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Abstract. The emphasis in this ar  cle is on create illustra  ons and the editorial work with them in the pro-
cess of preparing for publish an educa  onal book for pre-school children. It outlines the basic principles in this 
respect, to which ar  sts and editors need to pay special a  en  on to the design and structuring of illustra  ons, 
taking into account the psychological characteris  cs of the child at pre-school age, as well as the developing, 
cogni  ve, educa  ve, trainee and aesthe  c learning goals.

Днес в теорията се обръща специално внимание на илюстрацията като основен елемент на образова-
телните книги за деца, без който е невъзможно те да реализират своето функционално предназначение. 
Водещи изследователи и теоретици в сферата на педагогиката и детската психология подчертават значе-
нието на илюстрацията като значима и неразделна част от учебния процес. Илюстрацията в учебници-
те е основен структурен елемент и органична част от съдържанието, изпълняваща важни и разнообраз-
ни функции. Основната й роля е да спомага за формирането на необходимите представи за света и за ус-
вояването на учебния материал от децата, да обогатяват техния сетивен опит, като допълват изградени-
те от текста образи и ги прави по-нагледни и по-ясни или изгражда качествено нови образи и по този на-
чин благоприятства за развитието на мисленето им. Така илюстрацията, освен че помага за по-трайното 
усвояване на материала, повишава интереса към него и формира познавателна потребност у учащите се. 
Не бива да се забравя и естетическата нагласа, която се изгражда чрез издържаните в художествено от-
ношение илюстрации. 

За ролята и влиянието на илюстрациите и дизайна на учебните книги върху качеството на образова-
телния процес говори и фактът, че някои от основните пр инципи, по които се създават, са залегнали в „На-
редба № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала“ на Министъра 
на образованието и науката в България. В чл. 31, ал. 1, от Наредбата е указано, че „всички познавателни 
книжки, учебници и учебни помагала, независимо от вида им, трябва да отговарят на следните изи-
сквания за графичен дизайн и илюстрации:

1. Цялостна художествена идея, ясна конструктивна и пространствена композиция, графично и сти-
лово единство на съставните текстови и картинни съобщения в съответствие със съдържанието.

2. Съответствие на художествената форма със спецификата на учебния предмет, модула или обра-
зователното направление, както и с възрастовите особености за възприемане от децата и учени-
ците.

3. Функционалност на графичната комуникация, съответстваща на съдържанието и систематизира-
ща степенуването по важност на текстовете и изображенията.

4. Балансирано цветово комбиниране, осигуряващо визуална хармония за нормалното възприема-
не на текстовата и на илюстративната информация.

5. Художествената страна на картинните съобщения – илюстрации, рисунки, фотоизображения, схе-
ми, диаграми, чертежи и др., да отговаря на съдържанието на текстовите съобщения и да ги она-
гледява.
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6. Стилова издържаност и ясна графична концепция, обединяваща оформлението на корицата и 
книжното тяло.“ 

В настоящата статия акцентът ще бъде поставен върху създаването на самите илюстрации и върху ре-
дакторската работа с тях в процеса на подготовката за издаване на образователната книга за деца в пре-
дучилищна възраст. Добре би било още тук да изясним понятието „предучилищното образование“, кое-
то ще използваме активно по-нататък в статията. Според разпоредбите в Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за 
предучилищното образование на МОН „чл. 2. (1) Предучилищното образование се осъществява от дет-
ските градини, а задължителното предучилищно образование – и от училищата, които могат да осигу-
рят условия за това, при условията и по реда на този стандарт и на държавния образователен стандарт 
за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училища-
та и центровете за подкрепа за личностно развитие. (2) Разпоредбите на тази наредба се прилагат съот-
ветно от училищата, които осъществяват задължително предучилищно образование, както и от специал-
ните училища, които осъществяват предучилищното образование за деца със сензорни увреждания. Чл. 
3. Предучилищното образование се осъществява при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с 
възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазва-
не на физическото и психическото му здраве.“

