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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
“Всъщност човек знае само когато знае 
малко. С познанието расте и съмнението.” 
Гьоте, ‘Изкуство и древност’, том 5, 1826 г. 

 1. За проблема и неговата актуалност   
 Едни от най-изявените картографи са работили по въпроса за разбирането и 
същността на картата. Те са разгледали картата от различни гледни точки:  

 Arthur Robinson в ‘The Look of Maps’ (1953) отправя своя ‘поглед към картите’ 
откъм познавателната им страна, разглеждайки ролята на интуицията и на когнитивните 
изследвания за възприемането на картата.  

 Alan MacEachren в труда си ‘How maps work’ (1995) описва ‘как работят картите’ 
от гледна точка на картографската визуализация. За него най-важно е функционирането на 
картата. Аналогично, John Keates описва своето ‘разбиране’ за функционирането на картата 
в ‘Understanding Maps’ (1982). 

 Александър Берлянт в ‘Геоиконика’ (1996) обяснява ролята на знаците върху 
картата като ‘геоизображения’, чиято основна роля е да пренасят информация от автора на 
картата към читателя, т.е. разглежда ги откъм комуникативната им страна. 
 Така картата е получила в картографската литература своето ‘обяснение’: като начин 
на възприемане; като метод за комуникация  и като начин на функциониране. Но досега няма 
изследване на картата от гледна точка на нейната знакова система, описана в семиотични 
понятия. Самият факт, че най-цитираната семиотична работа в картографската литература е 
‘Semiology of Graphics: Diagrams, Networks, Maps’ на  Jacques Bertin, издадена през 1967 г., 
говори в полза на този факт. При това трудът на Bertin изследва не специално 
картографските, а изобщо графичните знаци. 
  Картосемиотиката нито е нова или непозната наука. Почти всички учебници по 
картография отделят от няколко реда до няколко страници за разглеждане на семиотичните 
проблеми на картата. А би трябвало на тези проблеми да се обръща по-сериозно внимание, 
защото картата е изградена от знаци. Грешките при проектиране на знаковата система могат 
да компрометират цялото картографски произведение.  
 Горният парадокс може да се обясни с това, че няма прагматична теория на 
картографския знак, която да обяснява такива въпроси като: картографски знаци ли са 
надписите, хоризонталите, километричните линии; откъде идва информацията, която се 
извлича от картата, а не е заложена от нейния създател; твърд ли е кодът на картата или 
позволява интерпретация; трябва ли в легендата се описват всички знаци; какъв е произходът 
на значението на знаците в картата, които не са описани в легендата и т.н. 

 2. Цел и задачи на дисертацията 
 Главният герой в дисертацията е картографският знак. Той е основно действащо 
лице на всяка карта, носител е на картографската информация и символика, а в същото време 
бива подминаван в научните изследвания.  
 Целта е да се изгради пълноценна теория за картографския знак, която да може да се 
използва както в обучението по картография, така и като основа за по-нататъшни научни 
изследвания, а също така да послужи като база за абстрактното представяне на 
картографските данни в ГИС. 
 За постигане на тази цел са поставени за решаване следните задачи: първо, да се 
изградят на теоретични и методологически основи за изследването на знака; второ, да се 
разсеят някои заблуди за знака и терминологични неточности, наслоили се с течение на 
годините в картографията; трето, да се разгледат видовете знаци в картографията и техните 



ОСНОВИ НА КАРТОСЕМИОТИКАТА 

съставни части в светлината и на новите картографски произведения; четвърто, да се 
покажат източниците на значението на картографския знак; пето да се изследва 
функционирането на картографската знакова система.  

 3. Методологически основи 
 Преди 20 години въпросът за методологическата основа на изследванията на 
българските учени беше предрешен, тъй като те задължително се базираха на 
диалектическия материализъм. Сега можем да избираме сред множество методологии. В 
началото на XX век емпиризмът е всепризнат метод. Независимо дали се използва 
индукцията (Бейкън, Хюъл, Мил), аналитичния метод (Ръсел, Витгенщайн) или 
диалектическия материализъм, опитът е в основата на всички открития в науката. През 
втората половина на XX век става ясно, че емпиризмът изчерпва възможностите си. 
Появяват се многобройни методологически построения, стремящи се да го заменят (нека да 
споменем само постпозитивизмът на Кун, Лакатуш и Попър и верификацията на Хемпел и 
Пътнам). Но нито едно от тях не стана общоприето, поради това днес всеки учен сам трябва 
да избере методологическа основа на своите изследвания. 
  Настоящата работа се базира в най-голяма степен на следните концепции:  
 1. Конвенционализмът, така както го разбират Ернст Мах, Анри Поанкре и Пиер 
Дюем; 
 2. Холизмът на Уилърд ван Орман Куайн и Рудолф Карнап. 
 В методологическо отношение най-голямо влияние при написването на дисертацията 
има книгата на Кен Уилбър ‘Кратка история на всичко’ (1996), която въпреки несериозното 
си заглавие представлява задълбочено изследване на заобикалящия ни свят. Тук ще поясним 
една от идеите в нея, която често е използвана в работата. 

Въпреки холистичната си представа за света, Уилбър счита, че не е възможно светът 
да е опише от една единствена гледна точка. Нека да си представим една мебелирана стая, 
която има малки дупки в четирите стени, позволяващи да се вижда само срещуположната 
стена. Ако помолим четирима наблюдатели да погледнат през отделните дупки и да опишат 
какво има в стаята, техните разкази ще се различават значително, защото всеки от тях вижда 
само една част от мебелите. Едва когато обединим разказите на четиримата наблюдатели, ще 

можем да получим пълна представа за 
мебелирането на стаята. 

          ВЪТРЕШНОСТ             ВЪНШНОСТ 

 Уилбър предлага всичко в света да се 
разглежда в четири отделни квадранта, 
всеки от които има своя истина. В първия 
квадрант той поставя материалната 
същност на нещата. Там, например, 
човекът може да се разглежда като съставен 
от анатомични органи, от клетки, от 
молекули , атоми и т.н.  Във втория 
квадрант значение има субективното 
възприемане на света: как човекът усеща, 
разбира и мислено моделира 
действителността. В третият квадрант се 
разглежда взаимното разбиране или 
комуникацията - как човек общува, 

предава мислите си и бива разбиран. В четвъртия квадрант значение има  функционирането 
или прагматичната страна - човекът в рамките на колектива, семейството, обществото.  
 Четирите квадранта се получават, като изследването на обекта се раздели от две 
мислени линии: едната разделя материалната от идеалната му същност, а другата - 
индивидуалната от колективната му същност (фиг. 1). 
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Фиг. 1 Нашата интерпретация на четирите 

квадранта на Уилбър 

О
 

 И
Н
ДИ

ВИ
ДУ

А
ЛН

Материална 
същност на 
обекта 

Индивидуално 
възприемане 
на обекта 

Функциониране на 
обекта в рамките на 

определена 
материална система 

Колективно 
разбиране на 

обекта или  чрез 
обекта 

 
Н
О

И
В

К
О
Л
ЕК

Т

Автореферат, автор Станислав Василев стр. 4 



Част I. Картография 

Част I. КАРТОГРАФИЯ 

Глава 1 
ОСНОВНИ КАТЕГОРИИ В КАРТОГРАФИЯТА 

“Категориите винаги се явяват израз на 
определени философски предпочитания” 

                 Г. Райл  
 
 Всяка наука използва определен брой категории, чрез които се изразяват нейните 
основни идеи. Разгледани са някои съществени за картографията външни категории, с оглед 
те да се използват коректно в следващите глави. Категориите винаги се разглеждат в 
определена концептуална рамка: те са свързани с определен светоглед и зависят от общата 
философска и научна  позиция.  

 1. Действителност или реалност?  
 Дали върху картата се изобразява действителността или реалността? Отговорът зависи 
предимно от светогледа, но има сериозно отражение в картографската теория.  

Под действителност се разбира обективно съществуващото, независимо от нашето 
съзнание, мисли и желания. Реалността е онази част от действителността, която отделният 
индивид познава, пречупена през неговото съзнание и мисли. Можем да разгледаме следните 
разлики между двете понятия:  

 Действителността е по-конкретна от реалността, която включва само 
съществените компоненти от действителността. Реално е онова, което може да се възприеме 
и за което може да се мисли, а действително е това, което се случва в цялата му пълнота. 
Нека си спомним за онзи негърски крал, който престанал да вярва на европейците, когато те 
му разказали за снега. В случая нещо действително - снега - не е реално за краля. 

 Реалността включва както настоящето, така миналото, бъдещето и дори 
привидното и измисленото. Действителността изключва нещата, които в миналото са били 
реалност. Чингиз Хан, например, е реална историческа личност, но днес не е действителен.  

 Действителността съществува без за нея да бъде необходим субект, който да я 
възприема. И докато действителността е еднаква за всички, доколкото по дефиниция е 
обективно съществуваща, то реалността е индивидуална за всеки един от нас. 

 За привържениците на диалектическия материализъм, отговорът на въпроса е прост 
- картографията изследва обективно съществуващата вън и независимо от съзнанието ни 
действителност. Тогава знакът се възприема еднакво от всички и неговото значение може да 
се опише изчерпателно в легендата. На другия полюс са появилите се в средата на XX век 
течения екзистенциализъм и феноменализъм. От тяхна гледна точка, картата може да 
отразява само личния свят на картографа, с неговите виждания и субективни усещания. 
Тогава знакът се възприема различно и картата е предмет предимно на тълкувание и 
интерпретация, а не средство за комуникация. Тази теза има сериозни основания: 1) Ако 
картографът не знае за действителното съществуване на даден обект (пропуснат при 
заснемането или появил се след това), за него той не е реален и няма да бъде изобразен на 
картата; 2) Картографът използва различни хиперкодове, които в една или друга степен 
водят до изкривяване на информацията, дори и само в процеса на генерализация. 
Следователно, картографът изобразява на картата своята реалност, според конкретните 
си цели, при създаване на картата.  
 Въпреки че отразява своята реалност, картографът не е напълно свободен в 
действията си. Той е ограничен от общоприетото или договореното в легендата значение на 
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знаците. Затова не можем да се съгласим с представителите на екзистенциализма и 
феноменализма, че може да се изобразява само субективния, вътрешен свят. Общоприетото 
или договореното значение на знаците е в основата на възможността картата да се използва 
като модел на представената върху нея територия. 
 За съжаление, в голяма част картографската литература на български и руски език за 
предмет на картата се счита действителността. Според нас, на картата се изобразява  
реалността на картографа. Обекти, които той не познава или които не смята за нужно да 
изобрази, дори да са действителни, няма да бъдат оформени върху картата. Картата може да 
се приеме като посредник между два мислени модела: този на картографа и този на 
читателя. Доколко те ще бъдат близки зависи както от използваните от тях кодове, така и от 
способността на картографа да се съобрази с денотационното значение на потребителите. 

 2. Числото като носител на информация  
 С числа си служим ежедневно, дори ежечасно. Може би затова е трудно да му се даде 
определение1. По-нататък ще се опираме на приликите между строежа на знаците и този на 
числата, затова ще представим едно разгърнато определение на число: 
 1. “Числото е знак, а не същност. ... В природата няма числа, доколкото няма 
еднакви неща и събития.” (Герджиков 2000, стр. 311). Числото е въведено от човека за 
означаване на броя, поредността, големината и т.н. на познатите му неща. Числото не е 
вътрешно присъщо на човека. В мислите си човек не работи с числа, а съпоставя нещата.  
 2. “Същността на числото винаги е относителна, а не абсолютна.” (Касирер 
1944, стр. 304). Ето защо, едно число отнесено към друга система има различен смисъл: В 
‘пет метра’ и ‘пет ябълки’ числото пет обозначава съвсем различни неща. Числото е 
относително и във времето. Пет лева имат различна стойност сега и преди няколко години.  
 3. “Редицата от естествените числа е една безкрайна редица. ... В тази редица от 
числа ние не срещаме последен член. Всички членове на редицата са свързани чрез обща 
връзка.” (Касирер 1944, стр.304). Именно безкрайното множество на числата ни позволява да 
описваме чрез тях цялото разнообразие на действителността.  
 4. “Числата ... са знаци със значение за подреждане. Подреждането е 
фундаментално и безусловно за живота.” (Герджиков 2000, стр. 313). Това е връзката, която 
позволява природата и обектите в нея да се описват чрез числа. Подреждането е антипод на 
хаоса. В цялата история на науката се приема, че светът се е развивал от хаос към 
подреденост. В подредеността на света е и смисълът на науката, която се основава на 
повтаряемостта в природата.  
 5. “Силата на подредбата чрез числа е във високата степен на подреденост. ... Така 
математическата наука печели точност, но губи осмисленост.” (Герджиков 2000, стр. 
318-319). Цифровите модели в картографията не могат бъдат възприети без визуализация. Но 
благодарение на високата степен на подреденост на числата, цифровите модели могат да се 
репродуцират и трансформират без загуба на информация 
 6. “Нищо в света2 не може да се изрази точно с числа. Това се обяснява с 
неопределеността на света спрямо езика.” (Герджиков 2000, стр. 317). 
 7. Величините се получават чрез броене, измерване или изчисление.  

                                                 
1 “Число – математическа величина – понятие за количество, с което се брои и смята.” (Буров и колектив 
1995, стр. 1331). Повечето хора вероятно така биха определили числото. Но числото е определено като 
‘величина’, която пък е описана така: “Това, което може да се измери, изчисли.” (пак там, стр. 105). Такава 
постановка съвсем може да ни обърка, тъй като излиза, че числото е величина и то, самото число, може да се 
измери и изчисли. Затова се обърнахме към философския речник: “Абстрактният индивидуален признак, 
благодарение на който дадено абстрактно множество се различава от други множества от същия вид, се 
нарича число.” (Шмит, Шишков 1991, стр. 734-735). Дали стана по-ясно какво е това число? 
2 В естествения свят, в природата, а не в създадените от човека предмети и понятия.  

Автореферат, автор Станислав Василев стр. 6 



Част I. Картография 

 3. Пространство 
Анри Поанкре (1854 – 1912) разглежда пространството в два различни аспекта: като 

геометрично пространство и като пространство на представата. Под геометрично 
пространство той разбира това, което е предмет на геометрията и описва свойствата му така: 
“1. То е непрекъснато. 2. То е безкрайно. 3. То има три измерения. 4. То е хомогенно, т.е. 
всичките му точки са идентични. 5. То е изотропно, т.е. всички прави, които минават през 
една и съща точка са идентични.” (Поанкре 1902, стр. 49). В картографията се използват 
геометрични построения, но дали пространството на картата е геометрично?  

За пространството на конкретната карта може да се каже че: То е дискретно – 
картата неизбежно има бели полета, а в цифровите модели, където линиите се представят 
чрез подредена редица от точки. Ограничено е в рамките на картния лист. Обикновено има 
две измерения. То е нехомогенно (всяка точка на картата има собствен мащаб на 
пространството, дефиниран от проекцията на картата) и не-изотропно (пространството на 
някои обекти е свито в точка или линия, пространството на други е преувеличено). 

Основната разлика между пространството на картата и геометричното пространство е 
в това, че геометричното пространство е идеално, а картографското – конкретно. 
Геометричното пространство се използва в картографията само при проектиране на земната 
повърхност в равнината на картата. Тогава пространство на картата е геометричното. То 
става конкретно когато: 1. Пространството се мащабира в картографски мащаб, който е 
различен от мащаба на проектиране. 2. Пространството се отнесе към конкретна част от 
действителността, т.е. като се добави картографското съдържание. Пространството на 
знака върху картата винаги е конкретно, защото моделира конкретен обект от реалността. 

Следователно, пространството на картата не е геометрично, а представлява 
специфично, конкретно пространство и има свои характеристики: форма, мащаб, граници и 
т.н. То има двойствен характер: от една страна е част от физическото пространство, а от 
друга - моделира пространството на изобразената върху него част от реалността.  

