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       редговор

                                                             към второто допълнено издание 

Някои важни и любопитни неща не намериха 
място в първото издание.
 Измина повече от една година от появата на първото издание, което бе 
прието с радост от редица читатели. Много от тях посочваха значението на 
книгата за представянето в достъпен вид на по-значимите първи издания на 
български автори от Възраждането и преди Втората световна война, показването 
на графичното оформление на тези първи издания, разказването на любопитни и 
малко известни факти за тях. Други посочваха като принос документирането на 
началото на компютърните изкуства в България, трети посочваха интересната 
връзка между стари и нови медии. Имаше, разбира се, критики и препоръки, които 
авторът с удоволствие записваше. Също така, поради сроковете и планирания 
обем на книгата, някои важни и любопитни неща не намериха място в първото 
издание. Поради големия интерес се заех да издам това второ преработено и 
допълнено издание, като съм добавил редица важни и интересни факти, а именно: 
а/ има нови теми, свързани с нашето книгопечатане през Възраждането, за 
шрифтовете, за орнаментиката и декорацията на книгите; б/ добавени са някои 
нови първи издания и нов снимков материал за тях; в/ някои от предишните 
глави са допълнени;  г/ в раздела за компютърни изкуства има добавени теми за 
шрифтовете и уеб дизайна, както и нови примери за съвременни постижения; д/ не 
на последно място читателят ще забележи и някои нови “открития” за старите 
книги и новите медии; Има и други промени, но нека оставя прелистващият тази 
книга сам да ги открие и се надявам това издание да доставя удоволствие на 
всеки, който го разгръща. И както често са завършвали предисловието авторите 
на нашите старопечатни книги: 

и б$дите здравь# ! здравств$йте !
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   вод
                      Тази книга има дълга предистория 

Медийна грамотност и естетичност
 Идеята за тази книга е свързана с два проблема, „медийна грамотност” 
(познаване на различните носители на информация) и „чувство за естетичното”. 
 Някои читатели биха си задали въпроса защо трябва да познаваме старите 
книги, когато работим с новите медии? Защо, например, ако сме уеб дизайнери или 
дизайнери на потребителски интерфейси на софтуер е добре да имаме познания 
за оформлението на печатните материали, да познаваме шрифтове, цветове и 
разпределение на пространството? Могат да се срещнат доста програмисти, 
инженери и дори хора на изкуството, които са медийно неграмотни и това ги 
спъва в много от начинанията им. Съшо така, липсата на „естетическо чувство” 
прави проектантите на софтуер и хардуер, както и дизайнерите, неспособни да 
създават красиви инженерни творения, които освен функция, да имат и добър 
външен вид. Заслужава си да споменем два примера. Първият пример е от света на 
компютрите – малцина знаят, че създателят на Apple Стив Джобс като млад е 
посещавал курсове по калиграфия. Развитият усет към красивото ще му помогне 
по-късно да направи компютри с изящни клавиатури и мишки. Вторият пример е 
от нашата действителност, по време на турското робство, много от книгите са 
се печатали във Виена и преди да отпечатат дадена книга, често са пращали една 
примерна ко’ла на автора за одобрение на шрифта. Може да си представите тогава 
колко време е отнемала кореспонденцията и въпреки това се е считало за много 
важно какви са шрифта и хартията. Когато печатането е било новост за европа 
през XVI век и за България през XIX век, печатарите са били в силна конкуренция с 
много красивите ръкописни книги и са били принудени да правят стилни и изящни 
книги с много красиви подвързии (примера е от П. Р. Славейков, Смесна китка, 
1852г.). Много от читателите може би са забравили красивата глаголица и колко 
са се старали нейните създатели Св. Св. Кирил и Методий да направят буквите 
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красиви. Редица от средновековните ръкописи са плащали дан на красотата за 
сметка на четивността (Ив. Момчилов, Граматика на старобългарския език по 
сичкото му развитие, 1865г.). 
 Не на последно място литературата (и книгите като медия) са 
самосъзнанието на един народ, показват развитието на мисълта и идеите. Старата 
и новата литература, старите и новите медии са свързани по един интересен 
начин, „но и всеки автор е самостоятелен, като отделен свят” (Г.Константинов, 
Стара и нова българска литература, 1943г. ).  Затова ще разгледаме някои от най-
интересните и емблематични книги, издавани в България и ще покажем тяхното 
оформление.
 ще разгледаме и историята и основните аспекти на компютърните 
изкуства, като специално внимание ще отделим на особеностите в развитието 
им в България. Надяваме се да покажем и как доброто познаване на класическите 
медии и особено на книгите помага за добрия дизайн на мултимедийните 
продукти.

