СОФИЯ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
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КЛЮЧОВ ВЪПРОС: Кои следи от миналото стават културно наследство на София
днес?
Док. 1. Историческата съдба на един град
На територията на София има следи от най-дълблока древност. По-значително селище създава тракийското племе серди през �V–IV�������������������������������������
в. пр.н.е. След завладяването му от
римляните то е наречено Сердика по името на племето. Превърната в голям и добре
устроен град, Сердика достига своя връх при императорите Траян и Константин
Велики. В избора си за нова столица император Константин Велики се колебае между Сердика, която нарича “Моят Рим”, и Византион. През 809 г. градът е завладян от
хан Крум и включен в пределите на Българската държава. През следващите столетия, под името Средец, Триадица и София, е един от най-важните центрове на Балканския полуостров. Турците го завладяват през 1385 г. и го превръщат във важен
административен център. С упадъка на Османската империя градът губи своето
стратегическо значение и в средата на �����������������������������������������
XIX��������������������������������������
век се превръща в занемарен провинциален град.

гра дът
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Док. 2. Исторически забележителности в центъра на София
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Док. 3. Ротондата “Свети Георги”, смятана за най-старата запазена сграда в
София
Ротондата е част от голяма антична култова сграда от ІV в. и още тогава се е използвала за покръствания. В нея са били изложени мощите на националния светец Иван
Рилски, докато са били пренасяни от Търново към Рилския манастир.

Гра дът

Док. 5. Бююк джамия, построена през втората половина на XV в.;
дн. Археологически музией
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Док. 4. Църквата “Света София”, вер. VI в., дала по-късно името на града

Задача 1:
А) Въз основа на историческата справка за София предположете защо тя е един от вечните
градове в Европа.

27

Б) Локализирайте върху схемата паметниците от Док. 3–5 и открийте свидетелства за
културното разнообразие в града.
В) Използвайте сведения от всички документи, за да съставите хронологическа таблица за
София.
Г) Съберете допълнително снимки на града и представете илюстриран електронен вариант на таблицата.

Док. 6. Лала Шахин за София
Тя [Софийската крепост] е била столица [...] и главна постоянна резиденция на всички
кюфарски* военачалници, велможи, сановници и главнокомандващи. [...]
Софийската котловина е с изобилно земеделие и скотовъдство, тя може да храни за
дълго време огромна войска. Военни продоволствия, припаси и военни железарски работилници има в крепостта предостатъчно и от там може да се набави всичко, що
е потребно за войската им.
Производителни заведения, занаятчийници и работилници в София има доста. Там се
обработват тънки и дебели вълнени и памучни платове, с които се обличат както
кюфарските войници, тъй и многобройното население, което живее там.
София, като заобиколена от близки гори и планини, има преизобилно студена балканска
вода за пиене на населението и за поене на многобройните стада, с които тъй много
се слави тая страна. Климатът е добър, умерен и много здравословен. Овощия от
всякакъв вид и лозя има там в изобилие.

Полето и горите са пълни с изобилна трева и овощни дървета, има и големи балкански
дървета за градежи. По софийската котловина се забелязват много диви животни
като чакали, вълци, сърни и др., та София и Софийското поле представляват истин
ска райска и ябълчева градина. При това, вътре в града има и минерални горещи извори, що служат за нуждите на населението, което е доста красиво, едро и стройно
наглед, с весело настроение.
* невернически
Из Доклад на османския военачалник Лала Шахин до султан Мурад
след неуспешните опити със сила да превземе София през 1384 г.

Задача 2:
Систематизирайте информацията на Лала Шахин по следните показатели:
а) оценка за значимостта º от военна и административна гледна точка;
б) природни условия;
в) стопанско значение;
г) физическа характеристика на населението.
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Търговията в града е доста развита, защото на всички страни се съглеждат наредени
като пиявици пътища, по които сноват насам-натам пътници търговци, търговски
кервани с разни стоки и изделия, които се работят в София и се разпространяват по
всяка посока из Румелия и по-далече. Пътищата и друмовете са много големи.
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Док. 7. Софийската Мала Света гора ХV–ХІХ в.

Легенда:

Гра дът

1 – заварен манастир, продължил развитието си без прекъсване; 2 – изоставен манастир;
3 – предполагаем манастир; 4 – новоизграден манастир; 5 – манастир, възстановен през ХV в.;
6 – манастир, възстановен през ХVІ–ХVІІ в.; 7 – метох, възстановен през ХV–ХVІІ в.; 8 – селище.
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Задач����
a���
3:
A�������������������������������
) Въз основа на сведенията от Док. 7 попълнете с примери таблица. За показатели в нея
използвайте легендата към картата.

ОБОБЩАВАЩ ВЪПРОС: Кои са трайните свидетелства за съжителство на
различни култури в София?

С дружение на преподавате лите по ис тория в България
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