 4. Категориите количество, отношение и качество 
Освен качество и количество, е разгледана категорията отношение. Отношението е  

междинно между първите две и чрез него се извлича информация от картата чрез сравнение 
на знаците. Според някои автори тези категории са съществена определеност на предмета, по 
силата на която той е даденият предмет, а не друг. Според нас, те са изкуствено 
дефинирани от човека понятия и не отразяват иманентни свойства на обектите, а само 
онези, които човек може да възприеме, осмисли и класифицира. Тогава те са артефакти, 
които ни помагат да опознаем действителността, но нямат смисъл извън света на човека.  

“Количество се нарича онова, което е делимо на вътрешно присъщи [части], всяка от 
които ... по природа си е нещо единно и конкретно. Количеството бива: (1) множество, ако 
е изброимо, и (2) величина, ако е измеримо. ‘Множество’ се нарича онова, което във 
възможност е делимо на не-непрекъснати [части], а ‘величина’ – което е делимо на 
непрекъснати [части].” (Аристотел ‘Метафизика’, стр. 103, 1020а).  

Количеството може да бъде подредено (за да се получи цялото, всички сегменти на 
линията трябва да са подредени по определен начин) и не-подредено (пет килограма ябълки 
тежат еднакво, независимо от подреждането им). “Количеството не е противоположно на 
нищо.” (Аристотел ‘Категории’, &7). Това е очевидно от факта, че количеството се изразява 
чрез числа, а те са относителни и не могат да бъдат противоположни на нищо.  

“Качество се нарича ... видовото различие на субстанцията.” (Аристотел, 
Метафизика 1020а и 1020б, стр. 104, 105,). Аристотел прави разграничение между качество 
- свойство и качество - състояние. Разликата е преди всичко в продължителността и 
изменчивостта на качеството. Например, студеното е състояние на времето, докато зеленото 
е свойство на листата. Към тях той добавя и качество - способност: “Твърдото се нарича 
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така, защото има способност да не се поддава лесно на раздробяване, а мекото - защото 
няма тази способност.” (Аристотел Категории, &13). 

 “Съотношение се нарича това, за което казват, че то е, но е във връзка с друго или 
се намира в някакво друго отношение с другото; така, за голямото говорят, че то е, но във 
връзка с друго; казват по-голямо, отколкото друго.” (Аристотел Категории, &9).  

Съотношението има следните характеристики:  
1. Съотношението има нужда от база за сравнение, без която то е безсмислено. 
2. Изразеното чрез съотношението винаги има противоположност: ‘голям - малък’;. 
3. Съотношението допуска по-голяма и по-малка степен.  
Томас Хобс (1588 - 1679) разглежда три вида отношение: на количество, на качество 

(сходство и несходство) и на ред (по време и по място) (Хобс, 1655, стр. 48). 
В картографията информацията често се извлича чрез сравнение на знаците. 

Например, при условните скали, знаците обозначават отношенията между обектите си, тъй 
като липсва пряка зависимост между големината на знака и изобразяваната характеристика. 
При визуалния анализ на картите не се определят количествени характеристики, а се 
извършва сравнение между знаците на обектите.   

 5. Класификацията  
Картата е формализиран модел. Основна част от формализацията се извършва в 

процеса на класификация на обектите. Класификацията се налага, тъй като светът е съставен 
от индивидуални, неповторими същности, които върху картата трябва да се изобразят чрез 
общи за всеки клас обекти условни знаци. “Онова, което науката търси в явленията е много 
повече от подобие: то представлява порядък.” (Касирер 1944, стр. 300). 
 Otto Jespersen отива дори по-далече в разбирането си за важността на 
класификацията: “Човекът е класифициращо животно: в определен смисъл може да се 
каже, че целият процес на използване на езика не е нищо друго, освен разпределение на 
явления, за които не съществува тъждественост в какъвто и да било смисъл, в различни 
класове въз основа на доловените сходства и различия. В процеса на именуване ние 
доказваме една и съща неизкоренима и полезна склонност да виждаме приликата и да 
изразяваме подобието на явленията чрез подобието на имената.” (Jespersen 1922, стр. 388). 
 Особености на класификацията: 1. Класификацията е артефакт, “всички системи за 
класификация са изкуствени.” (Касирер 1944, стр. 301); 2. Обособените при класификацията 
класове са понятия, а не същности; 3. Класификацията е субективна и зависи от целите. 
 Принципи на класификацията:   

1. Всяка класификация трябва да има ясно дефинирано основание за подразделяне; 
2. Класификацията има практически смисъл тогава, когато признакът за 

класификация е съществен от гледна точка на целите на изследването;  
3. Частите, на които се подразделя трябва да бъдат съизмерими;  

 4. На всяко стъпало на подразделяне трябва да се използва един и съши признак на 
класификация;  

5. Членовете на делението да се изключват един друг, т.е. всеки елемент трябва да се 
включва само е една група;  
 6. Последователност в прехода от по-общи понятия към по-частни, т.е. постепенно 
разчленяване на широкото понятие на по-тесни;  
 7. При разчленяване на по-широко понятие на по-тесни, сумата от последните трябва 
да се равнява на обема на широкото понятие;  

8. При класификация не се допускат ‘празни’ класификационни стъпала, т.е групи, 
които нямат елементи.  
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Глава 2 
ДЕФИНИЦИИ ЗА КАРТА И КАРТОГРАФИЯ 

 
“Много по-лесно е да се открие заблудата, 
отколкото да се намери истината; 
първата лежи на повърхността, затова 
може лесно да бъде отстранена, втората се 
таи в дълбини, а изследването им не е работа 
на всеки.” 
Гьоте, ‘Изкуство и древност’, том 4, 1823 г. 

 1. Дефиниция за карта 
Макар, че картографирането има хилядолетна история (най-старата карта е датирана 

около 3800 г. пр.н.е.) все още картографите не са изработили единна дефиниция за основното 
понятие в картографията - картата. Ще посочим няколко примера за различни определения3: 

“Средство за съхранение и предаване на информация за физически и социални 
явления, които са разположени върху повърхността на земята.” (John Campbell) 

 “Холистично представяне на пространствената реалност. Картата е на първо 
място и преди всичко една интелектуална абстракция на пространствената реалност.” 
(M.Visvalingham) 

“Една форма на графична комуникация, проектирана да пренася информация за 
околната среда.” (A.G.Hodgkiss) 

“Набор от знаци, информиращ за пространствените взаимовръзки между обектите 
и явленията, свързани с указа на част от земната повърхност.” (Janusz Giklaski) 

Трудно може да се предположи, че тези определения имат един и същи обект. 
Проблемът не е само терминологичен. Дефинициите показват, че авторите им имат различно 
отношение към картата. Според едни картата е изображение, описание или чертеж, според 
други – инструмент за съхраняване на информация и комуникация, а според трети и 
четвърти – метод за описание на действителността; пространство, в което се изобразява 
действителността; интелектуална абстракция; модел на реалността и т.н.  

Отделните определения разглеждат картата от различни страни. Но те не могат да 
бъдат сведени до единно определение, защото едни разглеждат нейната материална същност 
(набор от знаци), други  - възприемането ú (интелектуална абстракция); способността ú да 
пренася информация или да моделира реалността. Поради това предлагаме не едно, а четири 
определения във всеки от четирите квадранта на Уилбър, които взаимно се допълват. 

 Квадрант 1: Картата като материален обект 
В първия квадрант на Уилбър се разглежда материалната същност на картата. 

Независимо от вида си: цифрова или на хартия, картата е съставена от знаци.  
 В много определения се твърди, че ‘картата е съставена от образи и знаци’ и че тя е 
‘образно-знаков модел’. В ежедневната употреба думата ‘образ’ означава зрително 
впечатление от предмет, външен вид; психична представа за отсъстващ обект. Тя е 
привнесена от руската картографска литература. В руския език ‘образ’ има и значение като 
синоним на икона, което липсва в българския. Пърс разделя знаците на икони, индекси и 
символи. Ако възприемаме образа в смисъла му на икона, следва да се отбележи, че той е вид 
знак, следователно, изразът ‘знаци и образи’ е логически неправилен, както и ‘българи и 
софиянци’.  
                                                 
3 Дефинициите са цитирани по сборника с определяния на J. H. Andrews ‘Definitions of the word 'map', 1649-
1996’, който може да се изтегли от адрес: http://www.usm.maine.edu/~maps/essays/andrews.htm. 
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Знаците в картата са специфично подредени по пространствено подобен начин спрямо 
обектите, които изобразяват. Затова е редно да се дефинира, че картата е пространствено - 
подобна съвкупност от знаци. Знаците не само са подредени в полето на картата по 
пространствено подобен начин,  но те имат и йерархично, ‘холистично представяне’. Върху 
картата ние изобразяваме местността чрез обектите, намиращи се в нея: реки, градове, 
планини, гори и т.н. Не описваме самата местност, а само нейните съставни части. По този 
начин получаваме данни за общото, като изобразяваме съставящите го. Холизмът в 
картографията има и друго измерение: легендата се състои от графични знаци; знаците пък 
се състоят от графични примитиви, графичните примитиви могат да се състоят от точки 
(например, при растерно изобразяване на картата). С други думи, съдържанието на картата 
има йерархична подредба, при която цялото се описва от съставящите го части.  

В глава 1 беше разгледано нашето разбиране, че на картата се изобразява реалността, 
а не действителността. Вместо често употребяваното ‘предмети и явления’, ще използваме 
по-общия термин ‘обекти’, защото един град, планина или държава е трудно да се вмести в 
представата за предмет или за явление.  

По този начин се получава следното определение на картата като материален 
обект: Картата е холистична, пространствено - подобна съвкупност от визуални, 
цифрови или осезаеми знаци на обекти от реалността.  

 Квадрант 2: Картата като начин за възприемане на действителността 
Основната цел на картата е да породи у читателя абстрактна или визуална представа 

за изобразените в нея обекти, за да може той да използва картата като заместител на 
местността. В този квадрант на Уилбър с основание може да се твърди, че картата е  
интелектуална абстракция, т.е. мислен модел на действителността.  

За да се разграничи картата от други подобни интелектуални абстракции, в 
дефиницията следва да се подчертаят някои от нейните характеристики от гледна точка на 
възприемането. На първо място картата се възприема най-вече визуално. Тъй като 
съществуват релефни карти и карти за слепи, можем да допълним, че картата се възприема 
по визуален или осезателен начин. 

Друга важна характеристика на картата е нейната условност. В повечето случаи 
абстрактното представяне въздейства на подсъзнателно ниво, например, художествените 
изкуства, поезията или музиката. Значението на графичните знаци е договорено чрез 
легендата на картата. Думата ‘условност’4 правилно изразява тази страна от същността на 
картографската комуникация. Но прилагателното ‘условен’5, което често се употребява за 
картографския знак, няма този смисъл. Тук е много по-подходящо да се използва терминът 
‘конвенционален’6, който често се употребява във философия на науката, за да обозначи 
“чисто целесъобразното съгласие между учените за характера на понятията, 
дефинициите, аксиомите, хипотезите.” (Шмит и Шишков 1991, стр. 301).  

В дефиницията трябва да се посочи, че върху картата е изобразено местоположението 
в пространството и разполагането на обектите един спрямо друг. За целта ще използваме 
термина разположение, който според нас обобщава казаното по-горе. Необходимо е да се 
укаже, че картите показват вида и свойствата на обектите. Тук терминът ‘вид’ може да има 
две значения: външен вид (контур, вътрешна структура) или родов вид, клас на обектите 
(например, комин, сграда, чешма). Под ‘свойства’ ще се разбират наименования, 
количествени и качествени характеристики на изобразяваните обекти.  

                                                 
4 “Приет обичай, навик, договореност” (Буров и колектив 1995, стр. 1260) 
5 “1. Който може да се извърши при определени условия, относителен. 2. Който е въображаем, 
несъществуващ. 3. В граматиката - който съдържа условие.” (Буров и колектив 1995, стр. 1259) 
6 “1. Който е приет по договор или при някакви условия. 2. Който е обикновен, общоприет.” (Буров и колектив 
1995, стр. 1260). Терминът произлиза от лат. ‘konvention’ - съгласие, (мълчаливо) споразумение  
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От гледна точка на възприемането на картата може да се даде следното 
определение: Картата е конвенционална, интелектуална абстракция, която по 
визуален или осезателен начин поражда у читателя си представа за вида, 
разположението, взаимовръзките и свойствата на изобразените върху нея обекти. 

 Квадрант 3: Картата като инструмент за комуникация 
Картата се създава с конкретна цел - да се предаде информация от нейния създател 

към читателите. Комуникацията изглежда прост процес, в който някой предава информация 
на друг, но всъщност процесът на комуникация включва повече елементи. Роман Якобсон 
(1985) разглежда един нелинеен модел на комуникацията, който включва следните шест 
елемента: адресант, съобщение, адресат, контакт, контекст, код. В нашето определение 
фигурират тези елементи: Комуникацията се осъществява между автора на картата 
(адресант) и нейния читател (адресат). Съобщението представлява мисления пространствен 
модел на обособена част от реалността, с който авторът иска да запознае читателя на картата. 
Контактът се осъществява посредством картографските знаци, а контекстът на картата се 
формира от нейното предназначение, от целта на създаването ú, както и от изобразената на 
нея територия. И накрая - кодовете, в случая значението на знаците, чрез които се предава 
съобщението, се описват в легендата  или се подразбират, когато имат символен характер. 

Картата е канал за комуникация, чрез който картографът целенасочено предава 
на читателя мисления си пространствен модел на реалността посредством 
картографски знаци, значението на които е описано в легендата или се подразбира.  

 Квадрант 4: Функциониране на картата 
Според начина си на функциониране, картата напълно се вмества в понятието ‘модел’: 

обект, който може да замести друг обект в някакво отношение. Картата замества местността, 
изобразена на нея и позволява тя да бъде изучавана, измервана и т.н. по картата.  

Ако трябва да класифицираме картата сред останалите модели, то тя е мислен, 
математически модел. Всеки реален предмет или явление, който е обект на 
картографиране има свой образ върху картата. Съответствието между пространството на 
обекта и пространството на модела се осигурява от два математически закона: мащабна 
трансформация и картографска проекция. Друга важна характерна особеност на картата 
като модел е видът на подобието с оригиналите. В дефиницията трябва да се подчертае, че 
картата използва пространствено подобие, т.е. подреждането на пространството на картата 
съответства на това в реалността. За да различим картата от останалите математически, 
пространствено подобни модели (например, снимки) следва в дефиницията да укажем, че 
картата е генерализиран модел. т.е. на нея са изобразени само съществените от гледна точка 
на предназначението ú обекти и характеристики в обобщен и формализиран вид. 

Към картографските произведения се поставят разнообразни изисквания, но три от 
тях са най-важни: точност, пълнота и правдоподобност. Точността може да се разглежда 
като геометрична точност, точност на изобразените характеристики на обектите, 
точност при подбора на обектите и т.н. Пълнотата е свойство на картата, което е може да 
се отнесе както към територията, така и към обектите и техните характеристики. 
Правдоподобността също има две страни: от една страна е географската правдоподобност, 
а от друга - истинността на съдържанието на картата.  

Картата е математически, пространствено подобен, генерализиран модел, 
който изобразява графично обекти от реалността с определена точност, пълнота и 
правдоподобност.  