Как възникна идеята за тази книга?
 един ден, ходейки край сергиите за книги по площад „Славейков”, се 
замислих, че не знам кое е първото издание на „Под игото” и дори приблизително 
кога е издадено. Разпитах и разбрах, че е издадено в „Сборник за народни 
умотворения, наука и книжнина”, бр. 1-3 от 1889-1890г., едни внушителни томове, 
с много задълбочени статии и анализи, кожена подвързия, рядко се срещат в 
момента такива книги. Заобичах ги и като съдържание, и като дизайн. После 
имах удоволствието да видя „Софронието” или „Неделника” на Св. Софроний 
Врачански, първата българска печатна книга на новобългарски, 1806г., една много 
внушителна и прекрасно оформена книга от Софроний. По-късно разгледах и други 
старопечатни книги и все повече се възхищавах на тяхната задълбоченост, 
красива подвързия и вид на трайни и непреходни неща. И тук човек не може да не 
направи паралел с информацията в Интернет и дори с редица съвременни книги, 
на които видът им създава усещане за мимолетност и ниска стойност.
 Дългоогодишният ми опит в областта на компютърните изкуства и 
съвременни медии, както и председателството на организационния комитет на 
международния форум за компютърни изкуства „Компютърно пространство” 
(23 издания, www.computerspace.org), както и участието в журита и екипи на 
редица други международни форуми за уеб дизайн, мултимедия, компютърна 
графика и анимация и др. ми дават поглед върху развитието на тези сфери. А като 
ръководител на редица проекти в областта на мултимедията (някои от които в 
рамките на СОКИ, www.scas.acad.bg), много често съм се сблъсквал с проблемите на 
медийната грамотност, на езиковата култура и „тесногръдие” на програмисти 
и дизайнери, на техничари и дори на хора от сферата на изкуствата. И се надявам, 
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че тази книга може да бъде полезна на много читатели.

За кого е предназначена тази книга?
 Книгата може да бъде полезна за всеки, който се занимава с медии и 
дизайн, както и за онези, които искат да научат повече за развитието на 
компютърните изкуства и съвременни медии в България. Не на последно място, 
книгата е интересна за читатели, които искат да научат любопитни (и малко 
известни) факти за старите български книги (старопечатни и по-нови) и за някои 
от известните ни автори.

Кое е интересното и новото в тази книга?
 Книгата е разделена на две основни части, които на пръв поглед 
контрастират, за старите книги и за компютърните изкуства. 
 Първата част е интересна с редица нови и малко известни неща. За първи 
път се представят някои интересни факти за кирилицата, за първите български 
възрожденски книги и техните автори. Редица от тези факти, винаги когато съм 
ги разказвал на мои приятели, на специалисти по славянска филология или просто 
на студенти и ученици, са предизвиквали огромен интерес и любопитство, 
почти всички са възкликвали, че за първи път ги чуват. С учудване са реагирали на 
версията на Юрий Венелин за биографията на Кирил и Методий, за откриването 
от Йордан Иванов на първообраза на прочутата „История славянобългарска” на 
Паисий. Разбира се, далеч съм от мисълта, че всички казани неща са неизвестни 
на специалистите, може би просто повечето от тях са добре забравени... Имал 
съм удоволствието да използвам като източници предимно първи оригинални 
издания на наши автори, което води до неподправеност и първичност на фактите 
и историите.  Коментирани са декорацията, шрифтовете и хартията.
 Втората част представя за първи път историята на компютърните 
изкуства и мултимедията в България. Разглежда се развититето на електронната 
музика, компютърната графика и анимация, мултимедия, уеб дизайн и 
интерактивни изкуства.. Интересен момент е показаната връзка с развитието 
на електрониката и изчислителната техника в България, като са дадени и 
редица любопитни факти, с някои от които можем да се гордеем като българи. 
Не на последно място е показано защо е добре да се познават и традиционните, и 
модерните медии.
 Интересен момент в книгата представляват редица снимки на 
емблематични печатни издания, публикувани за първи път у нас.
 Книгата не претендира за научност, а се се старае да покаже идеи и 
факти, които могат да бъдат полезни на читателя. И да го накара да заобича 
някои неща.
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     аздел #
      Старите книги

