му 

страна на отделни колони една до друга перпендикулярно на дължината. 

Този свитък има няколко недостатъка: неудобен е за писане; лесно се 

поврежда; трудно може да се намери даден абзац / пасаж при нужда. 

      Няколко восъчни таблички с текст, свързани от едната си страна с 

халка или върви са били първообраз на книгата – кодекс. 
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      Сгънат на две правоъгълен папирус / пергаментов лист е употребяван 

от римляните за бележник. 

      Няколко листа, сгънати на две и вложени един в друг образували кòла. 

Тя прилича на днешната тетрадка. 

      Кодексът, като нова форма на книгата, е по-удобна от свитъка, защото 

събира повече текст, пише се от двете страни и е удобна за четене. 

Пергаментът допринася за развитието на новата кодексова форма на 

книгата. 

      До XII век (през Средновековието) се пише върху скъпия пергамент. 

Хартията със своите технически качества създава най-благоприятни 

условия за усъвършенстване на книгопечатането. 

    Наред с хартията, баграта навлиза като нов елемент в печатането. 

Гравирането върху обработена дървена плоча,  в която се издълбава 

текстът и рисунката се нарича ксилография. Съществуват различни 

техники за отпечатване на ксилографирани творби. 

            В края на XIV век се появява Блокова книга. 

     Най-голямо значение за развитието на книгопечатането допринася 

изобретението на Йоханес Гутенберг, който е роден в Майнц ок. 1391 г. 

В Страсбург той работи като златар и още там започва да се занимава със 

своето откритие на подвижни метални наборни букви, ръчен леярен 

инструмент за букви и преса с лост. Около 1444-1445 г. се връща в Майнц 

и довършва изобретението си. Създадената от него печатна преса оказва 

силно влияние върху развитието на масовото книгопечатане. 

    „Най-ценната негова книга е 42-редовата Библия (известна като 

Библията на Гутенберг), набрана с по-малки и елегантни текстура букви 

през 1452-1455 г. Това издание по красота и съразмерност съперничи на 

много ръкописни книги. Инициалите и цветната украса били добавяни 

ръчно от художниците. Книгопечатното изкуство се разпространява 

бързо из цяла Европа. Шрифтописците и илюстраторите започват да си 

сътрудничат с печатарите, като добавят в специални екземпляри украса 

или илюстрации върху белите полета.“ 15 

     Икономическото развитие на Европа през XIX век създава условия за 

натрупване на капитал, а оттам и търсене на нови пазари. Рекламата се 

оказва добър начин за утвърждаване на дадена марка или изместване на 

конкурентите от пазара. В тази връзка се появява необходимост от 

развитието на нови, интересни и живописни шрифтови форми, които да 

се използват за създаване на плакати, картички, обяви и др. Така се 

създават нови наборни шрифтове, чието развитие върви в две 

направления: 

                                                 
15  Йончев, Васил, “Шрифтът през вековете”, III издание, „Български художник”, София, 1974 

г., с. 70 
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Първото – продължава традицията на класицистическата антиква, като 

основната й форма се доразвива в тежка черна буква, наречена тлъста 

класицистическа антиква. 

Второто – развива съвсем нови шрифтови форми: ежиптиен, италиен, 

гротеск, англе и др., които нямат предходници в шрифтоливниците. 

      Ежиптиен (египетски), макар да няма нищо общо с Египет. Това е 

шрифт, в който всички греди са еднакво дебели с правоъгълните серифи. 

Използва се за подчертаване и за къси текстове.  

      Италиенът е по-особен шрифт, в чиито букви, изградени по 

хоризонтална ос, имат дебели хоризонтални греди, поддържани от тънки 

отвесни греди и правоъгълни серифи. Употребява се за къси текстове и за 

отделни редове в афиши, за плакати, реклами, етикети, амбалаж, каталози 

и дори в титулните страници и корици. Широката употреба е 

доказателство за естетическите качества на шрифта. 

      Гротеск е наборен шрифт, който има проста форма и навсякъде 

еднакво дебела линия, т.е. главните и второстепенните греди са еднакво 

дебели. Линиите, които изграждат буквата О, не се пресичат, което го 

причислява към семейството на шрифтовете без ос.  Използва се за 

надписи по етикети, амбалаж, карти и др. творби. 

      Полублок – нов наборен шрифт, който се появява през 50-те години на  

XIX век, изграден по отвесна ос. Той е без серифи. При него се редуват 

дебели отвесни и тънки хоризонтални греди. Главната буква О е 

построена в правоъгълна елипса. 

     Развитието на техниката и нововъведенията в типографията се 

разширява през втората половина на XIX век. Шрифтът е в процес на 

упадък.   

    „След Освобождението уредените в България печатници използват 

европейски и руски шрифтове. Кирилските църковнославянски форми са 

изоставени. По кориците на книгите се явяват модните през XIX век 

шрифтове – нормална и тлъста класицистична антиква, ежиптиен, 

италиен, тосканки и други видове букви. Всички тези шрифтове са 

разработени за кирилската азбука в най-различни пропорции – нормални, 

широки, тесни и украсителни варианти. Някои от тях са много добре 

художествено оформени. 

     В първите години след Освобождението у нас не се работи върху 

развитието на приложната графика и шрифта. Сериозна крачка в тази 

посока е откриването през 1896 година на Рисувално училище. 

     През периода 1900 – 1920 г. в оформлението и илюстрирането на 

книги, плакати и други приложни работи навлизат художници като 

Никола Петров, Александър Божинов, Петър Морозов, Харалампи Тачев 

и др.  Формите на шрифта са под влияние на модния по това време 

сецесион. 

    Николай Райнов през 1925 г. издава книгата „Орнамент и букви”, в 

която показва богатството на старите кирилски шрифтови форми, които 



22 

 

прерисувал от събраните в Пловдивската народна библиотека стари 

ръкописни книги. Тази книга внася порядък в оформянето на буквите и 

показва истинските, майсторските, направени с вкус форми на 

кирилицата. Николай Райнов илюстрира и оформя корици на книги.” 16 

    В средата на 20-те години Художествената академия завършват 

талантливи художници, занимаващи се с илюстрация, проектиране на 

корици, приложно изкуство и шрифт. Това е крачка напред в развитието 

на шрифтовете в България. Такива художници са Александър Жендов, 

Георги Атанасов, Никола Тузсузов, Йордан Баров, Стоян Сотиров, по-

късно Николай Шмиргела, които поставят пред шрифта високи 

професионални и художествени изисквания. 

     Известният карикатурист и илюстратор Илия Бешков „оформя много 

книги със заглавни букви, в които вплита рисунки” (Йончев, Васил 

“Шрифтът през вековете”, с. 189). Той развива класическата антиква, 

използвана от него за заглавието на книгата, създава различни ръкописни 

шрифтове, свободно изписани, за другите текстове. 

    Георги Атанасов се изявява в областта на приложната графика, 

илюстрацията и стенописите. Той създава монументални шрифтови 

форми, смесени с унциални или кирилски форми, прецизно изпълнени. 

     Никола Тузсузов –илюстратор и шрифтописец, създава раздвижени 

шрифтови форми с помощта на перо и използва тези шрифтове за адреси, 

приложни творби и корици. През 1946 г. издава албума „Украсни 

шрифтове”, където помества своите рисувани шрифтове. 

    Стоян Венев създава илюстрации и карикатури. Въвежда „свободно, 

небрежно писания с четка курсивен шрифт, който много приляга на стила 

и хумора на рисунките му” (Йончев, Васил “Шрифтът през вековете”, с. 

190). 

     Александър Жендов, Стоян Сотиров, Николай Шмиргела допринасят 

също много за развитието на шрифтовото изкуство. 

      Борис Ангелушев застъпва „становището, че „шрифтът е изкуство” и 

показва на практика чрез многобройни корици на (изд. „Хемус”), 

заглавки в различни списания и други творби значението на шрифта в 

цялостното изграждане на графичната и приложната творба. Той е за 

шрифтово разнообразие, но то да бъде във връзка със съдържанието. 

Шрифтът като графично изкуство да разкрива съдържанието, да внушава 

емоции, да звучи с илюстрацията” (Йончев, Васил “Шрифтът през 

вековете”, с. 190). 

       Васил Бараков прави театрални шрифтови платна, развива 

монументални и барокови форми. 

                                                 
16  Йончев, Васил, “Шрифтът през вековете”, III издание, „Български художник”, София, 1974 

г., с. 188-189 
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      На базата на изследваните етапи в развитието на шрифтовете в 

Западна Европа и България ( края на XIX и първата половина на XX век) 

се налагат следните изводи: 

1. Немският изобретател Йоханес Гутенберг създава способ за 

печатане с подвижни печатарски букви, с което слага начало (ок.1445 

г.) на съвременното книгопечатане.  

2.Възникването, формирането и налагането на различни шрифтове през 

целия XIX и началото на XX век в Европа е свързано с техническия 

напредък и нововъведенията в типографията. 

3.Първата световна война спира развитието на шрифтовете. След 1920 

г.  в европейското шрифтово творчество се появяват множество нови 

форми.  

4.Освобождението на България (1877-1878 г.) благоприятства за  

възраждането на българския шрифт. 

5.Съществува значителна разлика между българските и руските 

шрифтове, като резултат от тяхното самостоятелно развитие цяло 

столетие.  

6.Създаването на Рисувално училище през 1896 г. способства за  

подготовката на талантливи български художници и щрифтописци, 

които се занимават с разработване на български шрифтове, следвайки 

нашата традиция от XIV век. Познаването на тяхното творчество в 

областта на шрифтовете и разбирането им за шрифта като изкуство, 

днес има голямо  значението за качеството на книжната ни продукция. 

     През различните исторически епохи шрифтът е обслужвал нуждите 

на обществото,  но постепенно се отделя като значителен дял от 

графичното изкуство. 

     В тази глава проучих един от най-важните дялове на графичния 

дизайн – типографията, конструкция на буквата, линейно подреждане, 

предпечатната подготовка, мястото на илюстрацията на страницата, 

както и видовете печат.  

    Особено място отделих на илюстрацията, защото тя заема важно 

място в естетическото оформление на дадено издание. Нейната 

функция от самата й поява в X век като средство за онагледяване и по-

добро разбиране на текста, както и за неговата украса, не само се е 

запазила през вековете, но днес, с развитието на визуалните изкуства, 

има съществено значение. 

 

 

 

     6. Фотографията като клон от графичните изкуства  

      Фотография (г.) – методи и техники за получаване на трайни 

изображения върху светлочувствителни фотоматериали чрез химическо 

и физическо въздействие на различни, най-вече светлинни лъчи. Според 

фотоматериала и физическата обработка изображенията (позитив или 
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негатив) са черно-бели или цветни. 17  Продукт на фотографията е 

снимката, която полека-лека измества литографията, гравюрата, 

илюстрацията, миниатюрата, защото въздейства по-силно със своето 

непосредствено излъчване. Това я превръща във важен клон на 

графичните изкуства. 

      С появата на първите фотоапарати през XIX век започва използването 

на снимков материал в печатните издания. Това са първоначално черно-

бели фотографии на известни личности, а по-късно – снимки на събития 

с изключително значение. По време на двете световни войни на фронта 

наред с военните журналисти работят и военни фотографи. Те запечатват 

на снимки батални сцени, които достигат до читателите благодарение на 

вестниците, поместили ги наред със статиите на журналистите.  

     Първият български щатен фотожурналист е художникът Петър 

Морозов, който през 1912 г. е назначен като фотограф във в-к „Утро“ и 

това се смята за рождена дата на българската фотожурналистика.  