Глава 2. Дефиниции за карта и картография                          стр. 11 



ОСНОВИ НА КАРТОСЕМИОТИКАТА 

 2. Дефиниция за картография 
 Много от определенията за картография съдържат в себе си термини като ‘карта’7, 
‘картографски’8 и т.н., с което навлизат в порочен кръг: ако човек не знае какво е карта, е 
безсмислено определението за него; ако пък знае, то самата дума картография му показва, че 
става въпрос за описание чрез карта.  
 Тъй като по-горе представихме картата като модел, следва да възприемаме 
картографията като специфичен вид моделиране. Моделирането най-напред се основава на 
определени общонаучни принципи, които се различават в зависимост от методологическата 
основа. Според нашето разбиране, те са следните:  

 Принцип на подобието - моделът да наподобява поне в едно отношение оригинала;  
 Принцип на непълнотата на моделите: винаги съществува разлика между модел 

и обект, която не позволява да се изучи напълно обекта;  
 Принцип на синтаксиса - всеки научен модел може да се изрази чрез знаци; 
 Принцип на логичността - моделите не могат да противоречат на логиката;   
 Принцип на вътрешната непротиворечивост - моделът не може да съдържа тези 

или съставни части, които си противоречат;  
 Принцип на целесъобразността: всяко изследване се извършва с  определена цел;.  
 Всеки научен модел е мислен - създава се в съзнанието на учения след волеви акт; 
 Принцип на ограничението - всеки истинен модел е верен в определени рамки, при 

определени условия и погрешен извън тях;  
 Комуникационна и познавателна функция на моделите - те се създават с две 

цели: а) да се представят в определена форма знанията за обекта; б) да се изучава оригинала; 
  Смяна на моделите - всеки модел ‘остарява’ с натрупване на нови данни и 

неизбежно бива заменян с друг модел. 
 Картографията е математически метод за моделиране9, затова в картографията се 
прилагат математическите принципи формализация и кодиране на информацията. Когато 
казваме, че картографията е математически метод за моделиране, ще разбираме, че се 
извършва процес на кодиране на данните - “представяне на информацията в стандартна 
форма, като по този начин се извършва групиране на елементите на базата на определени 
техни характеристики” (Василев 1995) и тяхната формализация “привеждане на 
изходната информация в единна, точно определена форма” (пак там). 
 След горните разсъждения, можем да посочим нашето разбиране, че  картографията 
е метод за математическо моделиране на обекти от реалността, при който се 
създават пространствено-подобни, знакови, генерализирани, метрични модели. 

 Често картографията се представя само като наука. Но това е само едно от нейните 
четири проявления, във всеки от квадрантите на Уилбър. Картографската литература е 
външното проявления на картографската наука, която пък се дефинира като системата от 
публичните картографски знания. Тези знания се разпространяват в процеса на 
картографското образование. Четвъртата, но може би най-важна страна на картографията, 
доколкото останалите съществуват заради нея, е картографската практика. 

                                                 
7 “Наука за картите като особен способ за изобразяване на действителността, за тяхното създаване и 
използване” (Определение на Международната картографска асоциация, цитат по Берлянт 2001, стр. 21) 
8 “Картографията е област на науката, техниката и производството, обхващаща изучаването, създаването 
и използването на картографски произведения.” (Държавен стандарт на Русия, цитат по Берлянт 2001 стр. 21, 
както и Салищев 1990, стр. 13). 
9 Въпреки това, картата не е математически модел, защото има собствен език. 
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Глава 3 
ТЕОРЕТИЧНИ КОНЦЕПЦИИ В КАРТОГРАФИЯТА 

 
“Науката е като земята: можеш да 
притежаваш само малко от нея.” 

Волтер 

 1. Теоретичните концепции според Берлянт 
Александър Берлянт (1996, 1997, 2001) разглежда  теоретико -  познавателните 

концепции в картографията и ги групира в четири подхода: 

 1.1 Моделно – познавателна концепция  
 Разглежда картографията като наука за познанието на действителността чрез 
картографско моделиране, а самата карта – като образно-знаков модел на действителността; 
картографската генерализация – процес на целенасочен отбор и обобщение на 
изобразяваните обекти, способстващ за по-отчетливо проявяване на основните елементи и 
връзки, за получаване на качествено нова информация. Тази теория са разработвали 
предимно руските картографи Н. Н. Барански, К. А. Салищев, А. В. Гедимин, А. Г. Исаченко 
и техните последователи още през 40-те години на двадесети век.  

 1.2 Комуникационна концепция  
 В нея картографията се представя като наука за предаване на пространствена 
информация, а картата – като информационен канал, средство за комуникация между 
съставителя на картата и нейните читатели. Счита се, че комуникационната концепция се 
заражда през 60-те години на миналия век, като нейното развитие съвпада с началото на 
активната дейност на Международната картографска асоциация. Основен принос за 
формиране на дадената концепция през 60-те – 70-те години на XX век са допринесли 
картографите Е. Арнбергер, А. Колачний, А. Робинсон, Дж. Морис и др.  

 1.3 Езикова концепция  
 Разглежда картографията като наука за езика, а картата – като особен текст, съставен с 
помощта на условни знаци ('написани на езика на картата'). В дадения случай 
картографията се изявява като отрасъл на лингвистиката и семиотиката (наука за знаците), а 
предмет на нейното изследване стават картографските знакови системи. Развитието на тази 
система от възгледи е започнало през 1970 – 1980 г. най-вече благодарение на трудовете на 
М. К. Бочаров, А. Ф. Асланикашвили, А. А. Лютий, Ян Правда, Л. Ратайски, Ж. Бертин и др. 
Днес този подход се развива в няколко направления: като чисто семиотичен подход; като 
езиков подход и като съединяване на двата подхода (по Ян Правда).  

 1.4 Геоинформационна концепция  
Интегрира от една страна представата за картата като модел, притежаващ уникални 

гносеологически свойства и мощен евристичен потенциал, а от друга като за средство за 
акумулиране, преобразуване и предаване на информация. Формирането на 
геоинформационна концепция започва през 80-те години на миналото столетие. При нея 
картографията е тясно свързано с геоинформатиката, науките за земята и обществото. 
Картата се представя като образно – знаков геоинформационен модел или с други думи тя е 
едновременно и инструмент за познанието, и способ за аналогово моделиране на 
действителността, и средство за предаване на информация в цифрова форма.  
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Фиг. 3.1 Развитие на картографската наука през XX век (по Берлянт 1996, стр.31) 

 2. Конвергенцията на теоретичните концепции  
 Берлянт задава един резонен въпрос: как се отнасят тези направления едно към друго? 
Дали само едно от тях е правилно, а останалите трябва да се отрекат? Или всяко от тези 
направления има свой самостоятелен смисъл и те следва да развиват паралелно. От една 
страна “всяка от изброените концепции има напълно реално основание, съдържа рационално 
зърно.” (Берлянт 2001, стр. 22). Но от друга страна, според Берлянт, не могат да съществуват 
четири различни теории и всички те да са верни. Затова, според руския учен, четирите 
подхода трябва да се слеят в единна концепция, която може да бъде единствено правилната. 
Берлянт предлага една схема (фиг. 3.1), съгласно която в бъдеще четирите подхода в 
картографията ще се обединят на основата на геоинформационната концепция.  

 3. Необходима ли е конвергенцията? 
Ние разгледаме отделните теоретични концепции като страни на картографията във 

всеки от четирите квадранта на Уилбър (фиг. 3.2):   
Езиковата концепция разглежда 

градивните елементи на езика – знаците, 
затова е свързана най-тясно със семиотиката. 
И тъй като знаците са материалния носител 
на информацията върху картата, то те 
изграждат физическия свят на картата. 
Моделно – познавателната концепция се 
занимава с възприемането на картата като 
модел на действителността, което естествено 
я поставя в горния ляв квадрант. Тъй като 
комуникативната концепция в картографията 

разглежда как се предава пространствената информация, заложена върху картата; 
съотношението между заложената от създателя на картата информация и извлечената от 
нейния потребител, тя попада в долния ляв ъгъл на Уилбър. И накрая, геоинформационната 
концепция се занимава с начините за създаване на картографски произведения чрез ГИС, т.е. 
чисто прагматичната страна на картографията.  

Горното разпределение се основава не само на изучаваните от тези направления части 
от картографията, но и на по-общите научни дисциплини, на които те стъпват. 

2 1
Възприемане на 

света 
Физически свят 

Езикова концепция Моделно-
познавателна 
концепция 

 

Комуникация Функциониране 
Комуникационна 

концепция 
Геоинформационна 

концепция 
3  4

Фиг. 3.2  
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Част II. СЕМИОТИКА 

Глава 4 
КРАТКА ИСТОРИЯ НА ЗНАЦИТЕ 

“Този, който не помни миналото, е осъден 
да го повтаря.” 

Дж. Сантаяна 

 1. Предистория на знаците 
 Хората са използвали знаците10 от незапомнени времена. Най-напред са използвани 
жестове при ловуване, а по-късно се е появила и речта. Първите осмислени, изкуствено 
създадени знаци са свързани със суеверието. Първоначално човекът е асоциирал и 
отъждествявал природните сили със съпътстващите проявите им явления и действия или с 
намиращите се в близост предмети. Правейки връзка между тях и придавайки им магически 
свойства, древният човек се опитвал да използва едните (по-достъпните) за да влияе на 
другите. По-късно е превърнал действията си в ритуал - символично действие, което не е 
пряко свързано с обекта. Ритуалите са били съчетани с определени вербални средства 
(заклинания, баене), от които по-късно се оформя и самостоятелна ‘вербална магия’, при 
която обектът се отъждествява с означаващото го словосъчетание. Оформя се нагласата, че 
словото, което съобщава или разказва за един обект, съдържа част от качествата на обекта.  
 На следващ етап човекът изживява предубеждението, че природните сили и 
съпътстващите ги явления са свързани. Тези явления вече се осъзнават като знаци и стават 
средства за сигнализация и ориентация: “Дебел сняг - голям комат”. Човек е започнал да 
отбелязва вълнуващите го неща с разбираеми само за него материални знаци. Постепенно 
тези знаци се превръщат в общоприета система за комуникация. В началото те са просто 
рисунки (пиктограми), но с течение на времето се унифицират и отдалечават от 
първоначалната си форма, стават все по-абстрактни. Със създаването на писмеността 
завършва предисторията на знаците и започва историята на знаковите системи.   

 2. Древногръцките мислители 
 Първите, за които има сведения, че са се занимавали с проблема за знаците като 
такива са древните гърци.  Изхождайки от метафизична представа за света, Питагор (570 - 
496 пр.н.е) развива една концепция за знаците, която се утвърждава за дълго време и остава 
трайни следи в науката. Питагор смята, че всички съществуващи предмети са дубликати на 
зададените от боговете чрез числа първообрази. Числата според него са имали двойствена 
същност: от една страна те са материални същности, на които им липсват недостатъците на 
реалните предмети; а от друга, те представляват закон, чрез който се задава структурата и 
формата на нещата. Питагор се опитва да изведе общовалиден закон, чрез който символно да 
представи количествените показатели на битието. Той схваща ролята на знака да информира 
поради принципа на подобието, но разбирането му за същността на подобието между 
означаващо, означавано и познаващо е твърде различна от съвременната. Питагор смята, че 
подобието се основава на материалната им еднородност (трите компонента според тях са 
генетично идентични). Това е следствие от разбирането им за единството между битие, слово 
и душа, което е характерно за питагорейската философия. (Русенов 1998, стр. 30). 
                                                 
10 Произходът на думата ‘знак’ е свързан с корена на думата ‘знание’ (Русенов 1998, стр. 7-8). В българския език 
тя произлиза от старо-славянския корен “зна-” (зна-я, зна-мение). В старогръцкия думата ‘gnoma’ (знак, 
познание) произлиза от корена ‘gno-’ (‘gnosis ‘ - ‘знание, познание’). В латинския общия корен е ‘not’ (‘/g/notis’ 
- известен, познат; ‘noto’ - отбелязвам, посочвам). 
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Във философията на Платон (427 – 347 пр.н.е.) продължава разбирането, че знаците 
‘подражават’ или наподобяват изобразяваните от тях неща. Той счита че връзката между 
означавано и означаващо е предопределена от боговете, а на човека е оставено да тълкува 
знаците, според собствените си възможности. В Седмото Платоново писмо се описват 
стъпалата на познанието. На първите три стъпала са поставени името, езиковата дефиниция и 
сетивното подобие на предмета. Нека си представим един кръг. Думата ‘кръг’, дефиницията 
‘фигура, всички крайни точки на която са равноотдалечени от нейния център’ и визуалната 
представа за някой конкретен кръг (модел на кръга) не ни дават “... истината за същността 
на кръга. Никое от тези представяния в слово, дефиниция и в модел не достига и схваща 
истинната същност на кръга.” (Платон, цитат по Касирер 1923, стр. 77). Всички те са знаци 
на кръга и не засягат неговата същина. Но те водят към четвъртото и петото стъпало – 
научното познание и неговия предмет. С други думи, знаците са необходима предпоставка за 
познанието и за самият предмет на познанието.  
 Трудността да се поддържа тезата за идентичността на означаваното и означаващото 
поражда ‘конвенционалната теория за знака’. Укрепването на самочувствието на човека и 
води до светогледа, синтезиран в афоризма на Протагор “човекът е мярка за всички неща”. 
За софистите знаците вече не се възприемат като даденост от боговете или възникнали 
сами по себе си. Те считат езика за обществено явление, като преувеличават различията 
между означавано и означаващо и изтъкват многозначността и произволността на словото. 
 Демокрит (460 – 370 г.пр.н.е.) е създал друга конвенционална теория на знаците, 
която е по-умерена от тази на софистите. Той не приема нито теологичния, нито 
натуралистичния произход на знаците. Демокрит стига до извода, че знаковостта е 
произлязла от практическите нужди на хората да комуникират помежду си. Той показва, че 
наименуването зависи не толкова от това, на което се дава име, а от този, който дава имената. 
Следователно, знаците са по-скоро творчески акт на човека, отколкото иманентни или 
божествени. В същото време, означаването не е произволно действие, а е свързано с някакви 
характеристики на означаваното. Но това не е подобие в същността на означаваното и 
означаващото, а е свързано с възможността на човека да вникне и схване същностните 
характеристики на обектите от действителността. Демокрит намира връзката между 
означаваното и означаващото на психическо ниво: знакът не обозначава реалния обект, а 
образът, който този предмет предизвиква в мозъка. Той счита, че между образа на знака и 
на обекта му съществува някаква връзка, която ги асоциира, сближава и отъждествява. Или, с 
други думи, отново се връщаме на правилото ‘подобното обозначава подобно’, но вече не в 
реалността, а на нивото ментални образи. 
 Според Аристотел (384-322 г. пр.н.е.), всички неща в света имат материя и основен 
закон (logos) на качествената си определеност. Тяхната същност се състои от съвкупността 
на многобройните им свойства. Всяко свойство, което възприемаме в предметите е знак за 
този закон. При такава постановка знакът не е нито естествено свързан с обекта, нито е плод 
на договаряне между хората – той е необходим за обозначаване на естествените общи 
свойства на нещата, за тяхното възприемане и идентифициране. Освен тези външни за 
индивида знаци, които той само трябва да възприеме и тълкува, съществуват и друг тип 
знаци, които създава самият индивид. Те произтичат не от обекта към субекта, а обратно – от 
субекта към обекта. Това са ‘именуваните знаци’, които човек сам създава за обозначаване 
на нещата около себе си. Те не са произволни, а са “знаци на представите в душата”, т.е. 
психични отражения. В това, според Аристотел, се заключава способността на знака 
едновременно да “визира действителността и насочва вниманието към нея ... така, че той 
не просто маркира обекта и информира субекта, но и спонтанно преобразува нàгледа в 
понятие, а съзерцанието – в разбиране” (Русенов 1998, стр. 47-48). В съчиненията на 
Аристотел намираме и обяснение за връзката между знака и обекта: всички създадени от 
човека знаци съответстват на определено значение, което ги свързва с означавания предмет.  

Автореферат, автор Станислав Василев стр. 16 
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 3. Знакът между елинския свят и Ренесанса 
 В Средновековието тълкуването на библейските текстове се е превърнало в основно 
занимание на философите. Необходимо е било да се разграничи буквалното съдържание на 
библейския текст от неговата символна същност.  