   
   а Кирилицата и Глаголицата

Световният принос на България е кирилицата
 Задавали ли сте си въпроса с колко неща България може да се похвали, че 
има световен принос и че е променила облика на европа? Ние сме малка страна и за 
съжаление много голяма част от историята ни е минала под робства, диктатури 
и всякакви влияния. Изкуствата ни често са носили този белег на провинциализъм 
и местна значимост на идеите. Но ние сме страната, дала на европа третата 
азбука, след гръцката и латиницата. Кирилицата, старобългарският език и 
българската средновековна литература са нашият световен принос в културната 
история на света! Но както се случва с много открития, има и много желаещи да 
си ги присвоят. Не напразно има поговорка, че успехът има много бащи, а неуспехът 
е сираче. Така се случва и с историята за създаването на кирилицата, за малко 
да бъде „открадната”! Както пише Юрий Венелин в „Исторически издиряния 
за историята българска” (превод на Ботьо Петков от 1853г.), българите не са 
подозирали каква война се води извън поробената им България за собствеността 
на кирилицата и славянския език. Хървати, сърби, чехи и руснаци са издавали книги 
и пишели статии как глаголицата е възникнала в хърватско, как сърбите са имали 
първо кирилица, как писмеността в Русия произлиза от местните племена и не 
е дошла отникъде и много други писания, които за затъмнявали историческата 
истина. Да не говорим за това, че някои „историци” са твърдели, че българите са 
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едва 600 000 души и са били почти на изчезване. И тъй като в България не е имало 
печатници и се издавали малко книги, предимно във Виена, Будим (Будапеща), 
Смирна (Измир), Белград, Нови сад и Земун, за българите е било трудно да се 
защитят. И ако има някой, на който българите трябва да са много задължени за 
„реабилитацията” на произхода на кирилицата и църковно-славянския език, това 
е младият руски учен Юрий Венелин (1802г.-1839г.).