Способността на книгата да синтезира зрително-образна и текстова информация дава възможност за 
специално познавателно, емоционално и естетическо въздействие върху реципиента, особено ако ста-
ва дума за дете в предучилищна възраст. Ето защо зрителните, невербални форми, заедно с текста днес 
се използват като продуктивна форма на обучение в този етап от детското развитие. Особено се набля-
га на факта, че илюстративният материал в образователните книги за деца изпълнява специално когни-
тивната функция, тъй като не е просто допълнение към текста, а негов заместител. Илюстрацията в учеб-
ника за предучилищна възраст се явява по същество път за познание на действителността от детето, ед-
но от най-важните средства за педагогическо въздействие върху него, обвързано със сложен и ефективен 
процес, който възпитава и развива съзнанието му. В тази връзка илюстративният материал трябва да бъ-
де цялостна система, която не само да презентира вербалната информация в образователната книга, но 
чрез взаимодействие, с нея образува единна рецептивна среда. Този подход предполага реалистична ху-
дожествена илюстрация, с определено емоционално и естетическо съдържание, което художникът вна-
ся в процеса на работата си. Чрез влиянието си върху емоциите и възприятията на детето, красивата и ес-
тетически издържана илюстрация изпълнява функциите си най-ефективно. Така художественото оформ-
ление на детските образователни книги допринася за успешното трансформиране на учебната информа-
ция, предизвиква интерес към изкуството, а също така възпитава художествен вкус и чувството за хармо-
ния у детето. 

Към днешна дата това твърдение се приема за аксиома, но не винаги е било така. Един бърз поглед 
в историята на илюстрацията в детските книги показва, че едва през XVII век тя започва да се използва за 
образователни цели, и едва след още един век се появяват истински художествено илюстрирани детски 
учебни книги. Дълго време битува мнение, че в учебника не са важни образите, а нравоучителните из-
води. Почти до началото на ХХ век, надделява идеята, че илюстрирането на съдържанието на учебника 
трябва да бъде само в случаите, когато учениците се срещат или с напълно непознати предмети, или с та-
кива предмети, които са напълно недостъпни за въображението им. 

Така относително късно илюстрациите в детските книги, включително и в учебниците, добиват самос-
тоятелна художествена стойност и не са просто добавка към „важното“ текстово съдържание, а спорът в 
световен мащаб тогава между педагози, илюстратори и културни дейци по отношение на функциите на 
илюстрациите в учебниците води много разнопосочни мнения. Това обяснява например факта, че през 
30-те години на ХХ век водеща позиция в детска илюстрация заема литографията – не заради художестве-
ните възможности, които дава, а единствено поради възможността й за лесно репродуциране. Анализът 
на учебниците от първата половина на миналия век, налага извода, че по онова време в повечето случаи 
липсва цялостна илюстративна концепцията и взаимодействие между илюстрация и текст. 

Днес, развитието на полиграфическите възможности и въвеждането на компютърните технологии в 
издателската практика внесоха значителна промяна и при самите илюстрации в детските книги, но това 
е друга тема за изследване.

Ролята на художника илюстратор на образователни книги за деца е на посредник между автора на те-
кста и читателя. Подобно на автора на текста, негова отговорност е да обезпечи образователния и възпи-
тателния процес. Той, наравно с автора, оказва влияние върху формирането на определен светоглед и ес-
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тетическите качества на личността на детето. При създаването на илюстрации за деца, художникът тряб-
ва надхвърли границите на собственото си светоусещане и да погледне света през очите на детето, за да 
може адекватно да удовлетвори представата за действителността на малкия читател. Рисунката трябва не 
да разказва, а да показва творчески и художествено предметите и връзката между тях, природа, хората, 
светът и пр. Композицията в тези илюстрации също трябва да се подчинява на някои особености на въз-
приятието на детето. Тя трябва да бъде проста и ясна. Детето още с първия поглед би следвало да разбе-
ре нейния смисъл. Картината трябва бъде конструирана, така че погледът да е насочен към най-важното 
като се избягва оптичната перспектива, защото има опасност перспективното изкривяване да бъде прие-
то от детето за деформацията на действителните обекти. Трябва да има единство на стила на поднасяне 
на художествените образи в рамките на илюстрацията и в рамките на цялото издание. Това определено 
ще допринесе за по-пълно и цялостно възприемане на учебното съдържание. 