Августин Аврелий (354 – 430 г.) разглежда “... словесния знак (signum) като телесна 
форма (буква, звук) с безтелесно съдържание (значение, смисъл), които две негови страни 
… именува съответно signans (означаващо) и signatum (означавано).” (цитат по Русенов 
1998, стр. 69). В тълкуванието на Библията Августин разделя буквалното значение на текста 
(‘черупка’) от неговото иносказателно значение (‘ядро на истината’). Тази идея за скрития 
смисъл на знаците, макар и не нова, е изведена като централна за тяхното възприемане и 
тълкуване. 
 Според Роджър Бейкън (ок. 1214 – 1294 г.) сетивно възприеманите свойства на 
нещата не са случайни атрибути спрямо вътрешната им природа, а са необходимо присъщи 
външни знаци на отредената им от Бога същина. Следователно, в сетивните знаци е 
закодирана същината на нещата и чрез умението те да се тълкуват може да се достигне до 
скрития подтекст на природните закони. Всичко на света остава следи, знаци след себе си и 
човек, подобно нa детектив само трябва да ги открива. 

Уйлям от Окам (ок. 1300 – 1349 г.) в учението си за универсалиите разглежда 
знаците като естествени и изкуствени. Връзката на знака и означения от него обект Уйлям 
представя като продукт на душата, т.е. значението е винаги конвенционално. Изцяло се 
отрича значението да е обективно присъщо на знаците: според средновековния философ, то е 
изцяло подчинено на мисловната дейност и представлява способност на човека да различава 
и обозначава заобикалящите го неща.  

Николай Кузански (1401 – 1464 г.) търси причинните връзки между знака и обекта: 
защо човек е способен да открие и тълкува знаците на природата? Счита че съответствието 
между вътрешния свят на човека и външната организацията на света позволява да се 
възприемат и разбират знаците. Човек успява да разкрие проявленията на всички неща чрез 
знаците които те оставят, защото открива “... във външните знаци онова, което в себе си 
носи” (цитат по Русенов 1998, стр. 75). Възприел принципа за аналогията, Николай разглежда 
следната схема: Бог е създал реалните същности и им е отредил проявления, които ние 
възприемаме като естествени знаци. Аналогично, човек в мислите си създава един свят, 
външните проявления, на който са изкуствените знаци. Естествените знаци отразяват 
реалните неща, а изкуствените знаци – мислите ни за тях. 

 4. Знакът в епохата на Просвещението 
 Томас Хобс (1588 – 1679 г.) разглежда знаците като изкуствени и “произволно 
подбрани”. Те обозначават или поради трайното обвързване във времето между знака и 
означаваното от него, или поради традицията в употребата им. Хобс предлага система за 
класификация на знаковите средства: Според  функционирането им ги разделя на знаци (за 
означаване в паметта и за припомняне) и признаци (за предаване нашите мисли на другите). 
Според възможните значения на знаците: еднозначни, когато са трайно свързани с 
определени обекти и многозначни, когато чрез тях могат да се обозначават различни обекти. 
Освен това Хобс разделя знаците на абсолютни и относителни, което днес се счита за 
естествено в картографията и на прости и сложни (които съдържат в себе си прости знаци).  
 Джон Лок (1632 – 1704 г.) е ученият, който дава през 1690 година името на науката 
семиотика: “Σημιωτική – разглежда същността на знаците, с които умът си служи за 
разбиране на нещата или за предаване на своето знание на другите.” (Лок 1690). В самото 
определение са указани явно двете страни на знака – за възприемане на реалността и за 
комуникация.  
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 През 1704 година Готфрид Лайбниц (1646 – 1716 г.) публикува ‘Нови опити върху 
човешкия разум’, в която представя компромисна теория между двете крайни разбирания за 
знаците: знакът е изкуствен и напълно произволен (Аристотел, Хобс, Лок) и знакът е 
отражение на вътрешната същност на нещата (Платон, Бейкън). Лайбниц приема, че 
значенията на знаците “не се определят от една естествена необходимост, но все пак се 
определят ... от естествени основания, където случаят има своя дял” (Лайбниц 1704). 
Теорията на Лайбниц показва, че семантичните свойства на знаците, макар и произволни се 
обуславят от физичните свойства на означаваните неща. Следователно, знаците освен 
артефакти могат да бъдат и естествени. 
 Последователят на Лайбниц Имануел Кант (1724 – 1804 г.) възстановява старото 
деление на знаците на естествени и изкуствени. Изкуствените знаци са произволни: 
установени по споразумение или по целесъобразност. Те са изобретени или пригодени да 
удовлетворят потребността на човека за предаване на информация. Естествените знаци не 
са произволни, не са създадени от никого, а от само себе си са знаково функциониращи. 
Свойството им да обозначават като че ли е ‘вродено’, а не зависи от човека. То е свързано с 
някакво качество на знака, което естествено го съотнася към означаваното. За да бъдат 
разпознати естествените знаци е необходимо освен наличие на воля у индивида и определен 
потенциал, като опит, познание, схватливост и т.н.  
 Заслугата на Лайбниц и на Кант в изследване на знаците е в това, че разглеждат както 
техния конвенционален смисъл, така и техния относително устойчив, обективен смисъл, 
който не зависи от личните предпочитания на индивида.  
 Джордж Бъркли (1685 – 1753 г.) изгражда една концепция за аналогията като 
всеобща предпоставка за закономерността в света и в частност за знаковостта. Той разглежда 
три свята: този на предметите; този на мислите и един трети свят, като посредник между 
първите два - светът на знаците. Основна предпоставка за означаването е наличието на общ 
атрибут между знака и означеното от него. Интересен за картографията е изводът на 
Бъркли, че видимите форми, винаги притежават значение, тъй като те съдържат 
атрибути на подобие с осезателния си аналог. Затова “... върху езика на природата, който 
говори на очите ни не тегне онази неправилност на тълкуването му и двусмисленост, на 
каквато неизбежно са изложени изобретените от човека езици.” (Бъркли, цитат по Русинов 
1998, стр. 121, 122). Т.е. независимо какво значение сме придали на знака в легендата, той 
има собствено безусловно, не-конвенционално значение, на което се дължи не-еднаквото 
възприемане на картографския знак от отделните читатели на картата. 
 Френските просветители показват невъзможността за създаване на една ‘абсолютна 
всеобща граматика’ на знаците. Затова те изоставят логическият подход към тях и 
разглеждат знаците предимно в два аспекта: психологически и естетически. 
 Дьони Дидро (1713 – 1784 г.) твърди че никога не можем да разберем напълно 
смисъла на знаците заложен от техния създател, доколкото той влага в тях “духовен печат, 
мисловен отпечатък и отпечатък на чувство” (Дидро, цитат по Касирер 1944, стр. 96). 
Следователно, както създаването на знаци, така и тяхното възприемане са субективни 
процеси. От тук лесно може да се направи извода, че “езиковите понятия не са прости знаци 
за обективни предмети и процеси, а знаци за представата, която ние си създаваме за тях” 
(пак там). И това с много по-голяма сила се появява там, където се обозначава една 
комплексна, обща представа за нещо, а не се пресъздават простите сетивни усещания. Дидро, 
в своето ‘Писмо за глухонемите’, разглежда непреводимостта на езика. “Би могло да бъдат 
пресъздадени мислите, можем да имаме щастието тук или там да намерим равноценен 
израз; но общата представа, тонът и звученето на цялото винаги остава един – единствен 
стабилен и непреводим ‘йероглиф’.” (Касирер 1944, стр. 95, 96). 
 В духа на френското Просвещение, през XVII и XVIII век се налага схващането, че 
всички езици, които използва човек, както в ежедневната реч, така и в изкуството, и в 
техниката не са божествено дадени, а са постепенно развити от човека. 

Автореферат, автор Станислав Василев стр. 18 



Част II. Семиотика 
 

Глава 5 
КРАТКА ИСТОРИЯ НА СЕМИОТИКАТА 

 
  “За науките е крайно похвално 
незадоволителната истина, която старите 
вече притежават, да се търси отново и да се 
продължи.” 
Гьоте, ‘Изкуство и древност’, том 3, 1821 г. 

  

 Семиотиката се е зародила като наука преди около един век. Това е много кратък 
период за развитие, особено ако се сравни с хилядолетията развитие на математиката, 
философията, физиката, та дори и картографията. Поради тази причина все още много факти 
в историческото развитие на семиотиката са предмет на полемика сред семиотиците. Дори не 
може да се каже с точност кой е родоначалник на тази наука. Различни източници посочват: 

 Чарлс Сандърс Пърс (1839–1914): “Основните принципи на семиотиката е 
формулирал още през XIX век американския философ Чарлз Сандърс Пърс.”  (Руднев 1997); 

 Фердинанд де Сосюр (1857-1913): “Швейцарският лингвинист Фердинанд де 
Сосюр е считан за създател на лингвистиката и семиотиката.” (Hodge 2003); 

 Чарлз Уйлям Морис (1901 – 1979): “Началото на науката за знаците е било 
положено от американския философ Чарлз Морис.” (Ветров 1968). 
 Ще бъдат представени накратко основните идеи на тримата учени. 

 1. Семейотиката на Чарлз Пърс (1839 - 1914) 
 Името на Чарлз Пърс11 се свързва не само с появата на философското направление 
прагматизъм, но и със семиотиката. През 1960 г. той предлага една нова теория на знака. 
Според Пърс, хората нямат и не могат да имат непосредствен достъп до реалността. Знаците 
не са нищо друго, освен универсален посредник между човешкия ум и реалността. Тъй като 
културните знаци не са достояние на само на отделните индивиди, а се поделят в 
обществото, именно обществото установява тяхното значение. По този начин критерий за 
истината се явява социалният консенсус. Доколкото истината е плод на обществено 
договаряне, задачата на Учения и на Философа се състои не в това да се стреми към познание 
на реалността, такава, каквато е (такова познание по определение е невъзможно), а в 
изясняване на възприетите идеи за нея. (Горный 1996)  
 През 1897 година Пърс дава знаменитото си определение за знака: “Знак или 
репрезентамент, е нещо, което замества друго нещо в някакво отношение или качество. 
Той е адресиран към някого, така, че създава в главата на този човек еквивалентен знак или 
възможно, по-развит знак. Знакът, който той създава, аз наричам интерпретант на 
първия знак. Знакът замества нещо – своя обект. Той замества този обект не във всички 
отношения, но насочва към някаква идея, която аз понякога наричам основание на 
репрезентамента.” (Пърс 189712, &10). В него са показателни няколко неща. Първо, знакът 
е артефакт, тъй като се създава от човек и е предназначен за човека. Второ, той е 
целенасочен: има за цел да създаде комуникация между хората. Трето, знакът има обект, без 
който няма да бъде знак. Четвърто, знакът създава в главата на получателя мислен модел, 

                                                 
11 В българската семиотична литература е познат и като Пиърс, но във всички издания от последните години 
името се изписва Пърс, което тази транскрипция беше възприета в нашата работа.   
12 Произведението ‘Grammatica speculativa’ е всъщност компилация от произведения на Пърс от различно 
време, някои дори не са датирани. Издадено е след смъртта му. Приели сме да го означим с годината 1897 
поради това, че през тази година е написана най-съществената му (от наша гледна точка) част -  за видовете 
знаци.  
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който не само може да е ‘еквивалентен’, но и тъй като моделът съдържа и лична информация 
на получателя за обекта, той може да бъде по-богат по съдържание от знака. И накрая, пето, 
знакът има свойството да замества обекта поради идеята към която насочва съзнанието, 
а тази идея получателят на знака трябва да свърже с обекта.  

 2. Семиологията на Фердинанд де Сосюр (1857 - 1911) 
 Фердинанд де Сосюр  използва за построяване на своята езикова теория принципа на 
редукционализма, при който в изследвания обект се отделят само съществените моменти, 
противопоставяйки ги на несъществените в конкретния случай свойства. 
 Сосюр издига като първи основен принцип на означаването: “Връзката между 
означаващото и означаваното е произволна” (Сосюр 1916), което довежда до ожесточени 
спорове след смъртта му. Разбира се, и той като Пърс разглежда значението на символите, но 
за разлика от Пърс, Сосюр търси задължителна, естествена връзка между символа и 
означаваното от него. (Якобсон 2004) 
 Сосюр разглежда знака като двустранен. В него той вижда не само материалната 
му същност (знакът като обект от физическия свят), но и идеалната страна (способността 
му да замества в съзнанието ни нещо друго) (Даниленко 2003). “Диадата ‘означаващо и 
означавано’ ... може да бъде сравнена с двете страни на лист хартия. ‘Мисълта’ 
(означаемото) е предната страна, а образът на знака (означаващото) е задната страна на 
листа. Едното не може без другото, не могат да се разрежат ... и да съществуват 
самостоятелно.” (Попова 2004, стр. 52).  
 Теорията на Сосюр е изиграла решаваща роля в развитието на хуманитарните науки в 
Европа в средата на XX век. Неговият ‘Курс по обща лингвистика’ е получил особена 
известност през 20-те години, когато са се утвърждавали принципите на структурализма в 
противовес на историцизма на XIX век.  

 3. Семиотиката на Чарлз Морис (1901 - 1979) 
 Чарлз Уйлям Морис  описва природата на знаците по следния начин: “Процесът в 
който нещо функционира като знак може да се нарече семиозис. Този процес ... включва 
четири фактора: това, което изпълнява ролята на знак; това, което знакът посочва; 
въздействието, по силата на което съответния предмет се оказва за интерпретатора 
знак.” (Морис 1938). Морис описва семиозиса като процес на опосредствено възприемане: 
интерпретаторът възприема десигнанта посредством знака, благодарение на връзката 
между последните две – интерпретанта. Първият важен за семиотиката извод на Морис 
е: “Семиотиката ... не изучава някакъв особен род обекти, а обикновените обекти, 
дотолкова (и само дотолкова) доколкото те участват в семиозиса.” (пак там). 
 Вторият постулат на Морис гласи, че макар всеки знак задължително да има 
десигнант то “знаците, указващи на един и същ обект, не са длъжни да имат едни и същи 
десигнанти, доколкото това, което се възприема в обекта при различните 
интерпретатори може да бъде различно.” (Морис 1938). В тази теза Морис прави ясно 
разграничение между изобразявания обект, наричан от него деноминант и означаваното от 
знака - десигнант: “Десигнантът не е вещ, а род на обекта или клас обекти” (пак там).  
Докато при Пърс знакът трябва да има деноминант, то за Морис достатъчно е да има 
десигнант. Морис дава пример, че можем да се готвим да живеем на един остров, дори ако 
този остров не съществува.  
 Трето, Морис подчертава, че единственото важно за семиотиката свойство на знака е 
неговата способност за замества нещо друго.  
 Морис, за разлика от Сосюр, разглежда знака като едностранна (монолатерална) 
същност: в понятието знак включва само неговата материална страна. По този начин той 
отделя знака от останалите компоненти на семиотичния процес. И сега продължават 
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споровете по въпроса за двустранната същност на знака (Степанов 1971). Същността на 
спора е не дали знакът притежава значение или не (в това никой не се съмнява), а дали 
значението е същностно присъщо на знака или той има физическа форма и идеално 
съдържание, което в определен момент може да му се придаде. Полският учен Л. Завадовски 
поставя въпроса така: Ако градинар наричаме човек, който има градина, то можем ли да 
решим, че градинар има двустранна същност (човек + градина)? Ако човекът престане да 
има градина, то той престава да бъде градинар, но продължава да бъде човек. Аналогично, 
ако знакът загуби своето значение като знак, той продължава да бъде физически обект. С 
това полският учен показва, че знакът няма двустранна същност, а е физически обект, 
който при определени условия притежава значение. (Степанов 1971)   
 Една основна разлика между Пърс и Морис е по въпроса за обхвата на знаците. 
Докато Пърс им придава задължителна комуникационна функция (създадени са от някой, за 
да информират друг за нещо), то Морис вижда знаци и в природата: “Гърмът е знак за 
мълния, а мълнията – за опасност именно поради това, че гърмът, мълнията и опасността 
действително са свързани един с друг по специфичен начин” (Морис 1938). И до днес 
семииотиците не са изработили единно становище по въпроса за обхвата на знаците. Едни от 
тях (например, Даниленко 2002) стоят на позициите на Пърс, а други (например, Степанов 
1971) поддържат по-широкото тълкувание на Морис. 
 За най-съществен принос на Морис в семиотиката се счита разделянето на тази наука 
на три части: семантика, синтактика и прагматика. “Семантиката е свързана с 
отношението на знаците към техните десигнанти и по този начин - със самите обекти, 
които те обозначават или могат да обозначават” (Морис 1938). Синтактиката се занимава 
със “синтактичните отношения между знаците, независимо от техните отношения към 
обектите или към интерпретатирите” (пак там). Прагматиката Морис описва като 
“дисциплина, изучаваща отношението на знаците към интерпретанта” (пак там). Във 
всяка от трите страни на семиотиката Морис разглежда ‘чисти’ и ‘описателни’ аспекти, 
например: “Чистата семантика предлага терминологията и теорията, необходими, за да 
се говори за семантично измерения на семиозиса, а дескриптивната семантика изучава 
реалните проявления на това измерение.” (Морис 1938). 