   Съчетаването на текст и образ, а в XXI век – на текст, образ и звук 

допринася за по-бързото възприемане на информацията, за 

емоционалната обвързаност между автор и читател/зрител, осигурява 

силно въздействие и оказва възпитателно влияние. 

      През 1938 г. първият фотограф, усвоил цветната фотография, е 

Димитър Кацев. Сред най-уважаваните фотографи в този период са братя 

Карастоянови – Бончо и Божидар, както и братята Юскеселиеви – Иван, 

Любен и Васил. Васил е бил военен фотокореспондент в състава на Първа 

българска армия. Годините между двете световни войни са наситени с 

много и различни събития, които не само са отразени от журналистите, 

но са богато илюстрирани със снимков материал, който доближава 

читателите до обществения живот в страната. Така например в 

„Илюстрована седмица” в периода 1931 – 1934 г. са поместени силни 

фотографски снимки от фолклорни обичаи и празници – Великденска 

нощ около църквата „Св. Ал. Невски”, Свещеник хвърля кръста в Дунава 

на Богоявление, Тютюноберачка, Розоберачки.  

      По време на Втората световна война наред с журналистите на фронта 

са и фотожурналистите, които изпращат непринудени и вълнуващи 

снимки на нашите войници на фронта. След войната в България се 

установява нов режим, българската журналистика навлиза в друга епоха, 

фотожурналистиката – също. 

     Проучих появата и развитието на фотографията като важен клон 

от графичните изкуства. Направих заключение по отношение на 

употребата на тази иновативна техника като посредник в масовата 

комуникация, тъй като се явява средство за визуално представяне на 

материали в печатните медии и книгоиздаването, а днес - в 

телевизията, киното и интернет. С появата на първите фотоапарати 

                                                 
17  Енциклопедия А-Я, гл. ред. Владимир Георгиев и колектив, изд. БАН, София, 1974 г., с. 881 
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през XIX век започва използването на снимков материал в печатните 

издания. Това са първоначално черно-бели фотографии на известни 

личности, а по-късно – снимки на събития с изключително значение. По 

време на двете световни войни на фронта наред с военните журналисти 

работят и военни фотографи. Те запечатват на снимки батални сцени, 

които достигат до читателите благодарение на вестниците, 

поместили ги наред със статиите на журналистите.  

      Съчетаването на текст и образ, а в XXI век – на текст, образ и звук 

допринася за по-бързото възприемане на информацията, за 

емоционалната обвързаност между автор и читател/зрител, осигурява 

силно въздействие и оказва възпитателно влияние. 

 

             7. Графичен дизайн 

        В началото вече се каза, че понятията 'дизайн', 'графичен дизайн' и 

'дизайнер' като теория и практика възникват много по-късно от разглеждания 

период. Тук е мястото все пак да се изяснят основните понятия в дизайна, за 

да е по-лесно да се прави характеристика на печатните издания от 

Освобождението до 1944 година. 

     Всяко печатно издание, независимо дали е вестник, списание, книга, 

брошура, флаер, бюлетин, рекламен лист, картичка и т.н. носи конкретно 

послание, което е адресирано до някакъв кръг читатели или до всички хора. 

Добрият дизайн допринася това послание да стигне до адресата и да бъде 

разбрано правилно. Всеки аспект на отпечатания документ – размер, шрифт, 

обем на текста, относителен размер и разположение на всеки елемент, носи 

съобщение на читателя. Ако той не е планиран и изпълнен добре, ще изрази 

грешно послание. В този смисъл планирането и работата в предпечатната 

подготовка са най-съществения момент от действията на редактори и 

дизайнери. 

      Известният автор на книги за дизайна в предпечата Роджър С. Паркър 

определя като най-важни няколко понятия в дизайна: 

 Смисленост; 

 Съразмерност; 

 Насока; 

 Последователност; 

 Контраст; 

 Цялостна картина; 

 Сдържаност; 

 Изпипване на детайлите. 

      Според него всеки отпечатан документ, независимо от своя вид и 

предназначение,  трябва да притежава тези качества. Така например изборът 

на дизайн трябва да помага на адресата да разбере посланието, което значи да 

е подходящ за публиката, респ. за читателската аудитория, съобразно нейната 

възраст – деца, юноши, възрастни. 

Под внимание трябва да се взима и пропорцията, когато се работи в  
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група – текст с определен размер на буквите и разстояния между редовете, 

колони, фотографии или илюстрации върху една страница. Контрастът 

придава „цвят” на публикациите, което ги прави силно въздействащи. Това 

означава съчетаване на ясно изразени светли и тъмни области, много бяло 

пространство и илюстрации. Граници между отделните страници, вътрешни 

полета между колоните, карета, разделителни линии, заглавия и подзаглавия 

– всичко има значение в общата картина на страницата. В дадена публикация 

най-важната част от цялостната картина са две последователни разгърнати 

страници, независимо дали се проектира брошура, книга, бюлетин. Това е 

така, защото ако вниманието се съсредоточи върху отделна страница, в края 

на краищата може да се получат две много добри страници, които обаче да не 

си паснат.      Иначе страниците сякаш си пречат и създават впечатление за 

неподреден, труден за четене и възприемане образ. 

      За да не се получи стилистично претоварване на текста е необходимо да 

се използват шрифтове от големи семейства, тъй като всяка фамилия 

шрифтове включва няколко различни стила: нормален, курсив, получерен и 

получерен курсив. Тези варианти дават възможност да се постигне контраст. 

Например за основния текст може да се използва нормален шрифт, за 

заглавието – получерен, за подзаглавие и цитати получерен курсив и среден 

курсив за коментариите към илюстрациите. Полученият документ е богат на 

контрасти, въпреки че е използван един-единствен шрифт.  

      Създадената, макар и кратка представа за основните компоненти на 

графичния дизайн на печатните издания и изискванията за успешна 

предпечатна подготовка на даден книжен продукт е една добра база за 

сравнение и дава възможност да се характеризира оформлението на печатните 

издания от 1878 г. до 1944 г. – състояние през различните периоди, 

нововъведения, постижения, влияние на традициите, на европейските, 

руските и американските практики. 

 

      Художествено оформяне на печатните продукти в периода 1878 - 1900 

г. 

      За периода 1878-1900 г. е рано да се говори за дизайн на печатните издания 

в смисъла, който днес се влага, а по-скоро се има предвид художествено 

оформяне на вестници, списания, книги, учебници, календари, картички,  

реклами и обяви.  Създадената традиция по отношение на издаваните печатни 

продукти през Възраждането се продължава в първите години след 

Освобождението, но се усеща силното влияние на европейските практики, 

като най-често това се изразява в повтаряне и копиране на образци. Това се 

дължи и на факта, че печатарските преси и  други елементи за нуждите на 

печатането (лѝтери, форми, клишета ) са внасяни от Европа. 

    Вестници 
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   „Дизайнът на периодиката е огледало на съответно общество и култура – 

документира историческо развитие, вкусове, естетически тенденции, 

актуални търсения.” 18 

    Тази съвременна концепция за дизайна на периодичните издания насочва 

вниманието ми в процеса на изследването върху няколко момента, които 

предопределят развитието на печата:  

 историческо развитие на държавата, социален статус на населението, 

образование, културни потребности; политическа карта на страната; 

 състав на редакционния колектив; 

 оформителска концепция – визуална рамка и журналистическо 

съдържание; 

 сътрудници – писатели, поети, художници, учени; 

 издателство, технически и финансови възможности, 

разпространение. 

      В епохата на Възраждането българските издатели, журналисти и 

книжовници гледат на перото като на средство за просвета, за събуждането на 

българското самосъзнание, за борба с поробителите за свобода и национална 

независимост, за църковна независимост, за фолклор, литература, наука, език. 

В тази посока изключителни заслуги имат както първите просветители и 

учители като Константин Фотинов, Иван Богоров, Георги Сава Раковски, 

Петко Р. Славейков, Любен Каравелов, Христо Ботев, Найден Геров, Васил 

Априлов, така и следващите поколения творци на словото. Развиват се 

фейлетонът, политическата сатира, карикатурата, илюстрацията. Основна 

задача на нашите възрожденски писатели, поети и публицисти, които са 

издавали вестници и списания, е да предлагат на читателите си не само 

актуална, но и достоверна информация. 

      След Освобождението нашите патриоти печатари преместват печатниците 

си в България и продължават своята издателска дейност, като следват 

установените предосвобожденски теми за борба, за съединение, за свобода на 

българите, останали васални на Турция. В същото време се наблюдава 

тенденция за откъсване от общата маса поробено население на Балканския 

полуостров и определяне на чисто българската национална идентичност. В 

последното десетилетие на XIX век в българския обществен живот се 

зараждат политическите партии, а заедно с тях и партийният печат – 

консервативен, либерален, прогресивнолиберален, социалистически, 

социалдемократически, земеделски и др. 

      Нашата периодика в първите години продължава възрожденската 

традиция в оформянето на периодичните издания, но се усеща силното 

влияние на руската и европейската топографска традиция. Приблизително 

еднакво е графичното оформление на излизащите вестници и списания до 

                                                 
18  Вълканова, Веселина, “Медиен дизайн”, Университетско издателство „Св. Климент 

Охридски”, ISBN 978-954-07-3431-6, София, 2013 г., с.11-12 
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края на XIX век. Това от една страна се дължи на липсата на разнообразни 

шрифтове, тъй като оформлението е предимно шрифтово. Отделните 

материали се отпечатват на няколко колони в зависимост от формата на 

вестника (две, три, четири или пет колони). Текстовите колони в повечето 

случаи са отделени с хоризонтални прави, по-рядко с бели полета. Заглавието 

е позиционирано в горната част на заглавната страница, центрирано. Под него 

има текст, който показва с каква насоченост е вестникът или как ще излиза – 

ежедневник, седмичник и т.н. Показателни в това отношение са вестниците, 

излизащи в Пловдив: „Марица”, „Съединение”,  „Народен глас”, 

„Независимост”, „Южна България” и „Земледелец”, отпечатван в Стара 

Загора. Шрифтът, използван при първите два, е тесен черен гротеск, буквите 

са удължени с еднакви по дебелина греди, без серифи. 

      С натрупване на опит и под въздействието на европейски и руски образци 

всеки редакторски колектив от периодичните издания се стреми да наложи 

своя оформителска система, която да е разпознаваема и единна като визуална 

стилистика и в същото време да следва интересите на конкретен адресат: 

типограма на изданието, заглавие, избор на формат, колони, вмъкнати карета, 

страница със съдържанието, рубрики, илюстрации, графични решения, 

шрифт, а след 1902 г. и фотографии.  Целта е не само да се привлече голяма 

читателска аудитория, но и да се задържи интересът към изданието. Това 

налага разработването на цялостна съдържателна и оформителска концепция.  

      Като пример ще дам няколко известни по онова време вестници в 

Княжеството.  През май 1879 г. започва да излиза в. „Витоша”, пръв орган на 

консервативната партия и пръв вестник в София. Янко С. Ковачев организира 

в зданието на бившата джамия на сегашния площад „Славейков” печатница, 

като там се е намирала и редакцията на вестника. 

      „Витоша” се списва на четири страници, голям формат два пъти в 

седмицата. Първите броеве се редактират от известните публицисти и 

журналисти, познати от времето на робството, Тодор Ст. Бурмов и Марко Д. 

Балабанов, по-късно в редакцията влиза Григор Начович. 

       Либералите през юни 1879 г. в Търново издават вестник „Целокупна 

България” под редакцията на Петко Р. Славейков. В програмната уводна 

статия на брой 1 се казва, че вестникът ще отразява народното желание за 

обединение на България. П. Р. Славейков и Ст. Стамболов пишат силни, остри 

и пълни с ирония статии, поради което вестникът се харесва и чете от хората. 