Художникът по време на творческия процес по създаване илюстрациите трябва да прекодира вер-
балното послание в напълно различна форма, без да изгуби целите и задачите на автора на конкретна-
та учебна книга. Особеностите на възприятието на детето по отношение на илюстративния материал оп-
ределят някои основни критерии за създаване на илюстрациите, които художникът илюстратор, но също 
така и редакторът на детски образователни книги (и всякакъв друг вид книги за деца), трябва перфектно 
да познава. 

Добре известно е, че за детето в предучилищна възраст е типично повишеното емоционално възпри-
ятие на художествените образи. Усещането на детето, когато разглежда илюстрации може да се сравни 
с усещането, когато вижда нещо за първи път. Затова детското въображение може да бъде поразено от 
всеки детайл. Силата на въображението на детето е много по-малка от тази на възрастния човек, но сте-
пента на доверие във въображаемите образи при децата е абсолютна.

Както отбелязва големият швейцарски психолог Жан Пиаже още през 1926 г. в своята книга „Пред-
ставата за света у детето“, „една от основните характеристиките на детското мислене, особено в ран-
ния етап от развитието му, е неговата синкретизъм… Всеки етап представлява детското разбиране за ре-
алността по време на този период. Развитието от един период към друг е определено от натрупването на 
несъответствия от детското разбиране на околната среда, което в крайна сметка води до нужда от реор-
ганизация на мисловната структура.“ [1].

Поради неспособността си за логическо мислене малкото дете синтезира действителността, намира-
ща се в непосредствена близост до явленията. Именно тази особеност на възприятието на детето тряб-
ва да се отчита при създаване на илюстрации от детските художници, представяйки прости, но съдържа-
телни художествени образи, отразяващи основните характеристиките на предметите. Детското мислене 
в повечето случаи е лишено от аналитичност. Детето обаче веднага отчита наличието или липсата на ос-
новни детайли на конкретния образ. Ето защо при изображението в образователната книга не бива да се 
пропускат най-съществените характеристики на героя, предмета или явлението.

В съответствие с това и авторите на учебни книги и техните редактори е необходимо да обърнат спе-
циално внимание на създаването и структурирането на илюстрациите като се вземат предвид психологи-
ческите характеристики на детето в предучилищна възраст, а също и като се вземат предвид развиващи-
те, познавателните, възпитателните и естетическите цели на обучението. Редакторът, от своя страна, би 
трябвало да може да оцени авторския оригинал от такава гледна точка и да не позволява в детската кни-
га да присъстват илюстрации, които са неразбираеми за детето. 

Първостепенна задача на редактора е да забележи и да работи за отстраняването на нарушаване на 
целостта на художествения образ в илюстрацията. Това означава, че преди да започне своята работа ре-
дакторът трябва ясно да е отговорил за себе си на въпроса по какво се отличава художественият образ от 
нехудожествения. Всъщност един художествен образ показва изобразявания обект така, както го чувства 
художникът, както го възприема, не механично, а творчески.

По отношение на илюстрациите екипът, създаващ образователни книги за деца, независимо от въз-
растта им, в т.ч. и редакторът, трябва да познават и да реализират в своята работа няколко основни прин-
ципа. Първият принципът е за съчетаването на илюстративния материал в логически последователно из-
градена система, чието изучаване улеснява усвояването на системата от факти, понятия и закономер-
ности на съответното учебно съдържание. На практика това означава, че логиката, последователността и 
същността на връзките на системата от илюстрации, трябва да отговаря на логиката, последователността 
и същността на връзките на системата на учебното съдържание. Вторият принцип е за вярна и точна ин-
формация, която трябва да осигурява илюстративният материал за изучаваните обекти. Към това спадат 
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не само ясните и точни образи, но и големината, формата и разположението им и т.н. До голяма степен 
практическата реализация на този принцип зависи от такива фактори като вида на хартията, печата и др. 
Друг принцип, който пряко кореспондира с възрастовите особености, се отнася до съотношението меж-
ду текста и илюстративния материал.

