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1. Ренесансът и раждането на новия човек (XIV – XVI в.).  
Хуманизмът и индвидуализмът. Възраждането на античността и новият светски дух. 
Културата на ренесанса в европейското общество. (урок 1) 
 
2. Новият свят и новата икономика. (XV – XVI в.). 
Причини за Великите географски открития. По-важни открития. Резултати и последици 
от откритията. Промяната в икономиката и новото й структуриране. (ур. 2 и 3) 
 
3. Реформацията и религиозните войни (XVI – XVII в.) 
Реформация и контрареформация. Бунт на нидерландите. Религиозни войни във Франция. 
Тридесетгодишната война. (ур. 4 и 5) 
 
4. Общество и държава в зората на модерната епоха (XVI – XVII в.) 
Корпоративната обществена система. Абсолютната и ограничената монархия. (ур. 6) 
 
5. Устройство на монархиите (XVI – XVII в.) 
Османската империя - теокрацията. Англия – конституционната монархия. Франция – 
абсолютната монархия. Русия – изгряващата сила. (ур. 8, 9, 10 и 11) 
 
6. Монархии между прогреса и застоя (XVII – XVIII в.) 
Рухването на Испания като европейска сила. Холандското чудо. Пруският военен и 
австрийският просветен абсолютизъм. (ур. 12) 
 
7. Просвещението (XVIII в.) 
Духовният подем на европейското общество. Представители. Енциклопедичният дух и 
общественият договор. (ур. 13) 
 
8. Американската революция и новата държава (1775-1791)  
Отношенията на колониите с метрополията. Войната за независимост. Новата 
държава. (ур. 14) 
 
9. Революционна Франция (1789-1795) 
Причини и избухване на революцията. Декларацията за правата на човека и гражданина. 
Провалът на конституционната монархия (1791-1792). Радикалната революция (1792-
1794). Директорията. (ур.15) 
 
10. Франция и Европа в годините на Наполеон (1795-1815) 
„Износ на революция”. Наполеоновите реформи. Наполеоновите войни. Виенският 
конгрес. (ур. 16) 
 
11. Индустриалната революция (1750-1850). Цивилизацията на индустриалната епоха.  
Англия – люлката на модерната индустрия. Новата социална структура. Романтизъм, 
реализъм, импресионизъм, натурализъм. Печатно слово, образование, религия и наука. (ур. 
17 и 22) 
 
12. Политически учения в Европа през първата половина на XIX в. 
Консерватизъм и либерализъм. Социализъм и комунизъм. Професионалните работнически 
организации. (ур.18) 

 



13. Нации и национализъм в Европа. Обединението на Италия и Германия. 
Френската и германската идея за нация. Бъдещето на многонационалните империи. Идеи 
и начини на обединение на Италия и Германия (ур. 19 и 23) 
 
14. „Пролетта на народите” (1848-1849) 
Програмата на европейските либерали. Революцията и реакцията от 1848. Промените. 
(ур. 21) 
 
15. Османската империя в криза и по пътя на модернизацията (XVIII – XIX в.) 
Упадък на социалната и политическа система. Сепаратизъм, кърджалийство и 
хайдутство. Натискът на Хабсбургката и руската империя. Източният въпрос. 
Ликвидиране на старата социално-икономическа система през първата половина на XIX в. 
Танзиматът. Икономиката на империята през XIX в. (ур. 24 и 28) 
 
16. Баланското възраждане и нации и национално движение на Балканите. 
Същност на Балканското възраждане и просвещение. Начало на българското духовно 
възраждане. Националната идея сред сърбите и гърците. Освобождението им от 
османска власт. (ур. 25 и 26) 
 
17. Националната идея сред българите и зараждането на свободна България. 
Паисий Хилендарски. Българското училище. Борба за църковна автономия. Организирано 
националноосвободително движение. Априлско въстание. Руско-турската война от 1877-
1878. Санстефански мир и Берлински конгрес. (ур. 27 и 30) 
 
18. САЩ през XIX в. 
Различното развитие на щатите и разногласията между тях. Гражданската война 
(1861-1865). (ур. 31) 
 
19. Азия и предизвикателствата на модерния свят (XIX в.) 
Китай. Япония. Индия. (ур.32) 
 
20. Колонизация на Африка (XIX в.) 
Английски и френски колониализъм. Последиците на колонизацията. (ур. 34) 
 
21. Световната икономика. Държава и общество през 1870-1914 
Втората индустриална революция. Създаване на световен пазар. Свръхпроизводство и 
протекционизъм. Лейбъризъм в Англия. Борба за разширяване на избирателното право. 
Социалдемокрацията. (ур. 35 и 36) 
 
22.  България в модерна Европа (1887-1908) 
Търновската конституция. Политически борби и инзвънредни пълномощия. Българският 
национален въпрос. Съединението. Превратът срещу княз Александър. Обявяване на 
независимостта. (ур. 37) 
 
23.  Европа по пътя към Голямата война 
Нов баланс на силите. Надпревара за колониии и въоръжаване. Босненската криза. 
Балканската и Междусъюзническата война. (ур. 39) 
 
24. Първата световна война 1914-1918 
Поводът за войната. Ход на войната. (ур. 40) 
 
Конспектът е изготвен на базата на учебника за задължителна подготовка „История и 
цивилизация за 9 клас” на Борислав Гаврилов, Андрей Пантев и Александър Кертин на 
издателство Просвета от 2001 г. 
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