Информациите, които се поместват, са ясно написани, материалите са 

многобройни и разнообразни.  Изданието има множество дописници и 

сътрудници и талантливи редактори. 

       Няколко са източнорумелийските и общобългарски вестници, които се 

печатат в Пловдив. Първият вестник след Освобождението, който се издава в 

печатницата на „Янко С. Ковачев & С-ие” е вестник „Марица”, който излиза 

два пъти седмично с малки изключения в продължение на осем години до 

септември 1885 г.   
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     „Марица” е добре редактиран вестник с няколко отлично подготвени 

редактори, първият от които е Григор Начович. На него се дължи в голяма 

степен обликът на вестника. След Начович редактор на вестника става Иван  

Гешов, който е човек със солидно образование, получено в Англия, 

кореспондент на лондонския вестник „Таймс” след Априлското въстание. 

Остава главен редактор на вестника до 1882 г., когато става директор на 

финансите. Тогава редакцията е оглавена от неговите помощници Михаил 

Маджаров и Стефан С. Бобчев. Те редактират вестника до спирането му през 

1885 г.  Сътрудници, кореспонденти и дописници на вестника са Стоян 

Михайловски, Димитър Бръзицов, Тодор Икономов с интересните си „Писма 

от Сърбия”. Този екип от добре подготвени на Запад редактори и образовани 

сътрудници успява да създаде вестник, който се родее с такива популярни 

издания като „Таймс”. Излиза в осем страници и се чете от българите както в 

Източна Румелия, така и в Княжеството. 

     Списания 

    След Освобождението политическият, административният, стопанският и 

културният живот се концентрират в София, където се случват твърде 

значими събития. Едно от тези събития е създаването през 1896 г. на 

Държавно рисувално училище, което има своето епохално значение за 

подготовката и реализирането на големи български творци в сферата на 

художествените и графичните изкуства. По същото време се формират 

първите художествени дружества, организират се множество художествени 

изложби.  

     Литературно-художествените списания, които излизат до края на века и в 

началото на новото столетие, най-красноречиво олицетворяват идеята за 

модерното в периодичния печат по отношение на текст и образ едновременно, 

както и за развитието на книжната графика. Забелязва се европеизация и 

модернизация на печатните издания. Няма особена разлика между издания в 

столицата и тези от страна.  Факт е, че едни от най-хубавите и качествени 

модернистични списания са издавани в страната. 

     Разнообразни са литературните издания в София, но някои са особено 

открояващи се и заемат важно място в литературната и културна история на 

България. Те представляват интерес за моето изследване като дизайн, като 

печатна техника, шрифт, включени илюстрации, фотографии, карикатури. 

Визуалното оформление на вестниците, списанията, както и някои книги и 

стихосбирки, принадлежи към стилистиката и естетиката на най-новите и 

модерни направления, маркиращи цялата европейска култура и изкуство в 

онзи момент: символизмът и сецесионът. Интерес предизвиква 

художественото решение на кориците, както и на множеството винетки, 

застави, канцовки, инициали, орнаменти, рамки, рисунки, илюстрации и 

всякакви различни изображения по страниците, които са ориентирани в духа 

на двата големи стила.  

      През януари 1880 г. Янко С. Ковачев, известен печатар и издател, започва 

да издава в собствената си печатница в София „Българска илюстрация”. То се 
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печата в голям формат, с хубаво рисувана корица с гербове на Тракия, Мизия 

и Македония, като дава и много текст. Помества четива по история – поредица 

за освободителната война, научно-популярни статии по география, 

естествени науки, техника. Печата художествени произведения – разкази, 

повести, драми, стихотворния, народни песни, очерци, биографии на известни 

хора, библиография и др. Много от материалите в списанието са 

илюстрирани. Ковачев като печатар, работил и живял във Виена, използва 

натрупания богат опит за списването на изданието. Илюстрациите са 

исторически картини, изгледи, портрети и др. – всичките хубави гравюри от 

метал, правени от виенски майстори или репродукции от гравюри, от картини 

със сюжет за войната, портрети на видни личности. Отпечатани са в едър план 

и вероятно са правили силно впечатление за времето, тъй като в останалите 

издания липсват илюстрации. 

      От януари 1889 г. до декември 1891 г. в София излиза списание „Денница” 

по 12 книжки на година, редактирано от Иван Вазов и издавано от 

книжарницата на Иван Касъров. Корицата на списанието е оформена 

графически с обемиста декоративна рамка с орнаменти в четирите ъгъла 

(Корицата на някои от броевете е украсена с по-тънка рамка - плетеница). 

Заглавието е изписано с украсен шрифт, серифите са двустранни и раздвоени.  

Под него като подзаглавие е уточнена тематичната насоченост на изданието 

„Месечно литературно списание”, автор, книжарница и т.н., като отделните 

имена и текстови структури са отделени с винетки. Най-отдолу е изписана 

книгопечатницата, годината и градът. Титулната страница съдържа същата 

информация, като в долното наборно поле е изписано съдържанието на броя, 

отделни рубрики и заглавия. 

       През 90-те години едно от най-авторитетните издания е списание 

„Мисъл” (1892-1907) с главен редактор д-р Кръстьо Кръстев. В него 

сътрудничат видните писатели Пенчо Славейков, Петко Тодоров, Пейо 

Яворов, Тодор Влайков, Стоян Михайловски. 

        Списание „Българска сбирка”, редактирано от Стефан Бобчев ( 1894-

1913 г.), е месечно издание за книжнина, история и обществени знания.  И тук 

активни сътрудници са известни писатели като Иван Вазов, Пенчо Славейков, 

Антон Страшимиров и др. Помества голям брой оригинална и преводна 

литература, политически, философски, педагогически, публицистични и 

научни статии, исторически очерци и спомени. 

      Появяват се и социалистически списания като „Дело” (1894-96 г.), 

редактирано от Вела Благоева, „Ден” (1891-96 г.) с редактор Янко Сакъзов и 

„Ново време” (1897 г.), редактирано от Димитър Благоев.  

     Няколко са основните съставни компоненти на книжната украса на 

излизащите издания до края на века, а и след това. Един от основните 

елементи е винетката, която е украсен елемент или малка композиция 

(рисунка или гравюра), разположена най-често в горното пространство на 

наборното поле, тя служи и за разделяне на отделни елементи на текста. 

Сходна до винетката е заставката, но тя е по-малко и по-семпло изображение, 
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разположено в началото на глава или част от книга. Предназначението на 

инициала е художествено да оформя началната буква на текста. Канцовката 

представлява малка орнаментална или фигурална композиция, която се 

използва за завършване на текст или книга, като тя е във връзка със сюжета 

на книгата. Тези книжни оформителски мотиви се срещат както в първите 

периодични издания, така и в по-късните. 

         Прави впечатление, че повечето списания имат кратък живот, което 

означава, че до края на XIX век са издавани повече вестници, които могат да 

откликнат своевременно на събитията. Съществуването на вестниците и 

списанията тогава се е дължало преди всичко на талантливите и опитни 

редактори като Любен Каравелов, Петко Р. Славейков, Иван Богоров, Стефан 

Стамболов, Марко Балабанов, а по-късно Петко Каравелов, Димитър Петков, 

Захари Стоянов. Редактори на вестници и списания и публицисти са също 

писателите Иван Вазов, Константин Величков, Пенчо Славейков, Стоян 

Михайловски и Алеко Константинов. 

      В тази глава проследих развитието на печатните издания в България 

след Освобождението до 1900 г., събрах образци на известни през този 

период вестници и списания, чието оформление и визия ги налагат на 

книжния пазар.  Направих извода, че книжната индустрия след 1878 г. се 

развива с бързи темпове. Тя обаче изостава в значителна степен от 

модерните европейски тенденции и практики, което си личи и от дизайна на 

изданията – формат, шрифт, цвят, хартия, оформяне на корицата и 

титулната страница. Вестниците се пишат най-често на налагащия се 

литературен български език, без това да означава, че нивото му е винаги 

високо. 

     Печатните издания в периода от 1901 г. до Първата световна война 

      Краят на XIX и началото на XX век в Европа се характеризират с 

масовизиране на визуалния образ – в книги, периодични издания, афиши и 

реклами. Тази ситуация е свързана с усъвършенстването на печатните 

техники (ротативна преса, фабрично произведена хартия) и на графичния 

отпечатък. В институционално отношение се изграждат издателските 

структури и пазарът на книгата. Изкуството на книгата в стила на сецесона/ар 

нуво получава значително развитие, тъй като е поддържано от инициативите 

на големи издатели. В социално отношение променящият се образ на книгата 

е свързан с вкуса на новите читатели в индустриализиращите се общества, в 

градовете – както на ценителите, така и на широката публика. 19 

      На границата на двата века книжната индустрия в България е сравнително 

малка, тъй като в страната все още не е изградена необходимата материална 

база. Повечето от печатниците са скромни занаятчийски работилници със 

стара и износена техника, машините с малки изключения са задвижвани 

ръчно, работниците са нискоквалифицирани, поръчките са недостатъчни, 

                                                 
19  Генова, Ирина статия „Полиграфията и модерният стил сецесион/ар нуво в България”, сб. 

„Историята на книгата – начин на живот”, Изд. къща „Лик”, С., 2002 г., с.286 
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наборният материал се внася от чужбина. В началото на  XX век общата 

картина започва да се променя с обновлението на някои софийски печатници, 

които внасят първо наборни, полуротационни и ротационни машини, 

задвижвани с електрически мотор. Стремежът е книгопечатането да се 

модернизира и да съответства на европейското печатно производство. Така 

занаятчийското производство прераства в индустрия, която набира мощ и се 

разширява успоредно с политическото, икономическото и културното 

развитие на българското общество. 

       Европейските постижения в печатането в първите годни на миналия век  

налагат съществена промяна и в пресата. Ако в епохата на Възраждането и в 

първите десетилетия след Освобождението в България се налага т.н. „вестник 

на идеята”, както стана дума в предишния раздел, в който издателят 

съвместява всички длъжности по списването на вестника (като П. Р. 

Славейков, Захари Стоянов, Ив. Вазов и др. ), то в началото на века се появява 

друг тип издание – „вестник на новината”. Това е резултат на бързото 

развитие на страната ни по отношение на индустрия, селско стопанство, 

банково дело, просвета, читалищна дейност, театрална дейност, в същото 

време се повишава числото на образованите и състоятелните хора. 

Обществено-политическият и икономическият живот в у нас и в Европа е 

наситен със събития, които раждат новината. Така се създават предпоставки 

за развитието на масовия печат (т. нар. „жълт”, „булеварден” или 

„независим”). Той придобива голяма популярност в обществото, като се 

набляга на политическата карикатура, което го прави по-привлекателен за 

широката аудитория. Политическите интриги и боричкания са във фокуса на 

тези печатни издания, които още със зараждането си са подложени на яростна 

критика заради „байганьовщината” в журналистиката и голямата езикова 

разюзданост. Това подбужда писателя Стоян Михайловски да напише по 

повод на „безскрупулните газетари”: „Газетарят – това е продавач на душевна 

мишеморка. Ако той плюе в устата и на най-отровната змия, тя моментално 

ще пукне.”, а за тогавашната преса, че е „ Каймак от храчки и сметана от 

помия”. 20 

     В списването на периодичните издания се налага образът на 

професионалния журналист, който пише коментари, репортажи, очерци. 