Отгръщайки „К ритически издиряния за 
историята българска” на Юрий Венелин, 
1853г. 
 Това е една от книгите, които оставиха незабравим спомен в моето 
съзнание. Когато я взех в ръце, помислих че това е поредната суха история за 
славяните с изреждане на царе и битки. Но за мое учудване се оказа една много 
жива и интересна книга, написана с пламенния патос на един млад човек, който е 
посветил живота си на изучаване на българската история. Книгата за първи път 
е преведена на български от Ботьо Петков (бащата на Христо Ботев) на един 
съвременен (за онова време) език, оформена в две части и прегледно разделена по 
глави, абзаци, с гражданска кирилица, фин дребен шрифт. Нека отбележим, че до 
50-те години на 19-ти век много от книгите са се пишели на старата кирилица, а 
някои от тях са имали и много езикови елементи от църковно-славянски.  Както 
се знае, глаголицата отмира още през Средновековието и се запазва само в някои 
манастири на днешна Хърватия. Кирилицата, която е по-опростена като символи, 
се налага през по-късните векове. Преминавайки в Русия, по времето на Петър I е 
опростена като означения и брой букви и се появява т.нар. „гражданска кирилица” 
(разработена е в холандско печатарско ателие, 1708г.).  С реформата на Петър I се 
променя и стила на буквите и в кирилицата започват да се прокрадват редица 
особености на латинската типография. Премахнати са писането на ударения и 
титли, както и различните изписвания на букви в началото и средата на думите. 
От азбуката са изхвърлени редица букви. Това визуално влияние на латиницата 
се запазва и до днес и много от компютърните кирилски шрифтове се правят на 
основата на латинските.
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Заглавна страница от първия превод на български на 
книгата на Юрий Венелин, 1853 г.
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 Юрий Венелин реабилитира кирилицата като българска и „църковно-
славянският” език като „старобългарски”. Известно е, че много чешки и руски 
историци налагат термина „църковно-славянски” за езика, който по време 
на Средновековието се е наричал „български”. Много народи са си приписвали 
кирилицата като създадена на тяхна територия и по тяхното славянско 
наречие (Кр. издиряния, стр. 63). Тъй като, за съжаление, нямаме запазени ръкописи 
от времето на Кирил и Методий и най-ранните такива са 150-200 години след 
тях, има много интерпретации за произхода на кирилицата и глаголицата. 
една от съвременните разпространени теории е, че глаголицата е създадена от 
Константин Философ (Кирил), а кирилицата малко по-късно от Преславската 
школа. Глаголицата е красива и оригинална азбука, но по-трудна за писане и „по-
отдалечена” от гръцката азбука, което е може би една от причините да бъде 
изоставена за сметка на кирилицата.
 Юрий Венелин разбива на пух и прах историята за Кирил и Методий, 
създадена от католическата църква в техните жития и преповтаряна до ден 
днешен в много книги и дори в учебниците, например, че са ходили в Рим, че са 
били гърци и т.н. И когато човек се зачете във Венелин, не може да не отдаде 
дължимото на научните му доводи. Откъде идва проблема? Кирил и Методий 
живеят през IX век, покръстването на българите е около 867г. Както споменах, 
най-ранните източници за кирилицата са около 150-200г. след смъртта на 
двамата учители, а житията за Кирил и Методий са писани доста по-късно 
(първите известни преписи са от XII век). Също така, Пространните жития на 
Кирил и Методий, известни като Панонски легенди (защото се е предполагало, 
че са писани в Панония), са писани вероятно в Моравия (на Кирил) и България (на 
Методий) и съдържат доста литературни идеализации, характерни за онова 
време. За съжаление, византийските историци не са оставили хроники за тях, 
вероятно защото за тях това не е било дело с желан ефект.
 Според Венелин, „кръщенето” на българите е през 867г. (Кр. издиряния, стр. 
45), твърди се, че преди това е имало доста християни в България и проблема не е 
бил в покръстването на простия народ, а в аристокрацията, която като приеме 
християнството, трябва да се подчинява на по-строги норми и да се откаже от 
редица удоволствия, мъжете не могат да имат повече от една жена и др. (Кр.
издиряния, стр. 42). Това налага насилието от страна на княз Борис.
 Константин ( - Кирил) Философ е бил родом от Солун, „философ” е означавало 
учен човек и се е употребявало за учител. Константин е знаел езика на славянските 
племена превъзходно, иначе не биха му поверили превода на свещените книги (Кр.
издиряния, стр. 50). Методий също познавал като роден езика на славяните и това 
навежда на мисълта, че е бил българин. Освен това, понятието „грък” възниква 
по-късно, гражданите на Византийската империя са се наричали „римляне” (Кр. 
издиряния, стр. 55). 
 житията, известни като „Пространни жития” или като „Панонски 
легенди” са възникнали по-късно, през XII-XIV столетие, а кратките жития 
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(похвални слова, предназначени за църковни служби), още по-късно и са въведени 
от „западната” католическа църква (Кр. издиряния, стр. 91). А. Тодоров-Балан в 
своята книга от 1920г. дава подробен превод на тези паметници. По месецослова 
на Остромировото евангелие, Източната църква започва да почита паметта на 