 4. Развитие на семиотиката през втората половина на XX век 
 През 60-те - 70-те години са се оформили две школи в семиотиката: френска (Клод 
Леви-Строс, Альгирдас Греймас, Цветан Тодоров, Ролан Барт, Юлия Кръстева) и тартуско-
московска (Ю. М. Лотман, З. Г. Минц, И. А. Чернов – Тарту, В. Н. Топоров, Вяч. Вс. Иванов, 
Б. А. Успенский, И. И. Ревзин – Москва) (Руднев 1997). 

 Роланд Барт (1915–1980) разглежда три етапа на съвременната семиотика. Първият 
етап е изумлението, пред новите възможности, които дава семиотиката като наука. Когато се 
запознал с работата на Сосюр, той се е опитал да използва новата наука за анализ на 
митовете, които битуват в обществото. Много учени започват да правят семиотични опити и 
изследвания в своите области. Но скоро Барт, като и колегите му се сблъскват с определени 
трудности: оказва се, че научните основи на семиотиката не са достатъчно добре развити. 
Около 1957 година започва втория етап в развитието на семиотиката, който Барт определя 
като научен. Самият Барт работи по класификацията и систематиката на семиотичните 
понятия. Произтича едно връщане към съчиненията на учените от по-старото поколение - 
Якобсон и Бенвенист. Образува се Международната семиотична асоциация, първият 
конгрес на която е през юни 1974 и започва издаването на Международно списание по 
семиология. Създава се впечатлението, че семиотиците в този период работят по скоро 
съвместно и поддържат приятелски отношения (Барт 1989). След този период на 
консолидация идва бурното развитие на семиотиката в различни направления. Този етап 
Барт нарича етап на Текста. Под текст не следва да се разбира по-тясното понятие за писмен 
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или устен текст, а “текст се явява всеки предмет, разгледан семиотически” (Горний 1996). 
Именно възприемането на всичко като обект на семиотиката е характерно за този етап. Клод 
Леви-Строс прилага семиотиката към повествованието; Юлия Кръстева въвежда в 
семиотиката понятията параграматизъм и интертекстуалност; “... Дерида подема мощно 
развитие на самото понятие за знака, излизайки с идеята за отсрочване на означаемите, 
разсредоточаване на структурите. Фуко издига знака на по-сериозно ниво, определяйки 
неговото конкретно-историческо място в миналото. Лукан даде завършена система за 
разчленяване на субекта, без която науката е обречена на слепота и немота по въпроса за 
мястото от където говори...” (Барт 1989). 

Ивайло Знеполски (1993) разглежда развитието на семиотиката като “... няколко 
последователни семиотични вълни: руските формалисти, Парижкият лингвинистичен 
кръжок, човека-школа Роман Якобсон, датската глосемантика, структурната 
антропология на Клод Леви Строс, семиологията на Роланд Барт и Парижкият 
структурализъм ... Те ‘акумулират’ различни стари познания, развиват различни видове 
семиотична активност (свързана главно с изследването на изкуството и литературата), 
без да отиват по-далече от преповтарянето на назованата от женевския учител 
възможност. Всяка една от тези нови практики в края на краищата от чисто теоретична 
гледна точка се свежда до нов ‘начален’ тласък, който отмества границата на проекта, 
след което бързо затихва. 60-те години, актуализиращи, подхващащи всички тези 
търсения, представляват истински хаос от семиотични предложения и създават чувство 
за неограничени изследователски възможности, без особено да придвижват теорията. В 
най-плодотворните години на Парижкия структурализъм Барт продължава да говори за 
семиотиката, като за наука, ‘която предстои да бъде изградена’. ” 

В своето произведение ‘Семиотика’ (1971), Степанов разглежда няколко 
направления в развитието на семиотиката, според тематичните им насоки:  

Първото той нарича биологическа семиотика (биосемиотика) която изучава 
системата за сигнализация (комуникация) на животните и която се опира преди всичко на 
биологията (Ч. Хокет, САЩ; Н. И. Жинкин, СССР).   

Второто направление, етносемиотиката е толкова обширно, че вътре в него са се 
оформили няколко течения: Едното е ориентирано към антропологията и етнографията, т.е. 
изучаване на примитивните общества (Е. Хол; САЩ; Клод Леви-Строс, Франция). Друго 
течение – на социалната и инженерната психология, т.е. на високоразвитите общества (Ж. 
Маторе, Франция; А. Чапанис и др., САЩ). Третото течение на етносемиотиката се занимава 
с историята на философията и литературата (Р. Барт; М. Фуко, Франция).  

Третото направление – лингвосемиотиката – се ориентира към изучаването на 
естествения език и на неговата стилистика и изследва другите знакови системи, доколкото а) 
те функционират паралелно с речта (паралингвистика, например, жестове и мимики, 
съпровождащи речта); б) компенсират речта (например, изразителната, стилистична 
интонация или типографските шрифтове); в) видоизменят нейните функции и нейния знаков 
характер (например, художествената реч). С развитието на компютърната техника се развива 
още един клон на лингвосемиотиката, свързан с различните изкуствени езици 
(информационно – логическите и програмните езици). (Степанов 1971) 

 Четвъртото направление, според Степанов, изучава най-общите свойства и 
отношения на знаковите системи, независимо от тяхното материално въплъщение (Р. 
Карнап, В. Б. Бирюков, Д. П. Горский, А. А. Зиновиев, В. В. Мартинов и др.). В рамките на 
това направление се създава най-абстрактната, логико-математическа теория на знаковите 
системи, поради което може да се нарече абстрактна семиотика. (пак там) 
 Петото направление е свързано с кибернетиката и теорията на информацията (Г. 
Клаус, И. Земан, А. Мол, Вяч. В. Иванов, В. Мартинов и др.). Степанов го нарича 
кибернетическа семиотика. (Степанов 1971) 
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Глава 6 
ПРОБЛЕМИ НА СЪВРЕМЕННАТА СЕМИОТИКА 

 
“В настояще време все още не съществува 
семиотична теория, достойна за това 
название.”  

Греймас и Курте13

 1. Същност на семиотиката 
 Още Блаженния Августин е имал трудности при разграничаването на знаците и 
вещите: От една страна ние можем да познаваме вещите и да говорим за тях само с помощта 
на знаците, като заменяме вещите с техните обозначения. От друга страна, това което 
обикновено се използва като знак, в някои ситуации може да се възприеме и като вещ.  
 За ‘не-знаците’ може да се мисли като за знаци, макар и с чисто отрицателно 
съдържание. Щом веднъж се приеме, че и ‘не-знаците’ са знаци, тогава семиотиката става 
средство за изучаване на всичко в качеството му на знак или на знакова система. В такъв 
случай предметът на семиотиката ще обхваща всичко, което значи, че семиотиката няма 
предмет. (Горный 1996) 
 Друг подход към предмета на семиотиката е следният: Семиотиката е приложение 
на езиковите методи към обекти, различни от естествения език. Тук семиотиката се описва 
като метод, за разглеждане на всичко в света като конструирано и функциониращо по начин, 
подобен на езика. 
 Горный предлага още едно определение на семиотиката: “Наука, която хората 
наричащи се семиотици, наричат семиотика.” (Горный 1996). Тук се има предвид факта, че 
всички науки боравят с определен език. Затова руския учен предлага семиотиката, подобно 
на философията, да се възприема като основа на всички науки, като границата между нея и 
останалите науки да остане в известен смисъл ‘отворена’. 
 Иманентен подход. Знаковата система се възприема като сложно и организирано 
цяло, като конструкция, организирана от елементи от различно ниво. В този смисъл 
структурата, т.е. връзките, са това, което поражда значение. Йерархията между елементите 
на езика се счита за реално съществуваща, предхождаща всеки анализ и независима от него. 
Този подход е най-отчетлив в структурализма.  
 Интерзнаков подход. Вниманието се премества върху отношенията между знаците. 
Самото понятие за знак се универсализира: повече или по-малко категорично се утвърждава, 
че целият свят е знакова система. Цялата ‘интерзнаковост’ се основава на представата за 
културата като резервоар от значения, разбирани в смисъла на информация, т.е. натурално 
дадени значения. Културата се свежда до ‘вече готово знание’, части от което прескачат от 
една знакова система в друга и образуват ‘живота’ на културата. Тук отново, както и при 
структурализма, личната мисъл се счита невъзможна: мисълта винаги е обективизирана в 
знаците, а всички знаци са ‘ничии’. 
 Семиогоничен подход. Този подход засяга изследването на семиозиса, т.е. 
възникването на знаковите структури от някакви не-знакови или до-знакови реалности. 

 2. Съставните части на семиотиката след Морис 
 Половин век след публикъването на “Основи на теорията на знаците”  на Морис 
разделянето на семиотиката на семантика, синтактика и прагматика е общоприето и не се 
поставя под съмнение. Но в средата на миналия век започва да се обръща по-голямо 

                                                 
13 Цитат от ‘Семиотика. Обяснителен речник върху теория на езика’ (1979).  
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внимание на личностния фактор при възприемането на знаците. Започват да се появяват 
съмнения дали трите дяла на семиотиката са достатъчни, за да обхванат цялата знакова 
ситуация или се налага въвеждане на допълнителни дялове.  
 Русен Русенов, възкресява идеята на Аристотел за нематериалните, но реални 
свойства, на знака които именно го правят знак. Знаковата ситуация той интерпретира не 
като тричленна (знак, предмет, значение), а като четиричленна – (α) знак, (β) значение, (γ) 
понятие, (δ) предмет. Отношенията между тях той описва така: “α притежава β, изразява γ и 
замества δ; β съдържа γ, представлява δ и характеризира α; γ отразява δ, осмисля α, и 
конкретизира β; δ удостоверява α, онагледява β и задава γ.” (Русенов 1998, стр. 59). 
 Друга постановка на въпроса предлага Богдан Дянков (1975). Той също разглежда 
четиричленна семиотична ситуация: “... обект (предмет), концепт (понятие или някакъв 
идеален образ за обекта в човешката глава), знак (това пак е някакъв обект, с помощта на 
който обективизираме този концепт) и субект (който приема, съхранява, акумулира или 
пък предава с помощта на знаци семантична информация за обектите във формата на 
понятие, твърдения, теории и пр.)”  (Дянков 1975, стр. 52).  

 Но в духа на феноменализма и 
екзистенциализма, Богдан Дянков обръща 
внимание, че субекта не трябва да се 
разглежда едностранно. За да има 
комуникация, освен субекта – емитатор 
на знака е необходимо да има и субект – 
консуматор на информацията. В такъв 
случай описаната по-горе релация трябва 
да изглежда, както е показано на фиг. 6.1.   

 

   Така се оказва, че ситуацията на 
семиозис е петчленна. От тук Дянков прави заключението: “За семиотиката ... основно 
значение имат четири типа или класа отношения, а именно: 1) съотношението между 
знаците на тяхното собствено равнище; 2) съотношението между знаците и именуваните 
от тях обекти само по себе си; 3) съотношението между знаците, концептите и 
именуваните от тях обекти; 4) съотношение между знаците, обектите, концептите и 
субектите в качеството им на емитатори или консуматори на информация в процеса на ... 
комуникация.” (Дянков 1975, стр. 54). Дянков разделя семиотиката ма синтактика, 
сигнификатика, семантика и прагматика. Сигнификативната функция на знаците 
Дянков определя като “ролята им за означение на съществуващо нещо” (1975, стр. 57), в 
смисъл на създаване на отношение, релация между обекта и означаващия го знак. Наличието 
на това отношение, според Дянков, е “... безотносително към това, дали това отношение е 
осмислено по някакъв начин и в някаква степен семантически, нито към условията за 
неговата реализация прагматически. Би могло да се каже, че именно по силата на това  ... 
за едни и същи неща се въвеждат различи означения.” (пак там) 
 В изключителната работа на Христо Кафтанджиев ‘Absolut Semiotics.’  семиотиката 
пак е разделена на четири части. Към традиционните три: семантика, синтаксис и 
прагматика, Кафтанджиев добавя и алфабетиката, като дял, “ ... който изучава природата, 
структурата и развитието на алфабетите (азбуките) на различните знакови системи. Тук 
основни понятия са тези за знака, най-малката означаваща единица, втората артикулация, 
алфабетът, парадигмата и някои други” (2001, стр. 33) Можем да говорим за знакова 
система, единствено, ако успеем да дефинираме нейния алфабет. В този смисъл, 
алфабетиката се явява противоположност на синтаксиса: докато синтаксисът разглежда 
начина на групиране на знаците в знаковата система, то алфабетиката, напротив, има за цел 
да отдели, да изолира знака от знаковата система и да го разгледа самостоятелно, да изяви 
неговите компоненти и начините им на свързване. 

 
 
                              

 

 

                                        

мислен 
модел 

обект 

знак

субект Е субект К

Фиг. 6.1 Ситуацията на семиозис според Б. 
Дянков 
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Глава 7 
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЗНАЦИТЕ 

 
“Човекът е класифициращо животно” 

Otto Jespersen14 (1922, стр. 388) 
 

 Знакът е обект, чиято природа е изключително разнообразна. За знак може да се 
приеме всеки физически или мисловен обект. В допълнение, функционирането на знаците не 
е ограничено в някакви рамки. Те могат да бъдат задължителни за едни, информативни за 
други или въобще да не са знаци за трети. Затова класификацията на знаците е много трудна. 
Съществуват множество класификации от различни автори. Ще разгледаме някои от тях, тъй 
като по-нататък в изложението сме използвали някои от разгледаните тук термини. Не сме 
избегнали изкушението да предложим своя класификация на знаците според начина на 
възприемането им.  

 1. Класификация на Чарлз Пърс 
 Пърс разглежда знаците, разделени в три трихотомии. За нас най-ценна е втората, 
която “разглежда отношението на знака към своя обект: като значение, което знака 
притежава в някакво количество сам за себе си; като някакво съществуващо отношение 
към своя обект; като отношение на знака към интерпретанта. ” (Пърс 1897, &25). 

 Иконата е знак, който притежава някакви сходни качества с означавания от него 
обект. Всяка рисунка, снимка, схема, наподобяваща външния вид на обекта е иконичен знак. 
Според степента на подобие, Пърс подразделя иконичните знаци на образи (между знака и 
обекта има аналогични отношения между собствените им части),  схеми (знакът представя 
обекта чрез отношението паралелизъм) и метафори (връзката се осъществява чрез 
пренасянето от обекта върху знака на определени признаци, общи за тях) (&59).  

 Индексът е знак, който обозначава заради логическата си връзка с обекта. Той не го 
наподобява физически, а има свойството да насочва мисълта към него. Връзката носи често 
характер на причинно-следствена връзка или на указател. Примери за индексен знак  са 
българската поговорка ‘Няма дим без огън’ или стъпките по пясъка, които показват, че там е 
преминал човек.  