Такъв енергичен творец е Симеон Радев – редактор на вестниците „Вечерна 

поща” и „Воля”, на списание „Художник” от 1909 г. Той не само утвърждава 

интервюто като жанр, но и развива активна публицистична дейност. В 

издадените 1400 заглавия пише за вътрешната и външната политика на 

България, парламентарен живот, конституционни въпроси, политически 

борби, социални въпроси, култура, образование, изявява се като надарен 

изкуствовед. 

                                                 
20  Панайотов, Филип, статия „Гръмовержецът Стоян Михайловски”, сб. „Върхове на 

българската журналистика”, том I, изд. „Наука и изкуство”, С, 1976 г., с. 361 
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     Изключителни заслуги към развитието на българското вестникарство и 

фотожурналистика има Атанас Дамянов. Той е първият вестникарски 

мениджър в България, а неговото име е свързано с т.н. американизация на 

печата – многобройните рисунки и илюстрации са изтласкани от 

документални фотографии, портретни снимки, факсимилета и др.  Както 

отбелязва проф. Филип Панайотов, „оттам насетне рисунката е за 

разнообразие, а ако е само тя – издава бедност на вестника.” 21 

    От 1908-1909 г. издаваният от него вестник „Дневник” е сред най-четените 

информационни вестници в България. 1911 г. Дамянов започва да издава 

вестник „Утро” с главен редактор Стефан Танев. За успеха на издаваните от 

него издания допринася внесената за първи път у нас през 1912 г. ротативна 

машина, която печата едновременно четири цвята и дълго време е единствена 

в страната. Наред с доставянето на техника, Атанас Дамянов реорганизира 

работата в печатницата, кани талантливи журналисти, писатели и 

общественици в редакцията, назначава художникът Петър Морозов като 

фотограф на вестника. 

      Подобрената материална база, амбициозният и талантлив редакционен 

колектив, както личи от изнесената по-горе информация, изпраща издаваните 

от Ат. Дамянов вестници на върха, прави ги търсени и четени от българите. 

     Повечето периодични издания в годините до Първата световна война имат 

кратък живот, но се отличават със свой характер, тематична насоченост и 

многообразие, оригиналност в цялостното оформяне на изданието, което им 

придава типично български характер и модернистичен облик, характерен за 

20-те години на XX век. 

      През изследвания период излизат различни списания, в които наред с 

множеството статии по обществени и литературни въпроси, се отпечатват 

поетични и белетристични творби на утвърдени писатели, поети, публицисти, 

езиковеди. 

      Списание „Българска сбирка” (1894-1915 г.) помества творби на Иван 

Вазов, Константин Величков, Любомир Андрейчин, Димчо Дебелянов, 

Георги Стаматов, Антон Страшимиров, както и преводна литература. 

      Писателят Тодор Влайков (Веселин) е редактор на сп. „Демократически 

преглед” от 1902 до 1928 г. с малки прекъсвания, като на неговите страници 

се отпечатват творби на писатели от различни поколения и литературни 

кръгове. 

       От 1904 до 1909 г. излиза вестник за хумор и сатира „Българáн”, а по-

късно и списание Българáн” 1916-1924 г., редактирано от Александър 

Божинов, Димитър Подвързачов, Райко Алексиев. Сред редакционната 

колегия се четат имената на Христо Смирненски, Георги Райчев, Елин Пелин, 

Владимир Попатанасов-Пепо и др. Списанието продължава здравите 

традиции на Алековата сатира. От 1933 г. излиза седмичен хумористичен 

                                                 
21  Томчев, Цветан, „Големите фоторепортери на България 1912-1960”, изд.”БгПресФото”, С., 

2012 г., с.15 
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вестник „Българáн”, редактиран от Николай Фол („Българáн” е наслов на 

няколко български хумористични издания). 

     Украсата на някои по-луксозни списания се състои от сецесинни винетки 

и заставки, взети от различни европейски печатници. За времето до Първата 

световна война стилът сецесион се развива, както в Европа, по посока на 

образен символизъм и на декорации. Списание „Художник”(1905-1909 г.), 

редактирано от Симеон Радев, е именно такова издание, в което редакторите 

се стремят да го оформят като модерно списание с усет към новите 

естетически течения от Запад. Негови художници са Александър Божинов, 

Сирак Скитник, Никола Петров. Те изработват орнаментални и 

изобразителни мотиви, винетки и концовки. В бр. 2, год. II-1906-1907 г., на 

първа страница е публикувана разгърната заглавна фигурална композиция в 

орнаментална рамка в стил неокласицизъм от Христо Станчев. Композицията 

представлява сцена, на която е изобразен млад мъж – художник, облечен в 

монашеско расо, който държи на коленете си орнаментирана ръкописна 

книга. В същото пространство се виждат статив и палитра. В своеобразни 

рамки на прозорец е вписан фрагмент от природна картина.  22  

       Няколко примера съм избрала от посочената по-долу статия на Ирина 

Генова, за да докажа колко благотворно влияние върху развитието на 

книжната графика имат утвърдените европейски печатни и полиграфически 

практики. 

       Никола Петров прави корица за година III – 1909 г. с растителни 

орнаменти, декоративна рамка и рисуван шрифт. В централното 

изобразително поле е нарисувана млада жена в профил, която държи лира 

като муза на художника. Символиката и декоративният елемент са добре 

съчетани. На заглавната страница е разгърната пейзажна рисунка със силует 

на църквата „Св. София” на преден план. 

       В корицата на списание „Просвета” от Харалампи Тачев (1910-1911 г.) 

изображението е отделено от текста с орнаментирана правоъгълна рамка. 

Строен профил на женска фигура, която е с диадема и перо в косите, се 

появява сред зелени клонки. В ръката си държи весло и се движи към 

слънцето. Надписите са с различни шрифтове, като шрифтът на заглавието е 

много ефектен, тъй като е рисуван.  

      С оригинални художествени решения в стил сецесион и символизъм е 

седмичното литературно-художествено списание „Листопад”. Главата е 

създадена в два варианта от художниците Константин Щъркелов и 

Александър Божинов. Първият (на К. Щъркелов) представлява огънато от 

вятъра есенно дърво, позиционирано в лявата част на корицата, с капещи 

листа. Образът директно се свързва със заглавието на списанието. Шрифтът е 

рисуван, като буквите изглеждат също огънати от вятъра. 

                                                 
22  Генова, Ирина, „Полиграфията и модерния стил сецесион/ар нуво в България”, ”Историята 

на книгата – начин на живот”, Изд. къща „Лик”, С, 2002 г., с.292- 296 
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     При втория вариант, дело на Ал. Божинов,  растения обграждат от двете 

страни заглавието на списанието. Едното растение е превито, сухо,  

безжизнено, а другото – здраво, жизнено, изправено, с капещи листа. 

Композицията ясно символизира кръговрата в природата, тясно свързан с 

кръговрата в живота на човека.  

     Образният символизъм в стил сецесион е най-вече свързан с литературните 

творби. Корицата на сборника „Славянска антология” (1910 г.), съставена от 

Стилиян Чилингиров, е оформена от Харалампи Тачев. В кръгла рамка е 

изобразен Орфей, който свири на арфа, увита от разлистен клон. От двете 

страни на медальона са прикрепени с лента две растения. Буквите в заглавието 

са ръчно изписани, като кривата линия на гредите ясно подсказва връзка със 

старобългарската ръкописна книга. Антологията представя творби на 

славянски поети от XIX век. Арфата е любим образ на символистите не само 

в поезията, но и в изобразителното изкуство. 

        Безспорен успех за Никола Петров са рисунките, които прави за сборника 

на Пенчо Славейков „На острова на блажените”, издаден в София през 1910 

г. от редактора Александър Паскалев (Придворна печатница). Художникът 

успява да създаде графични портрети на т.н. автори на отделните поетични 

цикли, като използва за изходен материал различни снимки на Пенчо 

Славейков. Портретът на единствената жена в антологията е направен по 

снимка на поетесата Мара Белчева. Така творецът споделя символистичната 

идея на Пенчо Славейков за човешката личност, изтъкана от множество 

идентичности. Илюстрациите в антологията са тясно свързани с текста и от 

това книгата печели още повече. Многократното преиздаване на сборника с 

рисунките на Никола  Петров през следващите десетилетия е доказателство 

за отличната работа на художника. 

     От изнесените по-горе примери ясно личи, че в периода 1900 – 1918 г. 

значително развитие имат графичните изкуства и по-специално книжната 

графика. 23 

    „Историята на съвременната българска илюстрация е сравнително кратка. 

Тя започва едва в началото на двадесетия век. Започва тихо, без претенции, 

под крилото на живописта, на декоративното изкуство и на графиката. 

Големите наши живописци са открадвали време, за да го посветят на 

илюстрацията. Първи опити правят Антон Митов и Иван Мърквичка. Никола 

Петров и Иван Милев имат вече сериозни илюстраторски завоевания. Към тях 

                                                 
23  Графика  - „вид изобразително изкуство, което обхваща създаването на самостоятелна 

рисунка с щрихи и петна, релефно изрязани върху дървено блокче, издълбани на металическа 
плочка или нанесена върху каменна плоча. Основни графически техники са гравюра на дърво 

(за висок печат) и литография (за плосък печат). Графиката е известна от VI в. в Китай, а в 

Европа – от XIV век. Според техническите й разновидности и възлаганите й задачи тя е 
свободна (художествена) или приложна (художествено оформление на книги, плакат, ценни 

книжа,, художествен амбалаж и др.). В България се заражда в края  XVIII век с манастирски 

щампи. Известни български графици: Борис Ангелушев, Васил Захариев, Васил Стайков, 
Георги Атанасов и др. Енциклопедия А-Я, Изд. БАН, С., 1974 г., с. 200 
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трябва да се прибавят и карикатуриста Александър Божинов. Това са 

основоположниците.”  24 

      Към тях може да се прибавят също Харалампи Тачев и Константин 

Щъркелов. Х. Тачев работи като художник декоратор,  илюстратор е на 

вестници и списания, изработва проекти на банкноти и пощенски марки. К. 

Щъркелов се изявява като художник пейзажист, илюстрира корици на 

списания и книги. 

      Проследих развитието на печатното дело и дизайна на печатните 

издания в периода 1900-1918 г., което ми дава основание да направя следните 

изводи: 

 Наблюдават се редица промени в сферата на книгоиздаването, 

макар и бавно и не навсякъде, но е налице значително подобряване на 

печатната техника- модерни машини, букви, орнаменти; 

 Издателят става основно водещо лице в организирането на 

книжовния процес; 

 Подобрява се организацията на работа на редакционните 

колективи; 

 Възникват водещи български книгоиздателства; 

 Променя се обликът на вестниците и списанията; 

 Подобрява се илюстрирането и украсата на книгите като 

типографски продукт; 

 По-модерният образ на полиграфските продукти – вестници, 

списания, книги, афиши, реклами – се обуславя от развитието на 

изкуството за оформяне в стил сецесион; 

 Възниква и се развива българската илюстрация. 

 

 

 

       Дизайн на печатните издания от края на Първата световна война до 

1944 г. 

      В началото на двадесети век научноизследователската дейност на 

Българското книжовно дружество, прераснало през 1911 г. в БАН, 

Софийският университет и Археологическият музей бележат значителни 

успехи. Освен науката, развитие има изкуството и културата.  

     Периодът между двете световни войни се отличава и с широко развитие на 

периодичния печат. Въпреки репресивните мерки на отделните правителства 

и въведената цензура в България излизат голям брой вестници и списания – 

политически, научни, професионални, общокултурни и др. В периодите 1923-

1934 г. и 1941-1944 г. българската преса е подложена на изпитание, при което 

се стига до драстично намаляване количеството на вестниците. Въпреки това 

                                                 
24  Йончев, Васил, 20 юли 1970 г., ”Съвременна българска илюстрация”, редак. Любен Зидаров,  

Георги Чавръков, изд. Наука и изкуство”, С., 1972 г., с. 2 
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значителна част от създадените след Освобождението и в началото на XIX век 

издания, свързани или не с политически партии, продължават да излизат, като 

някои от тях бележат безспорен успех до 1944 година. 