Кирил през 1056г., доста по-рано от Западната (Кр.издиряния, стр. 93). И както 
може да се предположи, легендите имат доста измислици (Кр. издиряния, стр. 95). 
Както, според Венелин, има и доста измислици относно хронологията на Папите, 
писана доста по късно, но представяща датите на встъпване на всеки папа от 
времето на Св. апостол Петър (което е трудно да се провери).
 един от силните аргументи на Венелин против фактите от житията 
е възникването на понятието „папа” и разделянето на църквата на източна 
и западна. До IX век църквата не е била разделена, папите в Рим са се наричали 
„епископи” (според Венелин) и формално са поддържали отношения с цариградския 
патриарх. едва през XI век папите започват да играят силна роля (Кр. издиряния, 
стр. 112), Църквата се разделя официално през 1054г. Според Венелин, няма логика 
Кирил да ходи в Рим и да дава отчет на Римския епископ (по-късно папа), а не на 
Цариградския патриарх, който го е пратил с мисия в България. Римските епископи 
по онова време не са могли да се месят в делата на българската държава. И, пита 
Венелин, възможно ли е българският цар да пусне Кирил и Методий да ходят в 
Моравия и Рим?
 Всичко по-горе, според Венелин, води до следните изводи: а/ Българите 
приемат Христовата вяра най-рано от всички племена и това означава, че 
Светото писание се превежда най-първо на български; б/ житията (Панонските 
легенди) на Кирил и Методий са писани така, че да покажат, че Гръко-Моравската 
и чешката църква и нейното Гръко-славянско богослужение произлизат от Рим, 
а с това да докажат и утвърдят зависимостта на тези страни от Папите (Кр.
издиряния, стр. 125). Според Венелин, двамата братя не са ходили нито в Рим, 
нито в Моравия (Кр.издиряния, стр. 127). 
 Не на последно място, „Критическите издиряния ” са интересни и с 
увлекателно разказаните истории за царе и битки. Колоритен е разказа за 
срещата между Симеон и Роман край Цариград. Императорът праща Патриарха 
и сановници при българския цар, който е разположил войските си под стените 
на Константинопол, но без успех, царят пожелава да разговаря с Императора. 
Понеже Симеон е държал сухопътни войски, а Роман е имал флота, решават да се 
срещнат точно на брега. Императорът, след като два дни се молел да не стане 
инцидент при явната опасност, на която се излагал, слиза на брега от корабите, 
които го охраняват и чакат, в случай, че трябва да побегне. Симеон се появява с 
конницата си откъм сушата, като българските оръжия са били украсени със злато 
и сребро и са блестели на слънцето. Императорът, след като посрещнал Симеон, 
произнесъл реч в която приканил Симеон да се държи като християнин и да не 
избива християните, също и да сключи мир с християните (т.е. с византийците). 
Тази колоритна и типична за византиец реч е дадена в книгата. Но хроникьорите 
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(които са византийци) „забравят” да споменат какъв е бил договора, явно защото 
не е бил в тяхна полза.
 Разбира се, не бих искал да издигам изследванията на Венелин в култ, но не 
е ли много любопитно това и няма ли интересни факти и неоспорима логика? Още 
повече, за разлика от други учени от онова време, които пишат за България, без да 
са стъпвали в нея, Юрий Венелин посещава България, пише си с известни българи 
от онова време като Васил Априлов, Неофит Рилски и др. и изследва редица 
източници за историята на българите, намиращи се в руските манастирски и 
императорски библиотеки. Още при руското издание “Критическия изследования 
об истории болгар“ (Москва, 1849г., издадена с помощта на И.Денкоглу) накрая има 
няколко страници “Замечания Ценсора на некоторыя погрешительныя мнения, 
содержащияся в книге:“ където цензурът на книгата критикува редица от 
изложените от Ю.Венелин факти, като например липсата на доказателства, че 
Св. Св. Кирил и Методий са превели богуслужебните книги, че не са ходили до Рим  
и Княз Борис едва ли би ги пуснал и др. 
 Тук е мястото да отбележим, че тезите на Венелин се прокрадват и в 
редица по-съвременни истории, които не приемат  описанията в житията на 
светците.  Периодът преди X век е забулен в тайни, както е известно, най-
ранните запазени кирилски ръкописи са от X-XI век. След XII в. има редица запазени 
ръкописни книги, което ни помага значително при изследванията за развитието 
на глаголицата и кирилицата (но на по-късен етап). Тези факти са отразени както 
в редица по-нови изследвания, така и в 4-те тома на Кирило-Методиевската 
енциклопедия на Института по литература на БАН (1985г.-2003г.). Може би в 
процеса на каталогизиране и дигитализиране на хранилищата в манастири и 
библиотеки или при някои нови разкопки, някой ден ще се открият и по-ранни 
автографи, по-близки до Кирило-Методиевите преводи. Както се е случило и с 
латинската Библия.
 Поинтересувах се какви най-стари преписи (на древните езици) на Стария 
и Новия Завет съществуват и кога са открити. Оказа се, че дори в последните 
десетилетия се откриват неизвестни стари ръкописи на старогръцки, еврейски, 
сирийски и други езици. Най-ранните ръкописи на Новия завет датират около  
I-II век (известният Папирус 46, намиращ се в Chester Beatty Collection в Дъблин и 
частично в университета в Мичиган, Папируси 52, 64 и др.). Латинските преводи 
на части от Библията датират от около IV век, като най-популярният е Vulgate 
