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Abstract. This book provides detailed information about 501 islands located 
at different parts of the world. Most of these geographic objects can be considered 
as amazing tourist destinations. The book can be used as a living source in school 
geography. The excellent illustrations in the book are need to be specially admired. 
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„Има нещо магическо в думата остров, което предизвиква прилив на ен-
дорфин към мозъка и сърцето. В съзнанието ни изплува образът на парче земя, 
покрито с бял пясък и кокосови палми, сред тюркоазени гори, с малки дървени 
къщички по брегове, обсипани с каменни блокове, в които се плискат кристални 
води. Не е никаква изненада, че нашата планета (70 % от чиято повърхност е заета 
от морета и океани с толкова много острови) трябва да има поне един, който точно 
съвпада с вашия идеал за приказно райско кътче. В тълковните речници понятието 
остров се определя като „земен масив, заобилолен от вода и по-малък по размери 
от континент“. Някои острови, като Мадагаскар и Борнео например, са огромни по 
площ, обитавани от коренно население и притежаващи уникална флора и фауна. 
Други острови са като малки точици в огромния океан.“

Така започва тази великолепна книга, която съдържа подробна информация 
за 501 острова, разположени в различни части на света. Изданието е превод от 
английски и е част от една серия от книги с внимателно подбрано географско съ-
държание. Другите книги от тази серия са: „501 места, които трябва да посетите“. 
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„501 града, които трябва да посетите“, „501 чудеса, които трябва да посетите“, „501 
празнични събития, които трябва да посетите‘ и „101 места за романтика“. Това 
изброяване на заглавия показва, че тези книги, всички съдържащи впечатляващи 
цветни фотографии, дават на любознателния читател и ученик не само сведения 
от географията, но са  ценен информационнен източник и за тези, които се инте-
ресуват от история, антропология и етнология.

Този голям издателски проект е дело на една от най-големите софийски 
книжарници – „Книгомания“, която вън от богатата колекция от български и чуж-
дестранни книги от всички области – от белетристиката и поезията до точните 
науки, медицината и хуманитаристката, се опитва да развива и собствена издателска 
дейност, което очевидно прави с голям успех. Дано тази рискова във финансово от-
нощение инициатива получи силната подкрепа на българската читателска публика. 

Книгата се състои от 6 глави, написани от различни автори: Северна и Южна 
Америка и Карибски район; Европа; Африка и Персийски залив; Индийски океан; 
Азия; Океания. За бързи справки книгата е снабдена с показалец. Всяка статия за 
опреден остров в каре съдържа основната информация за него – население, при-
родни и исторически забележителности, подходящ сезон за посещение и начините, 
по които може да се стигне до желаното място.
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По-нататък се представят кратки из-
вадки от тези описания, заедно с допълни-
телни и несъдържащи се в книгата подбрани 
илюстрации, за да може читателят на този 
отзив да почувства духа на тази забележи-
телна книга.

„Остров Вен, перлата на Йоресунд е 
малко парченце земя, намиращо се в про-
ливите между Щвеция и Дания, на 8 км от 
датска земя и само на 4,3 км от шведска. 
Площта на Вен е само 7,5 кв. км и има на-
клонен релеф – от 45 м надморска височина 
в южния край до едва 5 м в северния. Остро-
вът има изключително плодородна почва – с 
богат глинест слой и редуващи се под него 
пясъци и глина. Остров Вен е принадлежал 
на Дания до 1660 г., когато пада в шведски ръце. През XVI век прочутият датсли 
астроном Тихо Брахе убеждава краля на Дания да му подари острова, за да изучава 
звездите от това място. Той си построява бароков замък (днес в развалини) и през 
следващите 20 години прави изчисления на нощното небе, оказали се невероятно 
точни за несъвършената техника, с която разполагал.“

Тихо Брахе (1546-1601)

Алонсо Пинеда (1494-1520) Дейвид Фарагът (1801-1870)
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„Остров Дофин е бариерен остров, който се намира на 5 км от устието на 
Мобайл Бей в Мексиканския залив. Площта му е 16 кв. км, дължината – 22,5 км, а 
максималната ширина – 2,8 км. Източната част на острова има съвременен облик, 
а дългата опашка на запад е необитаема. Първият европеец, посетил острова през 
1517 г., е испанският изследовател Алонсо Пинеда. Французите пристигат тук през 
1699 г. Пирати опустошават острова през 1711 г., а англичаните го завладяват през 
1766 г., но го отстъпват на испанците през 1780 г. Американците се появяват тук 
през 1813 г. и построяват Форт Гейнс, завладян от войските на Конфедерацията през 
1861 г. Три години по-късно островът е завзет от войските на Съюза след битката 
в залива Мобайл, когато адмирал Дейвид Фарагът влиза в списъка на безумните 
храбреци със заповедта си: По дяволите торпедата, пълен напред“. Той казал това, 
след като торпедо потопило американския боен кораб „Текумсе“.“

Ураниборг на Тихо Брахе на о-в Вен
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Географията изглежда привилигерована в семейството на останалите при-
родо-научни дисциплини, защото по най-естествен начин задоволява присъщото 
на човека любопитство и непомръкващото с възрастта желание за пътуване и за-
познаване с нови светове и култури. Дали обаче тези възможности се използват в 
пълна степен в българската учебна практика. Прегледайте теста, който се предлага 
на зрелостния изпит по география и икономика1), и съмненията в това ще се появят.

БЕЛЕЖКИ
1. http://mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2010/1_GEO_

DZID_19-may-2010_key.pdf
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