      Десетки са вестниците и списанията, които макар и различни по своя 

профил или идеологическа окраска, създават спектъра не само на 

публицистиката за периода, но и на нейния визуален съпровод. На първо 

място е общото графично решение: шрифт, заглавки, винетки, корица, ако 

става дума за списание. След това рисунки, карикатури, реклами, снимки, 

които трайно заемат мястото си в печата. Изданията са най-разнообразни. 

Наред с подчертано информационните ежедневници, в които визуалната 

страна е редуцирана, излизат редица списания, вестници и листове, които 

предлагат значително пространство за художническа намеса. Немалко са и 

хумористичните издания, които също са немислими без намесата на 

художника карикатурист. Картината става още по-пъстра, когато към 

столичните издания се прибавят и провинциалните печатни издания. 

Графичният дизайн на печатната продукция през двадесетте година на XX век 

продължава една наследена от началото на века стилова насока – 

сецесионната. Тогава обаче повечето образци са вносни, а пластичното 

вмешателство е плахо и сдържано. В следвоенното десетилетие сецесионът е 

много по-ярко представен в декоративното оформление на редица вестници и 

списания. Неговите форми са харесвани и от читателите, и от издателите. Така 

характерната сецесионна пластика с виещи се линии определя масовия език 

на изданията. Това важи еднакво за „Работнически вестник”, „Слово”, „Нива”, 

„Актьор”, „Парнас”, „Морски сговор” или за детски издания. Авторите, които 

допринасят за този визуален почерк са Харалампи Тачев, Стефан Баджов, 

Александър Мутафов, Васил Захариев, братя Райнови и др. Срещат се и по-

свободни в стилово отношение портретни скици и шаржове, но те остават 

анонимни на страниците на тогавашния печат. В началото на 20-те години 

водещи са левите сили. С лява ориентация е и значителна част от 

интелигенцията. В този смисъл представителни за етапа са издания като 

„Червен смях” и „Звънар”, които се отличават с висока пластична култура при 

оформлението им. Те са образец на присъствие на художника в периодичния 

печат. На страниците им се открива почеркът на Крум Кюлявков, Александър 

Жендов, Иван Милев, Стоян Венев, Илия Бешков. Към левия спектър са също 

земеделските издания „Див дядо” и „Пладне”, чието качество се поддържа 

главно от художниците Веселин Стайков и Стоян Венев. След 1923-25 г. 

политическите страсти са уталожени. Общата атмосфера определя визуалния 

тон на периодичния печат, предимно официозен. В него остава политическата 

карикатура, насочена главно към външната политика или на битово 
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хумористично ниво. През този период карикатурата се утвърждава като факт 

в периодичния печат. 25 

       Когато се говори за периода между двете световни войни, задължително 

трябва да се споменат няколко вестника, наложили се като сериозни и 

печеливши всекидневници, които в най-висока степен формират 

общественото мнение. Такива вестници са: „Мир” (1894-1944 г.), създаден от 

д-р Константин Стоилов, тогава министър-председател от Народната партия; 

„Зора” (1919-1944 г.), основан от Данаил Крапчев и „Утро” (1911-1941 г.), 

организиран от вестникарския магнат Атанас Дамянов.  

       След 1924 г. вестник „Мир” престава да бъде орган на Народната партия 

и става общонационален популярен сред населението вестник, за което 

огромна заслуга има неговият главен редактор в продължение на 23 години 

Иван Пеев Плачков. Той привлича редакционна колегия от талантливи 

професионални журналисти, създава ясна концепция на вестника, насочена 

към защита на националните интереси.  Като знак за разпознаваемост името 

на вестник „Мир”, освен със символното си значение, се налага и със своето 

шрифтово решение: заема централно място, изписано е само с главни букви, 

черна тоналност, плътност на гредите, ръчно рисувани графеми, което 

индивидуализира бранда и привлича читателската аудитория. Рекламите на 

първата страница се отделят в каре с рамка, представляваща често плетеница. 

От двете страни на заглавието се изнася актуална информация – покани, 

съобщения, обяви, брой, година на издаване, дата и др. Практически текстът 

е оформен в три или четири колони, между които са вместени илюстрации, 

рисунки или фотографии, свързани с текста. От 1938 г. до 1941 г. главен 

редактор на вестник „Мир” става известният журналист и тогавашен 

помощник-редактор на вестника Христо Бръзицов. Неговата дейност като 

публицист продължава близо 30 години, а името му се свързва с популярния 

седмичен хумористичен вестник „К'во да е”, списание „Родна лира”, 

столичния „Общински вестник”, вестниците „Заря”, „Пряпорец”, „Ново 

време”, „Зора” и „Днес” (правителствен официоз). Пише фейлетони, статии, 

очерци, интервюта. 

        Като главен редактор на вестника, той се заема да смени изцяло 

графичния дизайн на изданието: шрифт, хартия, мастило, карикатури, скици, 

фотографии. Рекламите са изместени от първата страница и са въведени 

рубриките „Последна минута” и „От вчера до днес”. Извежда на първа 

страница в каре съдържанието на всеки брой. Днес тази практика е наложена 

от повечето редактори на вестници, тъй като съдържанието ориентира 

читателите към материалите, които ги интересуват. Новата визия на вестника, 

талантливо списван от професионални журналисти и активни сътрудници, му 

създава името „българският вестник „Таймс”. 

                                                 
25  Маринска, Ружа, „20-те години в българското изобразително изкуство”, „”Визуалният език 

на българския периодичен печат през 20-те години”, изд. Отворено общество, С., 1996 г., с. 176-
182 
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       „Зора” не е обикновен вестник – чете се като политическа история на 

България и света, има качествата на етнографска енциклопедия, несъмнено е 

достоверна документална памет, чете се като приключенски и криминален 

роман, като в същото време е визуална панорама на отминалата епоха.” 26 

      Заглавието на вестника е позиционирано вляво, като е използван 

интересен шрифт, наподобяващ ръкопис. Камшичета в типичен бароков стил 

украсяват главното „З” и насочват читателите към естетическите търсения на 

редактори и журналисти,  на художници и фотографи. Под заглавието 

намират място най-важните новини, оформени кратко и често отделени с 

тънки наборни линии. Рубриките са разграничени с изписани с главни букви 

заглавия в наситена черна тоналност, подзаглавията – също с главни, но с по-

малък размер букви. Текстовите полета са оформени в 6 колони, които са 

разделени от спускащи се вертикални линии. 

      На страниците на вестника се съобщава важна информация за всички 

големи културни събития в Европа и света, читателите се запознават с 

обществено-икономическото развитие на напредналите страни. В списването 

на вестника се включват изтъкнати професори, академици, художници, а сред 

най-известните писатели са Йордан Йовков, Николай Ракитин, Стефан Л. 

Костов, Георги Стаматов, Теодор Траянов, Дора Габе, Ана Каменова, 

Светослав Минков. Вестникът отпечатва техни разкази, стихотворения, есета, 

статии, фейлетони. На страниците на изданието се дискутират теми в областта 

на археологията, философията, историята, литература, фолклористика, 

езикознание, изкуствознание, правни науки. Запомнящи са изявите на 

художниците, които работят за графичното оформяне на вестника. 27 

       Визуалната физиономия на „Зора” се изработва от художници като 

Георги Машев, Дечко Узунов, Борис Денев, Андрей Николов и Константин 

Щъркелов с репродукции на знаменитите им платна и скулптури, а 

графичното оформяне от Райко Алексиев, Александър Божинов и Александър 

Добринов. Друг неизчерпаем творец и сътрудник на всекидневника е 

художникът карикатурист Райко Алексиев, известен с псевдонима Фра 

Дяволо. В продължение на шест години (1927-32г.) той е редактор, автор и 

художник на веселата страница „Смях и закачки”. Поместват се предимно 

политически гротески, фейлетони, пародии, стихове, анекдоти, шаржове, 

карикатури, рисунки и комикси, с които уцелва „гнилите ябълки” в 

българската реалност и психология.   

                                                 
26  Трифонова, Цвета, „Вестник „Зора” и Данаил Крапчев. Културологични аспекти”, 11 януари 

2011 г., Регионална библиотека „Димитър Талев”, Благоевград, с. 1; 

http://www.libblagoevgrad.org/publ/krabchev/pdf/tcveta_trifonova.pdf   03.09.2017 г., 17:00 
27  Трифонова, Цвета, „Вестник „Зора” и Данаил Крапчев. Културологични аспекти”, 11 януари 

2011 г.,  Регионална библиотека „Димитър Талев”, Благоевград, с. 2; 
http://www.libblagoevgrad.org/publ/krabchev/pdf/tcveta_trifonova.pdf   03.09.2017 г., 19:00  

 

http://www.libblagoevgrad.org/publ/krabchev/pdf/tcveta_trifonova.pdf
http://www.libblagoevgrad.org/publ/krabchev/pdf/tcveta_trifonova.pdf
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     Във външното оформяне на вестника личи стремеж към привличане на 

читателската аудитория чрез оригинални графични решения и шрифтове, 

рисунки, карикатури, шаржове, рекламни карета, подлистници към всеки 

брой на ежедневника. 

      Друго периодично издание, което прави впечатление със своето 

новаторство и интересни дизайнерски решение в неговото оформление е 

вестник „Утро” с главен редактор Стефан Танев. Главата на вестника е дело 

на художника Петър Морозов и представлява стилизирано изображение на 

изгряващо слънце, върху което с артистичен декоративен серифен шрифт е 

изписано името на ежедневника с голяма височина на буквите. Морозов е 

първият професионален фотограф – репортер на вестника, което също е 

новост в организацията на българските издания по нова време. Редакторският 

колектив се стреми да списва вестника професионално, да следи отблизо 

събитията и да ги отразява своевременно, поради което вмества рубриките 

„Последен час” и „Новини след полунощ” с преобладаващо информационни 

жанрове. Оформянето на текстовото поле се разнообразява чрез различни 

шрифтове, заглавия и подзаглавия, прибавят се множество фотографии,  

които доближават читателите до събитията, поместват се карикатури, 

рекламни карета, обяви, съобщения и всичко, което интересува гражданите. 

Директорът Атанас Дамянов, собственик на в. ”Дневник” и в. „Заря” влага 

капитали за техническото обезпечаване на изданието, поддържа специална 

рекламна служба.  

      Сп. „Златорог”, редактирано от Владимир Василев и съредактори Николай 

Лилиев и Сирак Скитник излиза в периода от 1920 до 1943 г. На неговите 

страници истинска пълноценна реализация постигат много поети, писатели, 

литературни критици и художници. Например през 20-те години излизат 

програмните статии на Сирак Скитник „Легенда и живопис”, „Художникът и 

видимостта” и „Тайната на примитива”. Той публикува и рецензии- портрети 

на Никола Петров, Иван Милев, Владимир Димитров-Майстора, Александър 

Божинов и др. 

      Периодичното издание, което утвърждава естетиката на символизма, е сп. 

„Хиперион” (1922-1931), редактирано от Иван Радославов, Теодор Траянов и 

Людмил Стоянов. То е орган на част от българските символисти, групирани в 

литературната задруга „Хиперион”. 