(Превод на нов латински) и е направен от Св. Джером.  чак около VIII-IX век се 
появяват по-пълни книги на Библията на латински. При Старият завет нещата са 
доста по-неясни и има значително по-малко запазени древни ръкописи. Причините 
са много, но по важните са, например, че кожата, на която са писани, не може 
да издържи хилядолетия, че Йерусалим е завладяван около 50 пъти между 1800г. 
BC и 1950г AD., че ръкописите с грешки са унищожавани др. Намерените първи 
ръкописи на Стария Завет датират от около 150 BC - 70 AD и са открити през 
1947 случайно от един овчар в пещери до Мъртво море. Всичко казано по-горе води 
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до редица дискусии около Билбията, датировката на ръкописите, датировката на 
събитията от живота на Христос и пр. За хората, които обичат реда, Историята 
е наложила някаква хронология. Но за изследователите не всичко е ясно и доказано.  
Само да отбележим, че датировката на фрагменти от ръкописи е много трудна и 
обикновенно се прави по сравнителни белези (азбуката, шрифта, лексиката и др.) 
и понякога се допускат неточности от 50-100 години. ето каква е ситуацията за 
далеч по-изследваната и разпространена латинска Библия. Тогава защо се учудваме, 
че за първите преводи на кирилица нямаме точни сведения? Може би защото те 
са доста по-късни (IX век) и би трябвало да има запазени ръкописи? Би трябвало, но 
да не забравяме каква е била нашата история и колко много църкви и крепости са 
били опожарени и разграбени. Но, докато липсват намерени оригинални ръкописи 
на кирилица или глаголица преди X в. (безпорно датирани и свързани с Кирил и 
Методий или техните ученици), съмненията за “казионните” разкази в житията 
ще остават и тезите на Венелин ще бъдат актуални.
 Книгата е оформена добре, с финна гражданска (нова) кирилица, големи 
полета и е отпечатана в Земун, на тънка памучна валцована хартия. Правят 
впечатление елегантния шрифт, добрата лексика и правопис на преводача Ботьо 
Петков.
 Писмата на Юрий Венелин, публикувани в Сборник за народни умотворения, 
наука и книжнина, 1889г., стр. 176, писани през 1837г. до Васил Априлов описват 
усилията на Венелин през 1830г. и 1831г. да издири писмени паметници в България 
и неговото разочарование от „отзивчивостта” на българите. Разбира се, тук е 
редно да отбележим, че това е времето след поредната Руско-Турска война, 1828г.-
1829г., при която е освободена Гърция, а Молдова, Влашко и Сърбия получават още 
по-голяма автономия, руските войски стигат чак до Одрин, но после България е 
върната на Отоманската империя и българите са много разочаровани от руските 
войски. Интересен момент в тези писма са някои факти за един Царственик 
(препис на История славянобългарска), за това как Венелин научава в Силистра 
български почти като българин, за историите за унищожаването на българските 
ръкописи, за първата граматика на български език от Неофит Рилски (Грамматика 
сега перво сочинена от Неофита П.П. сущего из священная обители Рилская, 1835 
г.) и др.
 Писмата и впечатленията от България и новата  (Възрожденска)  литера-
тура на Юрий Венелин са изложени в една друга интересна книга- “Заради 
возрождение новой болгарской словесности“ (1842, превод Кифалов). С чувство за 
хумор са описани редица случки на невежество и унищожаване на писмени паметни-
ци. Син на поп си увива (подвързва) гръцка аритметика с ценен пергаментен ръкопис 
(28 стр.), малко момче-продавач пише на български с гръцки букви, без да знае, че 
не са български (35 стр.), издадени смехотворни книги смесващи гръцки с български 
букви (39 стр.). Трябва да кажем, че подобни опити за подмяна на азбуката има и 
от страна на латинската, за пример може да вземем издадените през 1848, 1852 
книги с латиница (но на български) за католиците в България (за подробности, виж 
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каталозите на Маньо Стоянов или Николай Теодосиев). Приведено е и интересно 
сравнение между езика (текста) на евангелието на Матей в Неделника (1806г.) на 
Софроний и Новия завет (1828г) на Петър Сапунов.: “СвЬтилникъ тьл$ е око...”, 
“Светилникъ на тьло-то е око-то...“. Коментирано е и използването на руското 
“ы“ в Рибния буквар на Петър Берон от 1824г. Текстът на книгата е написан на 
съвременен български език и е оформен с църковно-славянска кирилица. Интересно 
е смесването на различни букви за един и същ звук (например Н и N в заглавката), 
може би не са достигали букви, или не е обърнато достатъчно внимание. Въпреки, 
че критикува смесването на гръцки и латински букви с български, самата книга 
е пример за такова смесване.  Напечатана е с едри (леко груби) букви на средно-
дебела памучна валцована хартия. езикът е доста “народен“ и с примеси, на някои 
места се чете трудно.
 За покръстването на българите, за ролята на княз Борис, за Кирил и 
Методий и техните ученици има редица по-късни изследвания, но едно от най-
задълбочените е дисертацията на Алексадър чучулаин “Св. Борис, княз български 
(845г-865г.)” премирана от Императорската Петербургска духовна академия, 
1914г..
 Юрий Венелин е погребан в Данаиловия манастир в Москва, редом с Гогол и 
на паметника му пише „Юрий Иванович Венелин напомни на света за забравеното, 
но някога славно и могъщо българско племе и горещо желаеше да види неговото 
възраждане”.

