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УВОД

Уважаеми читателю, в ръцете ти е новото издание от по ре -
ди цата „Непознатите“. След „Непознатата София“ и „Непо зна тата 
България“, в които бе представено миналото на град София и ис-
торията на България в периода 1878–1944 г., сега продължаваме 
своя фоторазказ за тези години. 

предлаганата книга проследява живота на българина от раж-
дането до смъртта му. тук се представени раждането на децата на 
България, техните първи стъпки в живота, обучението им в учи-
лищата, влизането на мъжете в казармата, военната им служба 
и техния всекидневен живот на фронта. Следва създаването на 
семейство и осигуряване на насъщния. представени са различ-
ни видове селскостопански и промишлени производства, занаят-
чийски и търговски дейности. при представяне на по ми нъка на 
българина сме отразили и дейността на чиновници, пожарникари, 
полицаи, артисти и художници. опитали сме се да покажем облек-
лото на българина в селата и градовете. Фотосите са подредени 
по азбучния ред на населените места, областите или етнически-
те групи, които те представят, като не претендираме за пълнота 
на представения материал. Не може да се мине без представяне 
на кръчми, ресторанти, сладкарници. показали сме и етикети на 
някои от любимите питиета на българина. Спорта и туризма ка-
то неотменна част от живота също са обект на нашето внимание. 
представили сме някои от традиционните вероизповедания в 
България и местата, с които те са свързани. естествения завър-
шек на книгата е смъртта и обредите, свързани с нея.

за подготовката на книгата са използвани архивни матери-
али от фотодокументалните колекции на Иван Бърнев – Буби и 
списание „Минало“. Споменатите колекции обхващат огромно 
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количество пощенски картички, снимки на лица и събития, доку-
менти, периодични издания, картини, писма, автографи, реклам-
ни материали, членски карти, етикети на хранителни и нехрани-
телни стоки и напитки и много други. подборът на материала е 
извършен от повече от 400 000 отделни единици, като в книгата 
са подбрани над 1600 документа.

В отделните раздели сме се постарали да представим основ-
ни моменти от живота на българина, но естествено не сме обха-
нали напълно многообразието на ежедневието му. Вероятно сме 
изпуснали важни житейски дейности, но обема на книгата поста-
вя и своите ограничения. пояснителният текст в книгата е све-
ден до мунимум за сметка на максималното визуално предтавяне. 
Целта ни не е била да пишем история на България или история на 
фотографията. текстовата част към снимковия материал в голя-
мата си част представлява оригиналния текст, намиращ се върху 
съответните материали, като намесата ни в него е била минимал-
на с цел запазване автентичността на документа.

В заключение следва да добавим, че публикуването на ар-
хивните колекции на Иван Бърнев – Буби и списание „Минало“ 
ще продължи и в други издания с неизвестни фото- и текстови 
документи за по-пълното представяне на българската история в 
периода 1878–1944 г.
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РАЖДАНЕ И ДЕТСТВО

1942 г., болница в русе. Майки с невръстните си рожби

В детското отделение
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Членска карта 
от Съюза на 

многодетните майки 
в България