      Когато се говори за облика на популярните издания в периода между двете 

световни войни, за дизайнерски решения и новаторство, безспорно трябва да 

се представят талантливите художници и карикатуристи, които постигат 

значителни успехи и оказват влияние в развитието на илюстрацията и 

карикатурата в следващите десетилетия. 

       През двадесетте-четиридесетте година на XX век българската 

„илюстрация измина голям, богат на опит, макар и труден път и укрепна, 

извиси ръст и разнообрази своето амплоа.” 28  През този период „пионерите–

                                                 
28  Йончев, Васил, „Съвременна българска илюстрация”, изд. Наука и изкуство”, с., 1972 г., с. 2 
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илюстратори Николай Райнов, Симеон Велков, Вадим Лазаркевич, Георги 

Атанасов, Стоян Венев, Илия Бешков, Илия Петров, Борис Ангелушев” 

оформят свой личен стил в изграждане на композицията, отчитайки нейното 

пряко кореспондиране с текста, като създават разнообразни илюстрации.  

       Николай Райнов внася в „илюстраторската практика любовта към 

изящната форма и богатата украса на книгата.” Симеон Велков създава 

„графически образ на исторически лица и сцени и илюстрира учебници.” 

Вадим Лазаркевич се отдава на своето богато въображение, „илюстрирайки 

безброй приказки и забавни четива.” Георги Атанасов извисява 

„декоративната простота на рисунката до монументално въздействие.” 

„Експресивните илюстрации” на Стоян Венев надхвърлят „анекдотичното в 

сюжета” и стават „бойки сатири.” Илия Бешков завладява „зрителя с 

лиричните си рисунки, мъдростта си и хумора.” Той създава „галерия от 

психологически третиран типаж”, като разрешава „проблема за 

пространството в илюстрацията.” Илия Петров влива „могъщество в 

героичните образи от старата ни история и епос.” Борис Ангелушев е 

„първият художник, който направи от илюстраторското изкуство и 

оформяване на книгата своя съдба.” 29 

        След 1921 г. печатниците в София и страната са много като количество, 

но като книгопечатна база сред тях изпъкват само десетина, като една от тях 

е в Пловдив, а останалите – в София.  

       По това време масова практика е украсяването на книгата да става с 

винетки и виещи се линии, украсяване, с което са свикнали и са се 

задоволявали повечето от книгоиздателите в България. Широко използвани 

са композиции с музите на поезията, изкуствата, историята, които държат 

свитък, китара, флейта или лира, присъства и лавровият венец, кръстосани 

пера над книги, ангелчетата и др. Тази мода на сецесиона с обрамчвания и 

винетки, разпространена у нас от началото на века, продължава и по времето 

между двете световни войни. През 20-те години обаче все по-често започва да 

се говори за отхвърляне на сецесионната мода. На първо място трябва да се 

спомене името на художника Васил Захариев, немски възпитаник, който в 

статии и изказвания поставя въпросите за модернизация на техниката и 

украсата на книгата като културен и наш български проблем. Той изисква 

повече вкус, говори за конструктивен и стилен шрифт. Творецът не е срещу 

сецесиона като стил, а застава срещу външното и повърхностно копиране и 

украсяване на книгата. Около тези обсъждания и спорове се поставя 

същественият въпрос за книгата, като сложен продукт с множество съставки: 

формат, хартия, шрифт, съотношение текст – илюстрация, корица с нейното 

художествено оформяне и др. Не само Васил Захариев, но и художниците 

                                                 
29  Йончев, Васил, уводна статия „Съвременна българска илюстрация” от 21 юли 1970 г., изд. 

Наука и изкуство”, под редакцията на Любен Зидаров и Георги Чевръков, художествено 

оформяне Антон Мечкуев, с., 1972 г., с. 2 
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Александър Божинов, Сирак Скитник, Чавдар Мутафов се застъпват за 

изработване на „стилна българска буква”.  Осъзнава се, че опора българският 

художник може да намери в нашите старопечатни и ръкописни книги, в 

старата традиция, която няколко века служи за образец на подреденост на 

страницата, украсни елементи, заглавки, заставки, цвят и съразмерност. По 

този повод Александър Божинов пише:  ”Изворът на нашата бъдеща 

печатарска и художествена буква е нашият пергаментов ръкопис - църковен и 

светски. Тая трудна задача да се облагороди нашата печатарска буква и да се 

създаде стилен художествен писмен знак ще легне на плещите на нашите 

художници-графици и те са, които ще създадат този шрифт.”  30 

        Друг източник за орнаментални мотиви е сборникът с шевици, съставен 

от Стефан Баджов „Български народни шевици” (1913 г.). В същото време 

Йосеф Питер – чешки художник, работил дълго в България, проучва украсата 

на ръкописната книга - шевици, плетенични орнаменти, заглавки, винетки и 

шрифтове за целите на модерната полиграфия и книжното оформление. Той 

ги преработва през формообразуващата система на сецесиона и постига добро 

съчетаване на европейския сецесион с българския национален вариант в 

корици, календари, дипломи, акции и други полиграфически тиражирани 

форми. С рамка в сложна орнаментика е оформена корицата на стихосбирката 

на Иван Вазов „Люляка ми замириса” от Николай Райнов. Интересни са 

неговите заглавки от „Видения на древна България”. Изключително важно 

изследване на ръкописните книги в Пловдивската библиотека е съчинението 

„Орнамент и буква” на Н. Райнов, където той анализира особеностите на 

българския орнамент в сравнение с руския и гръцкия.  

        Ясно личи, че няколко поколения художници търсят начин да внесат в 

книгата нова визуалност, да създадат и наложат български стил, като 

използват орнаментиката на ръкописната и старопечатната книга, 

традиционните български шевици и колорит, естествено осъвременени, 

разкриващи светоусещането и темперамента на творците с модерно мислене. 

       Постиженията на българското изкуство на книгата в периода 1918 – 1944 

г. не може да се представи чрез обща характеристика, защото в този период 

наистина се наблюдава тенденция към поевтиняване на книгоиздаването и 

понижаване на качеството на книгите, но си заслужава да се споменат 

издадените тогава книги, които „не само са скъп и луксозен предмет, но и 

ценен художествен уникат” („Бълг. книга и художникът”, Р. Маринска). 

        Новаторство в художествения език се наблюдава в графиките и 

илюстрациите на Сирак Скитник в оформените от него няколко книги: 

„Поеми” от Едгар Алън По, „Марионетки” от Чавдар Мутафов и „Български 

балади” от Теодор Траянов. В художествения език на първата книга се усеща 

сецесионният рисунък, във втората рисунката прилича на гравюра, като към 

                                                 
30  „Българската книга и художникът”, Ружа Маринска, „20-те години в българското 

изобразително изкуство”, изд. „Отворено общество”, С., 1996 г., с.130  
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черно-бялата опозиция е прибавен цвят – интензивно син. Този стил е 

характерен белег и за третата книга. 

        Графичният почерк на Иван Милев ярко се откроява в книгите „Кораби” 

от Емануил Попдимитров, „Синята хризантема” на Светослав Минков, 

„Фантазиите” на Едгар По. Отличителна черта на неговите графични решения 

са ярките цветови контрасти, новото светоусещане, засилването на 

изразителността. 

       Свои постижения по отношение на дизайна на книгата имат също 

художниците Харалампи Тачев, Никола Тузсузов, Дечко Узунов и от новото 

поколение творци Пенчо Георгиев, Илия Петров, Георги Петров-Джон и др. 

В работата им личи склонност към разгърната картинност. 

     Корицата на „Юбилеен сборник на Адриана Будевска” (1924 г.) е дело на 

младия Иван Пенков. Лице-маска потъва и изплува от концентрични кръгове 

на кладенец, което се свързва с творческите постижения на голямата актриса 

- изпълнителка на трагични роли. Художникът е изразил именно този 

трагизъм и драматизъм в изиграните роли от Будевска. Впечатленията от 

композицията се засилват чрез рисуваните заглавни букви, оформени в светъл 

правоъгълник като афиш на театрална постановка. 31 
      Наред с книгата за възрастни и детската книга бележи развитие от 20-те 

до 40-те години, също и детската илюстрация. Това е свързано с развитието 

на образователното дело в страната, с желанието на обществото да подобри 

детското художествено възпитание. 

      През 1921 г. Александър Божинов издава „Златна книга за нашите деца”, 

преиздавана многократно от 1947 г. насам.  Божинов събира стихове за малки 

деца и няколко народни песни, които са кратки, жизнерадостни и с хубави 

рими. Художникът поставя всяка творба на отделна страница, към нея е 

нарисувал картина, като текстът и картината поставя в рамка, която винаги е 

различна – орнаментална, с птици, насекоми или растения. Нарисувал е 

заглавната буква, някъде на три-четири реда, другаде само на първия ред, но 

с по-голяма височина. После е нарисувал буквите в червено и черно, при което 

текст и картина напомнят за стила в украсата на ръкописната и старопечатната 

българска страница. Орнаментите, взети от нашето наследство, не са буквално 

възпроизведени, а интересно интерпретирани. Особено, когато става дума за 

заглавните букви, където въображението на художника няма край. На някои 

страници са поставени винетки за завършек. Картинките разказват за най-

различни неща – за птиците, животните, цветята, празниците, сезоните – 

стихчета и илюстрации са поднесени интересно, забавно и доказват, че 

художникът умее да общува с малките си читатели.  

      С голямо майсторство и топло чувство към детето оформят кориците на 

детските книжки художниците  Георги Атанасов, Илия Бешков, Симеон 

Андреев, които представят героите и техните преживявания толкова 

                                                 
31 Генова, Ирина „Полиграфията и модерния стил сецесион/ар нуво в България”,  „Историята на 
книгата – начин на живот”,  Изд. къща „Лик”, С., 2002 г., стр. 301-304 
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увлекателно, че детето не може очи да откъсне от тях. Илюстрации на Вадим 

Лазаркевич към „Патиланско царство” на Ран Босилек са популярни, а 

книжката е една от най-обичаните за всички времена, заедно с приказките 

“Неродена мома”, “Незнаен юнак” и „Жива вода”, оживели изпод четката на 

Георги Атанасов.       

     Между двете световни войни се създават великолепни книжки и като 

съдържание, и като илюстрация и дизайн на корицата, които могат да се 

нарекат българска класика за деца. Това са образци, които и днес 

предизвикват желание за преиздаване. Ако се направи сравнение между тях и 

излизащите детски книжки днес, значителна част от които са безвкусно 

илюстрирани, може да се направят някои изводи за драстичния спад на 

интереса към детската и детско-юношеската литература. Има и качествени 

издания, но те са по-скъпи. Хубавото е, че в много обществени и частни 

библиотеки се пазят прекрасните книжки от детската класика за малки, които 

да разпалват въображението им, да възпитават у тях усет към красивото и към 

звучната българска реч.  

     Наред с илюстрованите луксозни книги, след 1918 г. се появяват и книги 

от „Евтина библиотека”, оформени по един и същи начин. Те са малък 

формат, обем от 16 страници, нискокачествена хартия и черно-бели 

илюстрации. Рисунките на корицата и в текста често пъти не са свързани със 

съдържанието, а са произволни. Обикновено се използва дребен шрифт, без 

украсни елементи. Въпреки ниското качество, тези книги са се продавали в 

годините между двете световни войни поради ниските цени и затова са 

издавани в голям тираж.  

      Днес поредицата „Библиотека за ученика” от II до XII клас се състои от 

евтини, предназначени за масова употреба книги, които съдържат откъси или 

цели български и чужди класически произведения. Книгите се отличават с 

това, че е използвана нискокачествена хартия, отсъствие на илюстрации или 

малко на брой черно-бели, меки корици, които са оформени по един и същи 

начин, като дизайнът им е знак за разпознаваемост. 