 Символът е трайно свързан с означавания от него обект чрез закон, условно 
съглашение между хората или практика, която традиционно се е установила в дадено 
общество или култура. Примери за символи могат да се посочат много: кръстът е символ на 
вярата в християнската религия; същата роля при мюсюлманите играе полумесецът; всички 
пътни знаци са символи, тъй като са въведени в обществото чрез определен закон.  

 2. Класификация на знаците според Моско Москов 
 2.1 Видове знаци според обектната им съотнесеност 
 Москов (2000) прави едно разширяване на традиционната класификация на Пърс – 
икона, индекс, символ, като разглежда два вида индекси, които нарича симптом и сигнал: 
“... индекс с причинно-следствена връзка между знак и обект ...; индекс с липсваща причинно 
- следствена връзка между знак и обект.” (Москов 2000, стр. 87). Второто различиес 
класификацията на Пърс е обособяването на същинския знак извън символния знак. Така се 
получават следните видове знаци според Москов: 

 Знак икона - има мотивирана връзка с обекта: еднаквост, сходство, аналогия; 
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 Знак симптом - естествен природен знак, който информира, но се използва и като 
средство за общуване (димът е симптом за огън, високата температура – за болест); 

 Знак сигнал - предварително договорен изкуствен знак, като обозначител на 
определена информация, например, пътната сигнализация: светофари, регулировчици и т.н. 

  Знак символ - изразява в обобщен вид абстрактна идея или система от идеи, въз 
основа на договореност или обичаи традиции; 

 Същински знак - между него и обозначавания обект не съществува връзка, 
разбирана като сходство. 

 2.2 Видове знаци според случая на употреба 
 Узуален знак - обичаен, общоприет знак; знаковата му функция се реализира по 

обичаен начин в различни знакови ситуации. Някои знаци на картата се използват често или 
винаги за обозначаване на определени обекти. Тези знаци, с основание могат да бъдат 
наричани символи. 

 Оказионален знак - обект, използван като знак в отделен случай, само в дадена 
знакова ситуация. Има знаци, които картографът конструира и използва само на конкретната 
карта и ако те не бъдат описани в легендата са с неясен за читателя смисъл. Именно тези 
знаци можем да наречем оказионални. 

 2.3 Видове знаци по състав 
 Атомарен (прост, елементарен) знак - не съдържа в себе си други знаци, макар, че 

може да има компоненти, които нямат собствено значение в конкретната знакова ситуация.  
 Суперзнак (сложен знак, комплексен знак) - знак, съставен от други знаци, на 

които може да се раздели. Например, гербът е сложен знак, тъй като обикновено се състои от 
няколко фигури, всяка от които е натоварена със собствено значение. 

 3. Нова класификация на знака по начина на възприемане 
 Представените до тук класификации на знака имат една обща слабост: разглеждат 
знака като даденост. Но всеки знак си има своя история - на възникване и на възприемане - 
той се създава от един и се възприема от друг. Как ще изпълни функцията си на знак зависи 
от два фактора: а) Дали този, който го е създал, го смята за знак и б) Дали този, който го 
възприема, го разбира като знак. Например, подаряването на червена роза е знак за любов. 
Възможно е този, който я подарява да вложи именно този смисъл в жеста си, но може и да 
няма това предвид, подарявайки цветето. Този, който получава червената роза може да я 
възприеме като знак за любов, а може и да не го оцени като приятелски жест.  
 Нека означим случая, когато нещо се разбира като знак с 1, а когато не се възприема 
като знак  - с 0. Ако означим ситуацията пораждане-възприемане на знак с две числа, като 
подредена двойка (първото ще показва отношението на пораждащия знака, а второто ще 
означава отношението на възприемащия знака), имаме четири  възможни ситуации: 

 0-0 – когато и пораждащия знака и възприемащия не мислят за него като за знак, 
очевидно нямаме ситуация на семиозис и този случай не е предмет на семиотиката; 

 1-0 – когато този, който поражда знака влага в него определено знаково съдържание, 
но то не се възприема от този, към когото е насочено; 

 0-1 – когато за знак се приема нещо което не е било замислено като знак; за 
пораждащия знака то няма значение на знак, само възприемащия го разбира в тази му роля; 

 1-1 – когато участниците в комуникацията имат близки или сходни представи за 
значението на знака. 

Във всеки момент вещите и предметите са част от една от тези четири ситуации. Това, 
дали са знаци или не, зависи не толкова от тяхната индивидуална същност или 
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характеристики, колкото от начина по който те са възприемани. Само първата ситуация (0-0) 
не е знакова. Останалите три представляват ситуации на семиозис.  
 Ще си позволим да предложим едно разграничение между знаците, основано на 
отношението на участниците в комуникацията към тях. Ще разделим знаците на три групи, 
според конкретната комуникативна ситуация на сигнали, кодове и конвенции.  

 3.1 Знаци - сигнали (0-1) 
Сигналите не са съзнателно породени. Такива знаци са природните (кръговете на 

дърветата са знаци, по които може да се разчете тяхната възраст); животинските (лаенето 
на кучето е знак за ловеца) и несъзнателно създадените от хората (жестове, мимики и т.н. 
по които може да се съди за състоянието и отношението на човека, например, барабаненето с 
пръсти е несъзнателен сигнал за нервност). Всички те дават сигнал на този, които може да ги 
разчита за наличието или състоянието на онзи/онова, което ги поражда.  

По-нататък в изложението ще разгледаме идеята за суперзнаците, които се създават в 
процеса на четене на картата и затова не са създадени от автора.  Група картографски знаци 
могат мислено да се обединят в знак от по-висок порядък (суперзнак) и при изследването им  
да се извлече информация, която не е заложена на картата от нейния създател.  

 6.2 Знаци - кодове (1-0) 

 
Фиг. 7.1 Комуникативна ситуация от типа 0-1: Общото между детето, младежа и 
мъжа е  подсъзнателния знак, че току що са излъгали – докосват с ръка устата си 

(Пииз 1987, стр.27) 

Знаците-кодове нямат конвенционално значение. Създаващия знака го възприема като 
знак, но не и този, към когото той е предназначен. Такива са повечето от знаците в 
съвременните рекламни послания. Те разчитат на подсъзнателното си въздействие, а не на 
‘разчитане’ и дешифриране на заложеното в тях. Всъщност, в процеса на комуникацията 
точният смисъл на тези знаци не е толкова съществен, по-важни са кодовете 
(идеологически, рекламни и т.н.), които са заложени в тях.  

За разбирането на тези знаци е необходима допълнителна информация - код. 
Смисълът може да се разбере само от този, които я притежава. Получаващият посланията не 
е нужно да дефинира точно смисъла на знаците - кодове. Опитайте се, например, да 
разчетете закодираните послания в показаните на фиг. 7.2 реклами на водка Absolut.  

На първата реклама знакът, повтарящ се във всички реклами на продукта е ясен – 
бутилката със специфична форма. Но защо тогава рекламата се нарича ‘Абсолютен 
оптимист’? Тук втори, скрит знак е количеството водка в бутилката. В зависимост от 
субективното виждане може да се твърди, че бутилката е наполовина празна или наполовина 
пълна. Рекламното послание е да се гледа оптимистично на живота – бутилката е полу-пълна, 
а не полу-празна.  
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Фиг. 7.2 Реклами на водка Absolut (Кафтанджиев 2001) 

На втората реклама имаме същия основен знак - бутилката. Какво общо има 
рекламата с Чикаго? Погледнете буквите на етикета и капачката, които сякаш са ответи от 
вятър и си спомнете за бурните ветрове, които бушуват в Чикаго. Серия от такива реклами 
показват аналогично характеристиките на най-големите градове на планетата, като 
посланието е, че водката Absolut е навсякъде по света. На третата реклама е представено 
абсолютното начало: “А земята беше безвидна и пуста; тъмнина се разстилаше над 
бездната.” (Битие 1:2) Не се опитвайте да видите нещо в полето на рекламата - тук липсва 
дори основният знак на рекламната кампания – бутилката със специфична форма. Именно 
липсата на бутилката е посланието в тази реклама. Тя присъства във всички останали 
реклами и посланието тук е, че само преди създаването на света не е имало водката Absolut.  

 6.3 Знаци - конвенции (1-1) 
 Използваме термина конвенция15 (от лат. ‘conventio’ - ‘съгласие’), за да покажем, че 
има разбирателство между създателя на знака и този, който го възприема най-малко относно 
смисъла на знака и неговата употреба. Тук попадат всички предварително договорени между 
групи от хора знаци, като реч, писменост, пиктограми и т.н. 

 Разглеждайки знаците в светлината на предложения от нас принцип на класификация 
можем да направим няколко съществени извода за начина, по който знакът се възприема: 
 1. Значението на знака не е негова същност (както счита Сосюр), а свойство, 
потенциал, то може да се реализира в една конкретна ситуация, а в друга – не; 
 2. Значението на знака се определя от конкретната комуникативна ситуация; 
знакът не е контейнер, в който се съхранява значението, както смятат структуралистите.  
 3. Не е задължително знакът да се възприема като такъв, за да бъде знак, както 
счита Пърс. Той може да ‘работи’ и без да се възприема на съзнателно ниво като такъв (виж 
рекламните послания по-горе). 
 4. Знакът може да изпълнява ролята си, дори когато не е замислен като такъв. Тази 
постановка е основополагаща за нашата концепция за значението на знаците. Тя действа на 
две нива при възприемане на значението: Първо, читателят на подсъзнателно ниво 
възприема, съобразно собствените си култура, знания и опит символното значение на 
знаците (цветовете, формите, ориентацията). Второ, читателят групира картографските знаци 
в суперзнаци, за да получи информация за тях, основана на подобието във взаимното 
пространствено разположение на знаците и на съответните им обекти от реалността. 
 

                                                 
15 Конвенция - съгласие, споразумение (Шмит и Шишков 1991, стр. 301). Терминът е използван, за да се 
избегне популярния в руската и българската картографията термин ‘условен знак’, който според нас е неточен. 

Автореферат, автор Станислав Василев стр. 28 
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Част III. КАРТОСЕМИОТИКА 
 “Ценността на семиотиката за 
картографията се състои в това, че тя 
позволява да се изведат общите логически 
основи за проектиране и усъвършенстване на 
картографските знакови системи.” 

К. А. Салищев (1976, стр. 15) 
 

 В тази част e представена нова концепция за картографския знак. Знакът има своя 
материална същност, но освен това има свойството да насочва мисълта към нещо извън себе 
си, т.е. да поражда мислен модел за своя обект. Освен това, знакът едновременно е единичен 
обект и част от знакова система. Затова той е разгледан в четирите квадранта на Уилбър:   
   В първия квадрант картографският знак е разгледан като физически обект.  
Неговата структура е описана в четири нива: графичните примитиви, като най-малките 
градивни единици, изграждат графичните знаци, чието значение се описва в легендата. 

Върху картата един или няколко 
графични знака обозначават 
конкретен обект от реалността, 
затова изграждат един картографски 
знак. Картографските знаци се 
групират в  суперзнаци, за да се 
извлече информация за обектите им.   
 Във втория квадрант е 
описано възприемането на знака 
от човека. Използвана е 
концепцията на Русен Русенов, че 
знакът се усеща и възприема като 
външен дразнител, но се 
интерпретира, според вътрешните 
представи на  читателя. Затова 
възприемането на знака е разгледано 

като: 1) усещане и възприятие на знака и преработка на зрителната информация в мислен 
модел за него; 2) разбиране и интерпретиране на значението на знака; 3) създаване на 
мислен модел за обекта на картографския знак. 4) супер-интерпретация - извличане на нова 
информация от картата, при което се използват предварително създадени мислени модели. 

ВЪТРЕШНО ВЪНШНО 
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 В третия квадрант е разгледано значението на знака. Той е представен като 
инструмент за комуникация: посредник между мисления модел на създателя на картата и 
този на читателя. Показано е, че значението на картографския знак е многопластово и не 
произтича само от легендата. Дефинирани са различните страни на значението на 
картографския знак (смисъл, стойност и свойства), както и неговите източници. Показано е, 
че значението се поражда на всяко от нивата на структурата на знака. Обърнато е специално 
внимание на артикулацията на знаците. 
 В четвъртият квадрант е разгледан знакът в рамките на езика на картата. 
Показано е, че картографският знак не може да функционира самостоятелно. Както на 
актьора е нужна сцена, на която да играе, така на знакът му е нужно полето на картата, в 
което да изпълнява ролята си. Освен това, той има нужда от описание: заглавна част, 
легенда, описание на мащаб, координатни системи и т.н. Затова съдържанието на картата е 
разделено на три групи: вътрешни компоненти (картографските знаци) поле на картата и 
външни компоненти (заглавие, легенда и т.н.). Разгледани са и  картографските кодове, които  
превръщат съвкупността от знаци в знакова система. 

Възприемане на света 

Възприемане на знака 
Физически свят 

Алфабетика: 
и интерпретиране на 

значението 
Структура на знака 

Комуникация 

Значение на знаците: 
Произход и видове  

Картографска символика 
3 

Функциониране 

Език на картата:  
Структура на картата, 
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Глава 8 
АЛФАБЕТИКА 

 
“Образът може да изобразява всяка 
действителност, чиято форма той има. Но 
образът не може да излезе от пределите на 
своята форма на изобразяване.” 
Витгенщайн16 ‘Логико-философски трактат’ 

 1. Строеж на картографския знак 
 Знакът има много противоречива същност, защото е едновременно физически обект и 
предмет на мисловната дейност; има свои собствени качества, които ние възприемаме, но 
основната му функция е да насочва мисълта към нещо друг обект от реалността. В 
картографията можем да измерваме знаците, но всъщност ни интересуват характеристиките 

на техните обекти. От друга страна, знакът има някакъв смисъл сам по себе си, но 
в комбинация с останалите знаци, той придобива различни измерения. Например, 
графичният знак на фиг. 8.1 представлява стилизирано иглолистно дърво. 

Поставен в различни ситуации на картата (фиг. 
8.2), той може да означава както отделно дърво 
имащо значение за ориентир (8.2б), така и малка 
гора (8.2в), а може само да пояснява, че гората е 
иглолистна (8.2а). Така един и същ графичен знак 
има различно значение в зависимост от 
конкретната знакова ситуация. 

 1.1 Особености на картографския знак 

 
Фиг. 8.1 

 
                     а                     б                 в 

Фиг. 8.2 

 Картографският знак е артефакт. Той е посредник между два мислени модела, т.е. 
знакът е средство за комуникация. Той има две значения: вложено от автора и възприето от 
читателя, които никога не съвпадат напълно.  

 Картографският знак е визуално средство. Той носи свой собствен символизъм, 
който е независим от значението, което му придава легендата. 

 Картографските знаци са свързани с конкретна карта. Царската корона винаги е 
символ на власт, независимо от комуникационната ситуация. Буквата ‘б’ се чете еднакво, 
независимо от своето място в думата, без значение какво се казва в нея. Контекстът на 
конкретната карта, обаче определя значението и начина на възприемане на знака. Един 
квадрат може да обозначава различни по вид обекти в отделните карти. А извън полето на 
картата той въобще престава да бъде картографски знак.  

 Картографските знаци винаги са конкретни. В естествения език можем да кажем: 
‘В гората има дървета’, без да имаме предвид конкретна гора. На картата знакът обозначава 
винаги конкретен горски масив. Затова картографските знаци винаги имат конкретен обект 
от реалността. 

 Картографските знаци имат фиксирано местоположение. Знакът обозначава 
конкретен обект именно поради подобието на своето местоположение в полето на картата с 
това на обекта си в реалността.   

 Картографските знаци създават връзки помежду си. Докато буквата в една дума 
няма отношение към буквите от останалите думи17, картографските знаци при разполагането 
си в полето на картата създават връзки, дори могат да си поделят графични примитиви. 
                                                 
16 Лудвиг Витгенщайн (1889 – 1951) е философ неопозитивист, професор в Кембридж от 1937 г.  
17 Поне в българския език буквите се четат еднакво, независимо от комбинацията им с останалите букви. 