Важен е принципът, който се отнася до съотношението на различните жанрове на илюстративния ма-
териал в книгата. Прегледът показва, че при учебните книги за децата в предучилищна възраст и в начал-
ната степен на училищното образование преобладават картини, изобразяващи реални предмети, като по 
отношение на техниката се търси илюстрация от типа на анимационния филм – опростен, знаков образ, а 
оцветяването е плоскостно, с цветни тонове. Използва се също шаржовият образ и техниката на колажа, 
включваща комбинация между рисунка, снимка и текст. За сравнение – в средния и горния курс на учи-
лището се увеличава делът на схемите, диаграмите, таблиците и др. 

В процеса на създаването на художествени образи в образователните книги за деца в предучилищ-
на възраст, и художникът, но също и редакторът трябва да отчитат и други важни принципи, обвързани с 
психологията на възприятието на детето в този етап от живота му. Например такъв е принципът за целост-
та на предаването на художествения образ в илюстрацията. Най-общо този принцип се изразява в това, 
че в изобразявания обект, не трябва да бъдат изпускани елементи, които въображението на реципиента 
(в случая детето) да допълни. Дори ако според сюжета е необходимо да се демонстрира как един обект 
закрива част от друг или героят се крие зад нещо, те трябва да са изобразени в своята цялост. Освен това 
изображението на героя или обекта трябва да бъде максимално детайлно. Важно за интересът на детето 
е то да може да види например лицето на героя или детайли от облеклото му. Желателно е да се избягва 
претрупване в сюжета на илюстрацията, т.е. при изобразяване на действията на героите. И разбира се, от 
особена важност е простота на средствата за художественото изобразяване. 

За децата в ранна възраст са характерни фрагментарност на съзнанието и липса на способност за об-
общаване, по-специално, за тях е невъзможно да „виждат» и оценяват книгата цялостно, но те могат да 
почувстват нейната емоция. Характерно още за децата е невъзможността напълно да отделят главното от 
второстепенните детайли. Именно поради тази причина днес се счита, че дизайнът на детските учебни 
книги трябва да е максимално изчистен, като на страниците нямат място традиционните украшения и ор-
наменти, винетки, декорации. Казаното до тук показва колко важно е днес художниците илюстратори на 
детски книги (и не само на учебници) и техните редактори да вземат под внимание особеностите на пси-
хологията на възприятието децата в предучилищна възраст.

Значима задача, която стои както пред художника, така и пред редактора на образователни книги за 
деца в предучилищна възраст, е свързана с особеностите на колорита в илюстрациите, тъй като цветът е 
една от съществените характеристики на изучаваните предмети и явления. Известно е правилото в илюс-
трациите да се търсят естествените цветове на обекта на изобразяване, за да бъде максимално достъпен 
за разбиране от детето, като се следват топлите нюанси на цвета на хартията, което ще се създаде благо-
приятни условия за детското възприятие. За максимален ефект в детската книга трябва да се използват 
ярки и чисти тонове, но без излишна натруфеност и шарения. Общото усещането от цветовете трябва да 
е жизнерадостно, приповдигнато и празнично. 

Известно е също, че графичното оформление на текста, илюстрирането и цялостното оформление на 
урочната единица, както и спазването на здравно-хигиенните норми имат важно значение за по-лесно-
то и качествено възприемане и усвояване на материала. Тези проблеми са обект не само на пряката дей-
ност на художника и редактора, но и на работата на специален оформител, технически редактор, поли-
графист и др.

В заключение ще отбележим, че днес илюстрациите, освен важен структурен елемент от образова-
телните пособия за деца, натоварен с дидактически и естетически функции, са и важен фактор за форми-
рането на индивидуалния стил на книгата, обвързващ го със стила на цялата поредица и на всички оста-
нали заглавия на издателството. Това създава условия за улесняване на избора на учителя и дава собст-
вен облик, нещо изключително желано и търсено от всеки издател, работещ в бранша.
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