     От издателствата, които имат изключително голяма заслуга за издигане 

нивото на българските книги – детски и за възрастни – са „Т. Ф. Чипев”, 

„Хемус” и „Аргус”. Техните издания респектират с висока графична култура. 

Те имат гъвкава политика, която им дава възможност не само да оцелеят в 

трудните условия на няколко войни, но и да се развиват и да печелят.  

      Детско-юношески периодичен печат 1871-1944 г. 

      Според съдържанието на публикуваните в тях материали периодичните 

издания за деца могат да бъдат групирани в 4 раздела: 

 Литературно-художествени;  

 Научно-познавателни ; 

 Периодични издания за художествено възпитание; 

 Издания с религиозно съдържание. 

       Учебниците са важна част от четивата за деца както в миналото, така и 

днес. Те формират в детската възраст общи стилови предпочитания и вкусове, 
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мотивират ги да усвояват знанията и уменията, задоволяват тяхното 

любопитство, правят ги любознателни и възпитават ценни човешки качества. 

      Най-интересни в художествено отношение са букварите и читанките. В 

декоративните плетеници, венци, цветни орнаменти, както и в рисунъка на 

илюстрациите от оформители и художници-илюстратори като Никола 

Петров, Александър Божинов, Харалампи Тачев, Георги Атанасов, Райко 

Алексиев се усеща влияние на сецесиона, но в декоративни и по-

консервативни варианти. Авторите на учебниците, издателите и художниците 

са работили заедно, обединени от идеята да подберат интересни текстове и 

илюстрации, да постигнат добър дизайн на книжното тяло и по-ниска цена, за 

да достигнат учебниците до всяко дете.  

       

     Заключение 

     Днес с лекота говорим за дизайн на печатните издания, за работата на 

графичните дизайнери в предпечатната подготовка на печатните 

произведения, тъй като оборудването, необходимо за успешен дизайн, е 

достъпно за всеки – персонален компютър и софтуер за извършване на 

текстообразуване. В големите книгоиздателства работят добре подготвени 

специалисти в областта на книжната графика, които оформят визията на 

печатния продукт: вестник, списание, книга, учебник, календар и т.н. За 

вестниците: заглавна страница, начин на изписване на името на вестника, 

избор на шрифт, разположение на уводната статия, място на фотографии, 

рисунки; карета със съобщения – изобщо целия макет на изданието, като 

целта е да се запомни емблемата, логото, външния облик, да се хареса и чете 

от хората. За списанията и книгите: оформяне на кориците, избор на шрифт 

за заглавието, а и за самия текст, илюстрации, снимки, хартия и др. Но в този 

труд се характеризира епоха, която отстои от нашите дни с няколко века.  

     Трудно може да се говори за дизайн на печатни издания в периода XVI – 

XIX век, както трудно може да се говори за “публицист” и “журналист” – 

понятия, които в наши дни свързваме с конкретна професия. Преди и в 

епохата на Възраждането с такава дейност са се занимавали книжовници, 

монаси, дамаскинари, просветители, художници, учители, печатари. Те са 

имали известен опит, изучавали са образци, но най-важното е, че са били 

заредени с много ентусиазъм и желание да помогнат за повдигане 

християнското самосъзнание на българите, за утвърждаване на българската 

реч, бит, традиция. 

      И все пак, както първите, така и по-късните печатни издания, са уникални 

по начина на своето художествено оформление, а някои от тях за цяло 

столетие остават наръчник, от който се учат младите издатели. Първите 

български печатни книги следват средновековната наша традиция по 

отношение на двуцветния печат, правоъгълни заставки със сложни 

плетеници, растителни мотиви, лицеви заставки с образи на светци, изобилие 

на гравюри с изображения на библейски персонажи и сцени. Като знак за 

самочувствие на творци, някои автори са изобразявали и себе си на цяла 
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страница като фронтиспис. Книгите се отпечатват на груба хартия. По 

отношение на технологията за отпечатване се използва западно-европейската 

практика, като полека-лека влиянието на Европа по отношение на външното 

оформяне започва все по-осезаемо да се усеща. 

       През Възраждането развитието на книгопечатането е свързано с 

национално-освободителните борби на българите за освобождение и 

независима българска църква, както и с просвещението – възникване на 

светските училища, на читалища и театър.  

      Освобождението на България през 1878 г. дава силен тласък в развитието 

на печатните издания, тъй като печатниците, създадени и функциониращи в 

чужбина, се преместват в България, първоначално в Свищов, Русе, Пловдив, 

а по-късно в София, Варна, Търново и в цялата страна, като след 

Съединението издателската дейност се съсредоточава в София, Пловдив и 

още няколко големи градове. Важен фактор за подобряване дизайна на 

издателската продукция има откриването на Рисувалното училище (1896 г.), 

по-късно Художествена академия, Българско книжовно дружество (1860 г.), 

което през 1911 г. вече е БАН, Висшия педагогически курс през 1888, който 

през 1904 г. е вече Софийски университет, създаването на литературни 

кръгове, фотографски дружества и други професионални сдружения. С 

издателска дейност започват да се занимават образовани хора – учени, 

писатели, поети, художници, фотографи, журналисти, печатари. 

     Обликът на издаваните тогава книги, учебници, вестници, списания, 

календари и каталози е под влияние на европейската и руската печатна 

традиция и стил. Първоначално се използват готови клишета, но след 20-те 

години се появява цяла плеяда талантливи художници, илюстратори и 

графици, които създават собствен почерк в дизайна на печатните издания, 

преди всичко на художествената и детската литература, в областта на шрифта, 

графиката, илюстрацията.  

     През първите четири десетилетия на миналото столетие книгопечатането 

се развива в две посоки: луксозни издания, богато илюстровани, твърди 

корици, гланцова хартия и т.н. „булевардни романи”, някои джобен формат, 

отпечатани на груба и евтина хартия,  меки  корици, малко и некачествено 

отпечатани илюстрации.  Тези книги са се разпространявали на 

вестникарските павилиони и лавки. 

     Изследвайки тенденциите в развитието на графичния дизайн в България, 

може да се направи извод, че причини за прогреса и спада на това изкуство, 

както и развитието на дизайна на печатните издания в периода 1878 – 1944 г. 

е тясно свързано с историческото битие и развой на България, с тенденциите 

в развитието на европейските държави, със световните научни и 

технологични открития. Освобождението на България, последвалото й 

участие в няколко войни, две от които световни, свързаните с тях процеси на 

упадък и последвал растеж в обществено-икономическото и културно 

развитие слагат своя отпечатък и върху печатното дело у нас, върху 

потребностите и покупателните възможности на населението, върху 
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естетиката и художествените постижения на творците. В търсене на корените, 

на българската идентичност, правописна и украсителна традиция, се 

наблюдава непрекъснат стремеж към установяване на нов стил, който от една 

страна стъпва здраво върху традиционното, но по-изчистено и опростено като 

визуалност и стилистика, от друга страна повлияно от съвремието, от новата 

естетическа вълна на Европа и САЩ, на Русия и на съседните балкански 

държави. Още повече, че освобождението на България от османско иго я 

връща в голямото европейско семейство и това няма как да не повлияе на 

нейното цялостно развитие. Засиленият икономически и културен обмен 

допринася за развитието и на печата у нас, на медийния и книжния пазар, на 

дизайнерските решения. 

    

        Приноси с научен и научно-приложен характер  
 1.Извършена е систематизация и анализ на украсата и оформлението на 

славянските и старобългарските книги в периода от X до XVIII век. 

2.Издирени, събрани и класифицирани са печатните издания преди и през 

епохата на Възраждането и са направени изводи с научен и научно-приложен 

характер. 

3.Проследено е развитието на печатното дело в края на XIX и началото на XX 

век и са направени изводи с научен и научно-приложен характер. 

4.Очертани са тенденциите в развитието на книжния пазар и връзката му с 

повишаването на образованието и културата на българина.  

5.Анализиран е и са направени изводи с научен и научно-приложен характер 

на графичния дизайн на печатните издания след Освобождението и през 

първата половина на XX век. 

6.Разкрити са етапите в развитието на шрифта в Западна Европа и България 

през XIX и XX век, въз основа на което са направени научни обобщения. 

7.Проследена е еволюцията на типографията, като са дефинирани отделните 

етапи в развитието й, характеризиращи се с естетиката на графичния дизайн 

и използваните шрифтове. Особено място е отделено на илюстрацията. 

8.Анализирана е появата, развитието и мястото на фотографията в печатните 

издания. 

9. Положени са основите за бъдеща научна изследователска работа във връзка 

с дизайна на печатните издания по време на тоталитарния режим и в епохата 

на съвременната демокрация – постижения и недостатъци. 

  

       Публикации и изяви 

      Стоименова, Биляна „Първи български печатни издания“ (XVI-XVIII  

век), “,  сборник научни доклади от научна конференция „Креативни практики 

и устойчив дизайн” на Департамент „Дизайн и архитектура“ 2011-2012 г., 

НБУ -  стр. 346 - 351; илюстрации на стр. 376. 

      Стоименова, Биляна „Печатните издания през Възраждането “, сборник  
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научни доклади от научна конференция в НХА на тема: „Проблеми и 

перспективи в развитието на съвременния дизайн и декоративно-приложното 

изкуство “т.2, 2012 г.; стр. 241–243; 

      Стоименова, Биляна „Илюстрацията като графично изображение и 

нейното  

място в текста“, сборник научни доклади по проект №BG051PO001-3.3.06-

0060, том 2, НБУ – стр. 53 – 63. 

      Stoimenova, Bilyana „Models of traditional dress for weekday and weekend in  

portraits of Vladimir Dimitrov – The Master”, сборници научни доклади от 

международна научна конференция по проект №2007СБ16IP006-2011-2-94 

„Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и 

образованието“,  проведена на 6 и 7 ноември 2014 г. – стр. 17-22. 

      Стоименова, Биляна „Портретите на Майстора – огледало на българските  

традиционни облекла от края на XIX и началото на XX век“, сборник научни 

доклади от „Общотекстилна конференция'2014 „Иновации в текстила и 

облеклото““, част I и II, София, 2014 г.,стр. 300-306.  

      Стоименова, Биляна „Фотографията и нейното място в печатните  

издания“- 2016 г. Сборник с докладите от научната конференция: 

„Иновативни подходи в дизайна, архитектурата и визуалните изкуства“, НБУ 

(под печат). 

       Изнасяне на презентация и доклад на тема „Първи български печатни 

издания (XVI-XVII век)” на Втора междууниверситетска научна 

конференция,  организирана от департамент „Дизайн и архитектура” на тема: 

„Креативно практики и устойчив дизайн”, пред докторанти и преподаватели. 

31 октомври 2012 г.  

      Изнасяне на презентация и доклад на тема „Печатни издания през  

Възраждането” на Научна конференция в Национална художествена 

академия – София ”Проблеми и перспективи в развитието на съвременния 

дизайн и декоративно-приложните изкуства” пред докторанти и 

преподаватели. 6 декември 2012 г. 

       Изнасяне на презентация и доклад на тема „Портретите на Майстора – 

огледало на българските традиционни облекла от края на XIX и началото на 

XX век” на Общотекстилна конференция „Иновации в текстила и облеклото”  

на 23-24 октомври 2014 г. 