Автореферат, автор Станислав Василев стр. 30 
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 1.2 Определение за картографския знак  
 Само на пръв поглед е лесно да се дефинира картографския знак. Салищев го 
определя като “... графични символи, използвани на карта за обозначение на различни обекти 
и техните характеристики.” (1990, стр. 52). Но тъй като символът е вид знак, като се 
дефинира по-общото понятие (знак) чрез по-частното (символ), не само, че не се казва нищо 
по същество, но се допуска и логическа грешка.  
 Повечето американски картографи (например, Keates, MacEachren, Ramirez) приемат 
тезата на Сосюр, че знакът се състои от графично средство и неговото значение. Но дали 
това е достатъчно за картографския знак? Описаните в легендата графични знаци имат както 
знаково средство, така и значение, но не обозначават никакъв конкретен обект. Едва когато 
се постави на определено място в полето на картата, знакът може мислено да се свърже с 
конкретен обект от реалността и тогава той започва да ‘работи’ като картографски знак. 
 Като взехме предвид особеностите на картографския знак, съставихме следната 
дефиниция: Картографския знак е визуално средство за комуникация, което чрез своето 
значение и местоположението си в полето на картата може да обозначава конкретен 
обект от реалността, съобразно общия контекст на картата и картографските 
кодове.  
 Това определение цели да подчертае следните страни на картографския знак: Първо, 
той се възприема чрез зрението. Второ, картографският знак се изработва целенасочено за 
предаване на информация от създателя на картата към читателя. Трето, той изобразява 
конкретен обект от реалността, а не събирателно понятие. Четвърто, картографският знак 
има два основни атрибута: значение и местоположение, които го свързват с неговия обект. 
Пето, картографският знак функционира не просто на картата, а в полето на картата, от което 
той наследява редица характеристики, като мащаб, проекция и т.н. В дефиницията се казва, 
че ‘знакът може да означава’, а не ‘знакът означава’. С това се подчертава, че знакът 
действа само когато бъде правилно интерпретиран. Например, малките деца, незрящите и 
неграмотните не могат да го възприемат, а некомпетентните не могат да го разберат. 
 В дефиницията за картографския знак не се твърди, както в повечето определения, че 
знакът изобразява и характеристики на обектите, защото значението на знака включва и 
индивидуални свойства на изобразяваните обекти. 

 1.3 Проблеми при изясняване строежа на знака 
 В картографията знак наричаме някаква група от графични средства, които заместват 
обекта върху картата. Но съществуващите картографски теории не могат да отговорят на 
някои основни въпроси, свързани със знаците. Чрез три примера ще покажем някои от тях. 

 1.3.1 Първи пример  

 
Фиг. 8.3 

 Ако един обект е изобразен чрез немащабен знак и надпис 
(на фиг. 8.3 ‘разв. Кабиле’), то надписът знак ли е? Ако е знак, 
тогава може ли един обект от реалността да се изобразява на 
картата с два или повече знака? Не се ли нарушава взаимното 
еднозначно съответствие между знак и обект? А ако надписът не е 
знак, чрез какво се изобразяват местностите, които са представени 
на картата само чрез надпис (на фиг. 8.3 ‘Янковите ниви’)?  

 1.3.2 Втори пример 
 На фиг. 8.4 едно населено място е изобразено чрез  сгради, 
квартали, улици и т.н. Но самото населено място не е обозначено 
на картата с определен знак, а само с надписа, който не показва 
местоположението му. Всички сме съгласни, обаче, че на картата е 

изобразено именно населено място. Как става така, че свързваме знаците в обект от по-висок 
порядък, без той да е пояснен в легендата?  

 
Фиг. 8.4 
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 1.3.3 Трети пример 
 Картографската теория не обяснява поделянето на знаци и 
на части от знаци при оформяне моделите на обектите от 
реалността върху картата. Това е специфичен проблем на 
картографията, защото в лингвистиката една дума не може да е 
част едновременно от две изречения или в математиката един 
символ - от две формули. На фиг. 8.5 кварталите, улиците и 

сградите, излизащи на регулационната линия си поделят обща част от контура. 

 
Фиг. 8.5 

 2. Теория за строежа на картографския знак 
 Не са един или два опитите да се изясни строежа на картографския знак. Но всички те 
го разглеждат като двукомпонентна структура: знак и елементи на знака. Според 

предлаганата теория, структурата на картографския знак е по-
сложна: тя е съставена от четири нива: графични примитиви; 
графични знаци; картографски знаци и суперзнаци. Какво налага 
въвеждането на две допълнителни нива в структурата на знака? 

 
 
 

 1. Според съществуващите картографски теории, значението 
на картографския знак се описва изчерпателно в легендата. Но 
всъщност там се описват общи понятия, като гора, град, завод, а 
картографските знаци обозначават на картата конкретни обекти. Как 
значението на знака се променя от общото понятие, описано в 
легендата, до обозначаване на точно определените гора, град или 

завод, с техните индивидуални характеристики? Ние въвеждаме още една инстанция между 
картографския знак и изграждащите го графични примитиви – графичния знак. Именно той 
се описва в легендата и обозначава общи понятия. Когато се постави на определено място в 
полето на  картата, той влиза в състава на определен картографски знак, който вече 
обозначава конкретен обект от реалността.  
 2. С въвеждането на графичния знак се решава и проблема с поделянето на общи 
графични елементи, защото два и повече картографски знаци могат да имат общи графични 
знаци. 

 
 
 
 
 

ссууппееррззннаакк 
ккааррттооггррааффссккии  ззннаакк 
ггррааффииччеенн  ззннаакк 

ггррааффииччеенн  ппррииммииттиивв 
Фиг. 8.6 

 3. Суперзнакът представлява мислено обединяване на няколко картографски знака по 
определен критерий, в резултат на което се формира нов картографски обект, който може да 
бъде изучаван. На фиг. 8.4 такъв суперзнак е с. Дъбравино. 

 2.1 Елементи на картографския знак  
 За да поясним разликата между картографски и графичен знак нека да разгледаме 
храстовидната растителност, изобразена на фиг. 8.7а. Обектът е един, но знаците са няколко 
и за нито един от тях не може да се каже, че обозначава конкретната група храсти. От друга 
страна, всички знаци на фиг. 8.7 (б-е) са описани в легендата на топографската карта. Знакът 
на фиг. 8.7б показва областта, който заемат храстите. Светлозеленият цвят на фона показва, 
че растителността е нискостеблена (под 4 метра). Знакът на фиг. 8.7в от една страна показва 
границата на растителната покривка, а от друга пояснява, че границата е добре изразена на 
терена (при слабо изразена граница на растителни видове, точковата линия не се оформя, а 
областта, заета от съответния вид растителност, се показва само чрез фона). Знакът на фиг. 
8.7г показва вида на нискостеблената растителност – храстовидна, а графичният знак – 
литерал на фиг. 8.7д показва средната височина на храстите. И накрая, чрез знака на фиг. 
8.7е се показва, че храстите са широколистни. Всеки един от тези графични знаци е описан в 
легендата, но сам по себе си не изобразява храстовидната растителност.  Всички те, 
поставени на съответните места в полето на картата, образуват един картографски знак и по 
този начин обозначават конкретната група храсти. 
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Фиг. 8.7 Образуване на картографски знак от графични знаци 

  В същото време, един отделен графичен знак може да съставя картографски знак. На 
фиг. 8.7а вляво е изобразен знак за отделен храст. Той е обозначен с графичният знак , 
който е аналогичен на знаците от фиг. 8.7г. Това е още един пример, че един графичен знак, 
поставен на картата в състава на два картографски знака има съвсем различно значение. 
  Картографският знак, според нас, има най-

малко три компонента (фиг. 8.8):  
 графичен знак, като материална основа на 

картографския знак;  
 значение на графичния знак, което го 

свързва с определена представа или мислен модел; 
 местоположение на графичния знак върху 

картата, което свързва знака с обозначавания от 
него обект. С един и същ графичен знак може да се 
изобразят няколко отделни обекта, затова именно 
местоположението е онази характеристика, която 
показва конкретния обект на всеки знак.  
 Един картографски знак може да съдържа 
няколко графични знака (виж фиг. 8.7). В този 
случай той е съставен знак. На фиг. 8.9 е показана 
схема на картографски знак, който се състои от три 
графични знака с тяхното местоположение и 

значение. От комбинацията на значенията и от взаимното разположение на графичните знаци 
в състава на картографския знак произтича ново, допълнително значение на картографския 

 
 
 
 
 

Фиг. 8.8 Прост (атомарен) 
картографски знак 

 
 
 
 

Графичен знак 

 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 8.9 Съставен (молекулярен) 

картографски знак 

Картографски знак 

Местоположение Значение 

 
 
 
 

 
 

Картографски знак 

Гр. знак 

М Зн. 

Гр. знак 

М 

Гр. знак 

Зн. М Зн. 

Значение на картографския знак 
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знак. Това значение надхвърля значението на съставящите го графични знаци, което пък се 
променя в зависимост от контекста. 
 При съставните картографски знаци, местоположението само на някои от графичните 
знаци има значение за определяне местоположението на обекта (на фиг. 8.7 знаците б и в). 
Останалите (фиг. 8.7 г,д,е) могат да бъдат разположени на произволно място в рамките на 
площта, заета от картографския знак.  

 2.2 Елементи на графичния знак 
 Графичният знак е един завършен визуално обект. Неговата конструкция не би 
трябвало да е плод на случайно комбиниране от графични примитиви и техните свойства, а 
да осигурява: читаемост; различимост; логичност и съподчиненост; асоциативност; 
информативност и т.н.   
 Графичният знак е съставен от по-малки елементи. Лютый ги нарича графоелементи: 
точка, линия, отрязък, стрелка, цвят, литерали (букви и цифри) и орнаменти. Bertin (1967) 
счита, че 'географските елементи' могат да бъдат сведени до точки, линии или площи. За 
Васмут (1983) те са конструктивни елементи от първи (точка, щрих и дъга) и втори 
порядък (най-често срещаните типични фрагменти на знаците). 
  В предлаганата теория за строежа на картографския знак най-малките графични 
елементи, на които се придава или които могат да носят определено значение ние 
наричаме графични примитиви.  
 Графичните примитиви разделяме на две групи общи и конкретни, според външния 
им вид. Общите примитиви могат да се използват за конструиране на различни графични 
знаци, докато конкретните представят определени характеристики на определен обект от 
реалността. 

 Общите графични примитиви не съдържат индивидуална информация за обекта. 
Те могат да се използват за конструиране на множество графични знаци. Пример за такива 
примитиви са геометричните фигури. Например, графичният знак  се състои от четири 
графични примитива  (окръжност и три точки). Значението на общите графични 
примитиви в рамките на графичния знак може да бъде: интегриращо - да причислят 
графичния знак към определена група знаци; диференциращо - да обособят графичния 
примитив сред останалите и естетическо - да придадат завършеност или естетическа 
стойност на знака.  

 Конкретните графични примитиви се конструират така, че да предават чрез 
външния си вид определена информация за даден обект от реалността. Такива са контурите 
на линейните и площните обекти, части от изображения, които показват определени 
особености на обекта и др. Основната им функция е именно предаването на индивидуална 
информация за обекта. Те винаги са натоварени и с функциите на общите графични 
примитиви. Например, примитивът, който показва извивките на един път трябва да показва, 
че това е път и може да изобразява неговия клас (интегрираща функция).  

 За да изпълнява описаните по-горе функции, всеки графичен примитив притежава две 
системи от променливи: пространствена система и визуална система.  

 Пространствената система посочва мястото на примитива в рамките на знака, т.е 
състои се от две или повече пространствени променливи. Те указват мястото на графичния 
примитив вътре в графичния знак. Такива променливи примитивите имат само когато знакът 
е съставен от повече от един графичен примитив. В зависимост от реализацията на 
конкретната система, това могат да бъдат координати от всякакъв вид (абсолютни или 
относителни, правоъгълни или полярни). Графичните примитиви, които изобразяват линия 
или площ имат набор от няколко пространствени променливи (координати). 

 Визуалната система от променливи служи да се установи начина по който 
зрително ще се възприема графичния примитив, т.е. ще описва неговите визуални свойства. 

Автореферат, автор Станислав Василев стр. 34 
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Като основа за развитие може да се приеме системата от шестте зрителни променливи, 
дефинирани от Jacques Bertin (1967): форма, цвят, ориентация, светлота, големина и 

текстура (фиг. 8.10). Френският картограф описва 
визуалните променливи като компоненти на знака, но 
това има смисъл само за най-простите знаци. 
Повечето знаци се състоят от няколко графични 
примитива, всеки от които може да има различни 
размери, цвят, структура и т.н. Затова по-долу ще 
разглеждаме шестте визуални променливи на Bertin 
като свойства на графичните примитиви.  

 

 Визуалните променливи могат да се 
комбинират по всички възможни начини, за да се 
различат два знака и да им се придаде съдържание. 
Bertin (1967) предупреждава, че в едно графично 
изображение не трябва да се комбинират повече от 
три променливи, които имат определено значение.  

Фиг. 8.10 Визуални променливи на 
примитива (по Foote и Crum 1995) 

 Описаната по-горе структура на картографския знак можем да поясним чрез 
аналогия със строежа на числата. Числото е вид знак. То е съставено от няколко цифри. 
Всяка цифра има свое собствено значение, например, ‘8’ означава осем единици от нещо и се 
състои от две кръгчета. Когато влезе в състава на числото, цифрата получава конкретно 
местоположение сред останалите цифри, например, ‘1812’. Едновременно с това, тя 
получава допълнително значение: вече не изразява само ‘осем’, а ‘осем стотици’. В 
предлаганата схема, картографският знак е съставен от графичните знаци. Те получават 
значение в легендата, например, знакът  означава дървесна растителност. Но то е общо 
понятие и не обозначава конкретен обект. Когато влезе в състава на картографския знак, 
графичният знак получава местоположение и допълнително, конкретно значение. Знакът  в 
състава на отделните картографски знаци може да обозначава както отделно дърво без 
значение като ориентир, така и рядка гора, а също и само наличие на растителност.  

 3. Класификация на графичните знаци 
 Картографският знак е твърде сложен, за да бъде класифициран. Той може да съдържа 
графични знаци от различни типове както площни, така и линейни и немащабни. Поради 
това, класификациите на картографския знак практически са безсмислени. По-удачно е да 
класифицираме графичните знаци. Те са еднородни по своя графичен състав и групирането 
им има значително по-сериозни основания. 

 3.1 Класификация на графичните знаци според външния им вид 
 Тъй като картографските знаци са визуални средства, то класификацията според 
техния външен вид е основна. Представяме една класификация, която разширява 
традиционното разделяне на знаците на немащабни, линейни и площни. 
 1. Геометрична фигура. Примери за такива фигури са кръг, квадрат, триъгълник и 

т.н. Могат да бъдат безмерни (точка), плоски, тримерни и др.  
Връзката между знаците, изградени от геометрични фигури и 
изобразяваните от тях обекти е винаги условна, тъй като 
геометричната фигура не носи самостоятелно смислово съдържание. 

Фиг. 8.11 Геометрични 
фигури 

 2. Пиктограма. На пиктограмата в стилизиран и абстрахиран вид е изобразен някакъв 
предмет. Това не е конкретен обект, а събирателен образ. 
Пиктограмата не изобразява обекта, обозначаван на картата 
чрез нея. Тя насочва вниманието към друг обект, който по 
някакъв начин се асоциира с изобразения на пиктограмата Фиг. 8.12 Пиктограми 
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предмет. Например, чрез първия знак на фиг. 8.12 обикновено се обозначава сервиз, въпреки 
че в сервиз за телевизори не се използват чукове и гаечни ключове. 
 3. Диаграма. Диаграмата е графично изображение, което онагледява съотношението 

между някакви величини или изменението им във времето или в 
пространството. Салищев (1990) разглежда диаграмите като линейни, 
площни и обемни. Графичният знак диаграма се използва често в 
статистиката. Картографският знак, съдържащ диаграма има своя 

специфика, благодарение на местоположението си върху картата и на връзката му с 
останалите знаци.  