Васил Априлов и „Денница на българското 
образование”
 Ако българинът трябва да бъде благодарен на Юрий Венелин за обосновката, 
че кирилицата е родена в България и църковнославянският език е наследник на 
старобългарския и среднобългарския език, то на Васил Априлов трябва да сме 
благодарни за огромните усилия и средства, които е заделил за началото на 
съвременното образование в България, за „денницата” на българското образование 
(както той озаглавява прочутото си съчинение „Денница ново-болгарскаго 
образованiя”, 1841г.).
 Васил Априлов е известен като създателя на първата гимназия в България- 
Априловската гимназия и като един от радетелите за светско образование. По-
малко е известно, че е много успешен търговец на водка и захар в Одеса и натрупва 
голямо състояние. Тежкото му заболяване го кара да прибягва да кабинетни 
занимания и той все повече се увлича от историята на България. Знаменитото 
съчинение на Юрий Венелин от 1829 г.,  “Древнiе и нынешнiе Болгаре” прави от 
гръкофила и търговеца Априлов изтъкнат българофил и променя живота му. Не 
напразно в „Денница ново-болгарскаго образованiя” Априлов публикува изображение 
с паметника на Венелин, който предстои да бъде поставен на гроба му.
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Заглавна страница на книгата “Българските книжици“ 
на Васил Априлов, 1841 г.



Съдържа над 120 снимки, от които 99 са направени от автора. По-голяма 
част от останалите използвани снимки не са защитени с авторски права, а 
там, където това не е ясно, са използвани с ниска разделителна способност 

и с образователна или информационна цел, което е допустимо съгласно 
законодателството.

На корицата са използвани авторска снимка на “Софронието” и стилизирано 
рисувано изображение на катерицата от филма “Ледена епоха“.
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