       Участие в едногодишен проект № BG051PO001-3.3.06.-0060 

“Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти 

и млади учени в интердисциплинарни области-визуална антропология и 

публична комуникация - с цел създаване на устойчиви връзки между 

образованието, професионалното обучение и бизнеса (01.10.2014-30.09.2015 

г.). Ангажименти в рамките на проекта: 

 продължаващо обучение по визуална антропология и публична 

комуникация към ФДЕПО –(270 часа); 

 международен форум “Международен панаир на музейните 

експонати”, Лондон, 28 април-1 май 2015 г. - участие като 
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наблюдател в обсъждане на проекти на млади колективи от творци, 

свързани с решаване на важни проблеми като опазване на околната 

среда, климатичните промени и съхраняване на материалното и 

културното наследство и др., изготвяне на доклад-анализ; 

 координатор на информационни събития, семинари за споделяне на 

добри практики и срещи с бизнеса. 

 

     Научно-творчески проекти 

     Научно-творчески проект “Фотографията и нейното място в печатните 

издания”, Научна конференция “Иновативни подходи в дизайна, 

архитектурата и визуалните изкуства” пред студенти, преподаватели и 

докторанти, НБУ, 03.05.2016 г. 

      Научно-творчески проект “Светлина и време”, 04.06. - 12.06.2013 г., 

галерия “Арт алея”, София, ул. “Гладстон” № 51-А. 

       Научно-творчески проект “Нова дизайнерска предметност”, 18.07.2013 г., 

галерия “Аросита”, София, ул. “Врабча” № 12. 

     

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ 

   

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Фиг. 1 (вляво) Зографско евангелие, Университетска библ. Slavica 
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        http://www.libsu.uni-sofia.bg/slavica/zogrspecimina.html  22.08.2017 г.    

        09:30 ч. 

        Фиг. 2 (вдясно) Добрейшово евангелие “Украса на слав.ръкописи в          

        България”, М. Стоянов, 1973 г., стр. 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3 Свещеник Макарий  “Осмогласник”, 1510 г. 

         Дигитална библиотека на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и                  

Методий“ - фотокопие http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337 )       

02.09.2017 г., 13:00 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Фиг. 4 Яков Крайков “Часослов”, 1566 г. Дигит. библиотека на   

http://www.libsu.uni-sofia.bg/slavica/zogrspecimina.html
http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337
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        Националната библ. „Св.Св. Кирил и Методий” – фотокопие 

        http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337 ) 02.09.2017 г.,  

        13:30ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Фиг. 5 Страници от „Абагар“ на Филип Станиславов – едноцветен  

          печат. Дигит. библиотека на Националната библ. „Св.Св. Кирил и 

          Методий” – фотокопие http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337 )  

          02.09.2017 г., 14:00 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337
http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337
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          Фиг. 6. 1-4  Страници от “Стематография”. Вдясно е изобразен   

          цар Стефан Душан на кон,  стъпил върху оръжия и обграден от  

          гербове, поставени в медальони – фотокопие 

          http://macedonia.kroraina.com/hzh/gal/index.html 02.09.2017 г., 15:00 ч. 
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        Фиг. 7. 1-2 1806 г. - Софроний Врачански “Неделник” 

         Дигитална библиотека на Нац.  библиотека „Св. Св. Кирил и 

         Методий“ – фотокопие http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337 )    

         03.09.2017 г., 10:00 ч. 

 

      
     Фиг. 8. 1-4 Страници от „Рибен буквар” - Дигитална библиотека на     

      Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ – фотокопия 

      http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337 ) 03.09.2017 г., 10:30 ч. 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337
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            Фиг. 9 Първото българско списание „Любословие”, издавано от К.       

            Фотинов 1844 г. - 1846 г. в Смирна-Дигитална библиотека на  

            Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – фотокопие 

            http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337 ) 03.09.2017 г. 19:00 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Фиг. 10 Български орел” на Иван Богоров”, 1846 г, Дигитална  

             библиотека на Националната библ. „Св. св. Кирил и Методий“ 

        http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337 ) 03.09.2017 г. 19:15 ч. 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337
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         Фиг. 11-12   “Шрифтът през вековете”, В. Йончев, изд. Български  

         художник, 1974 г., стр. 294 и 304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Фиг. 13-14   “Шрифтът през вековете”, В. Йончев, изд. Български  

         художник, 1974 г., стр. 311 и 313 
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       Фиг. 15 Страници от „Художник”, илюстровано литературно- 

       художествено   списание, 1905-1909 г., София, редактори Симеон  

       Радев и Александър Балабанов. Дигитална библиотека на  

       Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“-фотокопия 

       http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337 ) 05.09.2017 г. 17:00 ч. 

 

 

 

 

http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337
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    Фиг. 16 Вестник „Утро”, 1911-1944 г. , излиза в София под редакцията  

    на   Стефан Танев, факсимиле - 

https://www.google.bg/search?q=%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B

A+%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%BE+1990&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjj2

OydtufYAhUFKFAKHXW5BLUQ_AUICigB&biw=1440&bih=708#imgrc=NHys1thqbz0u_M:&spf

=1516481644683  / 05.09.2017 г. 19:00 ч. 

  

 

 

 

 

     

 Фиг. 17  Месечно детско                 

 списание с картинки 

                  „Градинка” 1894 г.,  

  издавано от Стоян 

                                                                               Русев (Дядо Благо) в 

                                                                                           в София. Сътрудничат 

  много художници. Диг. 

            библ. „Св. св. Кирил и  

  Методий“ – фотокопие 

 

       http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337 ) 05.09.2017 г. 19:20 ч. 

 

 

 

https://www.google.bg/search?q=%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%BE+1990&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjj2OydtufYAhUFKFAKHXW5BLUQ_AUICigB&biw=1440&bih=708#imgrc=NHys1thqbz0u_M:&spf=1516481644683
https://www.google.bg/search?q=%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%BE+1990&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjj2OydtufYAhUFKFAKHXW5BLUQ_AUICigB&biw=1440&bih=708#imgrc=NHys1thqbz0u_M:&spf=1516481644683
https://www.google.bg/search?q=%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%BE+1990&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjj2OydtufYAhUFKFAKHXW5BLUQ_AUICigB&biw=1440&bih=708#imgrc=NHys1thqbz0u_M:&spf=1516481644683
https://www.google.bg/search?q=%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%BE+1990&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjj2OydtufYAhUFKFAKHXW5BLUQ_AUICigB&biw=1440&bih=708#imgrc=NHys1thqbz0u_M:&spf=1516481644683
http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337
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Фиг. 18 Александър Божинов – карикатурист, илюстратор и  

живописец. Страници от „Златна книга за нашите деца”, 1921 г. и  

„Пижо и Пендо” на Елин Пелин. Ружа Маринска „20-те години в  

българското изобразително изкуство”, изд. Отворено общество, С.,  

1996 г., стр. 132; „Съвременна българска илюстрация”, изд.  

Наука и изкуство, С., 1972 г., Приложение „Илюстрации” 1 

 

 

 

 

 



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Фиг. 19  Вадим Лазаркевич, оформя графично дет.списания  

        „Светулка”,  „Детска радост”, „Детски живот”, илюстрира детски   

        книжки на изд. Хемус. „Съвременна българска илюстрация”, изд.  

        Наука и изкуство, С., 1972 г., Приложение „Илюстрации” – 3 

 

 

 

 

 

Списък на илюстрациите 

Фиг. 1 (вляво) Зографско евангелие, Университетска библ. Slavica 
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http://www.libsu.uni-sofia.bg/slavica/zogrspecimina.html  22.08.2017 г.    

09:30 ч. 

Фиг. 2 (вдясно) Добрейшово евангелие “Украса на слав.ръкописи в          

България”, М. Стоянов, 1973 г., стр. 55 

Фиг. 3 Свещеник Макарий  “Осмогласник”, 1510 г. 

Дигитална библиотека на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и                  

Методий“ - фотокопие http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337 )       

02.09.2017 г., 13:00 ч. 

Фиг. 4 Яков Крайков “Часослов”, 1566 г. Дигит. библиотека на   

 Националната библ. „Св.Св. Кирил и Методий” – фотокопие 

http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337 ) 02.09.2017 г., 13:30ч. 

Фиг. 5 Страници от „Абагар“ на Филип Станиславов – едноцветен  

 печат. Дигит. библиотека на Националната библ. „Св.Св. Кирил и 

 Методий” – фотокопие http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337 )  

 02.09.2017 г., 14:00 ч. 

Фиг. 6. 1-4  Страници от “Стематография”. Вдясно е изобразен   

 цар Стефан Душан на кон,  стъпил върху оръжия и обграден от  

 гербове, поставени в медальони – фотокопие 

 http://macedonia.kroraina.com/hzh/gal/index.html 02.09.2017 г., 15:00 ч. 

Фиг. 7. 1-2 1806 г. - Софроний Врачански “Неделник” 

 Дигитална библиотека на Нац.  библиотека „Св. Св. Кирил и 

 Методий“ – фотокопие http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337 )    

 03.09.2017 г., 10:00 ч. 

Фиг. 8. 1-4 Страници от „Рибен буквар” - Дигитална библиотека на     

 Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ – фотокопия 

 http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337 ) 03.09.2017 г., 10:30 ч. 

Фиг. 9 Първото българско списание „Любословие”, издавано от К.       

 Фотинов 1844 г. - 1846 г. в Смирна-Дигитална библиотека на  

 Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – фотокопие 

 http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337 ) 03.09.2017 г. 19:00 ч. 

 Фиг. 10 Български орел” на Иван Богоров”, 1846 г, Дигитална  

 библиотека на Националната библ. „Св. св. Кирил и Методий“ 

 http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337 ) 03.09.2017 г. 19:15 ч. 

Фиг. 11-12   “Шрифтът през вековете”, В. Йончев, изд. Български  

 художник, 1974 г., стр. 294 и 304 

 Фиг. 13-14   “Шрифтът през вековете”, В. Йончев, изд. Български  

 художник, 1974 г., стр. 311 и 313 

Фиг. 15 Страници от „Художник”, илюстровано литературно- 

 художествено   списание, 1905-1909 г., София, редактори Симеон  

http://www.libsu.uni-sofia.bg/slavica/zogrspecimina.html
http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337
http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337
http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337
http://macedonia.kroraina.com/hzh/gal/index.html
http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337
http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337
http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337
http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337
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 Радев и Александър Балабанов. Дигитална библиотека на  

 Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“-фотокопия 

 http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337 ) 05.09.2017 г. 17:00 ч. 

 Фиг. 16 Вестник „Утро”, 1911-1944 г. , излиза в София под редакцията  на   

Стефан Танев, факсимиле - 

https://www.google.bg/search?q=%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B

A+%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%BE+1990&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjj2

OydtufYAhUFKFAKHXW5BLUQ_AUICigB&biw=1440&bih=708#imgrc=NHys1thqbz0u_M:&spf

=1516481644683  / 05.09.2017 г. 19:00 ч. 

Фиг. 17  Месечно детско списание с картинки „Градинка” 1894 г. Диг. 

 библ. „Св. св. Кирил и Методий“ – фотокопие  

http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=1337 ) 05.09.2017 г. 19:20 ч. 

Фиг. 18 Александър Божинов – карикатурист, илюстратор и живописец. 

Страници от „Златна книга за нашите деца”, 1921 г. и „Пижо и Пендо” 

на Елин Пелин. Ружа Маринска „20-те години в българското изобразително 

изкуство”, изд. Отворено общество, С., 1996 г., стр. 132; „Съвременна 

българска илюстрация”, изд. Наука и изкуство, С., 1972 г., Приложение 

„Илюстрации” 1 

 Фиг. 19  Вадим Лазаркевич, оформя графично дет. списания „Светулка”,  

„Детска радост”, „Детски живот”, илюстрира детски  книжки на изд. Хемус. 

„Съвременна българска илюстрация”, изд.  Наука и изкуство, С., 1972 г., 

Приложение „Илюстрации” – 3 
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