 
фиг. 8.13 

 4. Надпис. Надписът представлява комбинация от букви и 
цифри и може да изпълнява на картата четири различни функции:  

 

 знак за обозначаване на обект върху картата (с Fe може 
да се обозначи находище на желязна руда;  

 надпис за имена (на фиг. 8.14 ‘Голия връх’);  
 надпис за индивидуални характеристики (котите на 

теренните точки на фиг. 8.14); 
 знак за родова принадлежност (на фиг. 8.14 ‘пещ.’). 

 5. Изображение. Може да бъде снимка, рисунка, тримерен 
модел и т.н. на изобразяваните обекти. Често тези графични знаци 
сами оформят един картографски знак, но могат да се комбинират 
и с други, например, чрез рамката и фона на изображението, чрез 
поставяне на надписи за обекта. На фиг. 8.15 чрез изображения 
вдясно са представени два замъка. Освен тях са използвани и три 
пиктограми (долу и вляво). Между пиктограмата и изображението 
има три съществени разлики: 1) В графичния вид на знака: 
пиктограмите са стилизирани, а изображенията са абстрахирани. 
2) В принципа на подобие: пиктограмите изобразяват общата 

представа за определен клас обекти, а изображенията представят конкретния външен вид на 
картографирания обект или на част от него. 3) В универсалността на знаците: една 
пиктограма може да изобразява множество обекти на картата, докато изображението е 
конкретно и се използва само за обозначаване на означавания от него обект. 

Фиг. 8.14  

 
Фиг. 8.15 Изображения 

 

 6. Линия. Чрез линии се оформят линейните обекти и контурите на 
площните обекти. Чрез вида на линиите (цвят, светлота, структура) се показва 
таксономичната принадлежност на обекта, както и негови качествени 
характеристики. Дебелината на линиите може да показва както количествени 
характеристики, така и таксономични. Линиите могат да се комбинират с 
немащабни и площни графични знаци. На фиг. 8.16 картографския знак за ж.п. 
линия е съставен освен от линия и от два немащабни графични знака, които 
показват, че линията е двойна и електрифицирана (виж стрелката).  Фиг. 8.16  

 7. Стрелка. Стрелките са особен вид линии: 
те имат посока и изобразяват направление на 
придвижване. Графичният елемент стрелка е 
задължителен атрибут на този тип графични знаци. 
Трасето, по което става движението може да бъде 
изобразено конкретно или стилизирано да се 
покаже началният и крайният пункт на 
придвижването (фиг. 8.17). Стрелките могат да 
изобразяват количествени и качествени 
характеристики.  

Фиг. 8.17 Стрелки 
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  8. Надпис по крива. Когато надписите са разположени по протежение на някаква 
крива линия и не могат да се считат за локализирани в точка. Затова въвеждаме втори 

графичен знак, съставен от 
литерали, който състои от надпис и 
линия, по която се разполага 
надписа. Най-често се използва като 
надпис на линеен обект, предимно 
за реки (фиг. 8.18), но може и 

самостоятелно да образува картографски знак. На фиг. 8.19 местността ‘Дренака’ е 
изобразена само чрез надпис по крива. 

  
Фиг. 8.18 Надписи по крива Фиг. 8.19 

 9. Оцветяване. Чрез този графичен знак територията, която обхващат площните 
обекти се запълва с определен цветови тон. Могат да се използват само две от визуалните 
променливи на Bertin: цвят и светлота. Цветът се получава от комбиниране на боите при 

печат, а светлотата - чрез прилагане на различни видове растери. 

 
Фиг. 8.20 

 10. Защриховане. Щриховките запълват площта на обекта с 
различни фигури. На практика всички графични знаци, локализирани в 
точка и в линия могат да бъдат използвани за щриховане на площни 
обекти, затова няма да ги подразделяме. На фиг. 8.20 са показани 
различни видове щриховки на тематична карта.  

 11. Растерно изображение. Площта, заемана от обекта е запълнена 
от растерното изображение.  То може да изпълнява само чисто естетични 
функции за ‘украса’ на картата. Може да съдържа изображения, които 
имат някакво смислово значение.  Всеки пиксел от тези изображения 
може да предава информация за някаква количествена или качествена 
характеристика на съответната част от обекта (фиг. 8.21).  

 
Фиг. 8.21 

 12. Тримерни графични знаци. В тази група се включват три различни вида 
графични знаци: тримерните повърхнини - статистически, релефни и др. (фиг. 8.22); 
тримерни модели на обекти. (фиг. 8.23); тримерни изображения (фиг. 8.24). 

   
Фиг. 8.23 Тримерни 

модели
Фиг. 8.22 Тримерна 

повърхнина 
Фиг. 8.24 Тримерни 

изображения 

 3.2 Класификация на знаците според типа на връзката знак - обект 
 Пърс (1897) разделя знаците на икони, индекси и символи. Използвали сме тази 
класификацията за групиране и на графичните знаци, като сме я допълнили и пригодили за 
използване в картографията. 

 3.2.1 Конвенционална връзка 
 Връзката знак - обект е установена по споразумение между създателя и читателя на 

картата. Знакът - конвенция няма никаква визуална или 
смислова връзка с обекта. Ще разгледаме два вида такива знаци: 

 
Фиг. 8.25 Видове знаци с 
конвенционална връзка 

Знак - символ 
Оказионален 
знак  Знаци - символи, които заради честата си употреба за 

обозначаване на даден обект са традиционно свързани в 
съзнанието на читателите с него, например графичният знак на 
фиг. 8.25 (горе) много често се използва за обозначаване на 
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държавна граница.  
 Оказионални знаци, които означават нещо върху картата само и единствено поради 

значението, което им придава легендата. На една карта със знака на фиг. 8.25 (долу) може да 
се обозначи фабрика, но същия знак върху друга карта може да означава мина за полезни 
изкопаеми. 

 3.2.2 Иконична връзка 
 Връзката се осъществява от подобието между знака и неговия обект. Според вида на 
подобието различаваме (съгласно Пърс 1897, &5918): 

 Образи, когато графичният знак наподобява 
изобразявания обект във външния му вид. На фиг. 8.26а е 
изобразена гора, чрез художествен знак, който наподобява 
външния вид на гората; 

 Схеми, когато има подобие в плановите очертания между 
знака и обекта, без да е налична визуална прилика. На фиг. 8.26б 
гората е изобразена чрез контура си, без външно да наподобява 
гора;  

 Метафори, когато обектът се изобразява чрез знаци, 
които моделират определени негови съществени признаци или части. На фиг. 8.26в гората е 
изобразена чрез визуална прилика не с нея, а с нейната най-съществена съставна част - 
дървото. Тук иконичната връзка не е между знака и обекта, а означаването се извършва чрез 
пренасяне на мисълта от съставната част към цялото. Знакът насочва мисълта към дървото, а 
то от своя страна - към гората. 

     а              б           в 
Фиг. 8.26 Видове 
иконични знаци 

 3.2.3 Индексна връзка 
 Разглеждаме индексните знаци в смисъла, който им придава Пърс: Индексът е знак, 
който обозначава заради логическата си връзка с обекта. Без да го наподобява физически, 
знакът има свойството да насочва мисълта към обекта, да го указва или характеризира. 
Според вида на връзката с изобразяваните обекти, разделяме индексните знаци на: 

 Насочващи: когато човек види знака, мисълта му се насочва не към 
изобразеното на самия знак, а към друг обект. За разлика от метафорите, 
насочващите индекси не изобразяват съществена част от картографирания 
обект. На фиг. 8.27 кръстосаните инструменти показват не наличие на 

изобразените инструменти, а отпращат мисълта към ремонт, а от там - към сервизна 
работилница.  

 Характеризиращи. Картите съдържат множество надписи, 
които поясняват изобразените обекти. Някои от тях са строго 
индивидуални за тях: ширина на река, товароподемност за мост и т.н. 
Връзката между тях е двустранна: от една страна носената в знака 
информация е конкретна за обекта, а от друга - самият надпис 
подсказва за наличието на обект от определен вид. На фиг. 8.28 са 
показани два надписа, които характеризират обекта: както като вид (сал 
- горе;  тунел - долу) и в количествено отношение. Надписът не може да 
се използва в друг знак, защото той обозначава обект с различни 
характеристики. 

 Указващи. Тук се включват надписите за географските 
наименования. Те еднозначно сочат към конкретен обект. На фиг. 8.29 
са показани три надписа за географски наименования.  

 
Фиг. 8.27 

 
Фиг. 8.29 

 
Фиг. 8.28 

                                                 
18 Термините сме заели от Пърс, но сме вложили по-различен смисъл в тях, за да съответстват на 
картографските знаци.  
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 4. Групиране на картографските знаци в суперзнаци 
 Картографските знаци не се подреждат върху картата в линейна последователност, 
както знаците от естествения език. Подредбата им зависи от взаимното разположение на 
означаваните от тях обекти. Затова картата не може да се чете ‘от началото към края’, както 
текста, нито да се възприеме изведнъж, както жестовете. Как тогава се чете картата? Bertin 
(1967) обръща особено внимание на изображението (image), което дефинира като “най-
малката смислова визуална форма, възприемана с един поглед”. Според френския картограф 
то е база за дефиниране на концепцията за ефективността: колкото повече информация се 
възприема от картата ‘с един поглед’, толкова по-ефективна е тя. “Най-ефективната 
[графична] конструкция е тази, в която на всеки въпрос, от какъвто и да е тип и ниво, 
може да бъде отговорено в рамките на единично възприятие, което е единично 
изображение.” Bertin приема, че картата се чете чрез поредица от единични изображения. 
 Ние предлагаме друг модел на четенето на картата: Читателят при работата си с 
картата действа целенасочено. Още Чарлз Дарвин посочва, че “всяко наблюдение е за или 
против някакъв възглед” (цитат по Попър 1961, стр. 219). Според целите на конкретното 
наблюдение, читателят мислено групира интересуващите го знаци и игнорира останалите. От 
групата знаци, чрез творчески импулс, в който се влагат и предходни знания, читателят 
извлича интересуващата го информация. Процесът на целенасочено мислено групиране на 
картографски знаци и генериране на нови знания за обекта на картата ще наречем 
суперинтерпретация. Възможността от картата да се получава информация, която не е 
заложена от автора, произтича от подобието между пространственото разпределение на 
обектите в реалността и това на знаците им върху картата и изисква влагане на 
предварителни познания. Подбраните с определена цел от читателя знаци, представляват 
мислен картографски знак от по-високо ниво, който ще наречем суперзнак.  
 Когато знаците функционират в полето на картата, между тях се получават връзки на 
близост, съседство, прилежание; връзки от типа един-много и т.н. Поради пространственото 
подобие във взаимното разположение на знаците и на техните обекти, тези връзки са 
валидни и за обектите, които знаците обозначават. По този начин, чрез групиране на знаците 
в суперзнаци по определен критерий, може да се получи информация за самите обекти.  
 Суперзнаците могат да се получат от групиране на картографски знаци по 
разнообразни признаци. Именно тази произволност при съчетаването на знаците не 
позволява по никакъв начин да се изчисли количеството на ‘заложената’ на картата 
информация. Поради това, опитите на множество картографи да я измерят са обречени на 
провал, подобно на опитите на алхимиците да открият философския камък. Голяма част от 
информацията, извличана от картата не е предварително заложена на нея, а се получава в 
резултат на волевия акт на читателя на картата да свърже от една страна картографските 
знаци в суперзнак и след това, като изследва суперзнака, да обвърже получената информация 
с предварителните си знания в мислен модел. Логическа и математическа основа за това е 
пространственото подобие между знаците на картата и обектите им от реалността. 

 4.1 Тематично групиране 
 Когато обединените обекти имат някаква физическа или логическа връзка помежду 
си, имаме групиране по тематичен признак. То има две разновидности:  

 4.1.1 Група еднотипни обекти или група обекти от един клас 
 Като пример може да се посочи обединяването на всички реки в 
определен регион в речна мрежа. Суперзнакът речна мрежа изобразява 
обект от по-висок порядък – той включва в себе си знаците, чрез които са 
изобразени всички реки, но в допълнение позволява да се определят 
редица нови значения и характеристики, които съставящите го обекти 
поотделно не позволяват (средна дължина, гъстота, структура и т.н.). 

 
Фиг. 8.30 
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 4.1.2 Група разнородни обекти, които образуват един обект от по-висок клас 
 Еднородните обекти се групират върху картата естествено на 
основата на сходните си графични знаци. При групиране на знаците за 
разнородни обекти в суперзнак се изискват по-големи познания за 
предметната област. Най-често срещания пример е групиране на улици, 
квартали, сгради, залени площи и т.н. в населено място (фиг. 8.31).  
 Този тип групиране на знаците ще означим с термина хиперзнак 

(от гр. ‘υπερ’ - ‘над’). За разлика от останалите суперзнаци, хиперзнакът представлява 
обособен обект от реалността, който на картата е изобразен чрез съставните си части. 
Например, на ЕТК няма картографски знак за изобразяване на завод. Заводите се изобразяват 
чрез съставящите ги сгради, комини, съоръжения, огради и т.н. Но чрез специален графичен 
знак (надпис) се указва вида или наименованието на завода.  

 4.2 Пространствено групиране  
 Знаците се групират заради тяхната пространствена близост, която поражда нови или 
допълнителни значения. Ще разгледаме четири вида пространствено групиране: 

 
Фиг. 8.31 

 4.2.1 Пространствено включване  
 Представлява съвпадение на обекти по местоположение: в едно и 
също пространство на картата функционират два обекта.  Например, на 
фиг. 8.32 могилата се намира в гората. Обектите нямат логическа връзка 
помежду си, поради което ако единият от двата обекта бъде унищожен, 
това не засяга другия обект, нито неговото изобразяване на картата.   

Фиг. 8.32 
 4.2.2 Прилежание  

 

 Два обекта включват общ графичен знак. На фиг. 8.33 границите 
на гората се определят от съседните на нея транспортни обекти (около 
гората пътеката е и граница на растителна покривка). Аналогична е 
връзката между пътя и моста вдясно на фиг. 8.33. Пътят минава по 
моста, поради което двата обекта са прилежащи.  Фиг. 8.33 
 4.2.3 Пресичане 

 

 Линейните обекти в реалността могат да се пресичат, което се 
отразява чрез знаците им на картата. Пресичането поражда нови връзки 
между обектите. Това има особено значение при пътищата, защото 
определя възможните посоки на движение по тях (фиг. 8.34). Фиг. 8.34 
 4.2.4 Съседство или близост 
 Обектите често се групират по този принцип, когато се търси най-
близкият обект от определен тип. В географските информационни 
системи има специални функции за географски анализи, чрез които 
могат да се извлекат обектите от определен вид, които се намират в 
определена околност на даден обект. От фиг. 8.35 може да се определи, 

че най-близката ж.п. спирка до с. Ярлово е тази на с. Дебеляново. 

 
Фиг. 8.35 

 4.3 Условно групиране  
 Знаците на два или повече обекта могат да бъдат групирани по някакъв критерий или 
за целите на определено изследване по картата. Например, можем да обособим като отделен 
суперзнак пътните отсечки от София до Пловдив, за да измерим разстоянието между двата 
града, а след това знаците на същите пътни отсечки да използваме като част от суперзнака на 
пътя от София до Бургас. 
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Глава 9 
ЗНАЧЕНИЕ НА ЗНАЦИТЕ 

 
“Това, че ще наречем розата с друго име, 
няма да промени нейния аромат.” 

Шекспир 
 

А. ОПРЕДЕЛЯНЕ ЗНАЧЕНИЕТО НА КАРТОГРАФСКИТЕ 
ЗНАЦИ 

 1. Разбиране на значението 
 Притежаването на значение е онова свойство, което може да направи знак 
обикновения физически или мислен обект. Без него знакът не може да изпълнява ролята си 
на знак. Дори да знаем, че даден йероглиф е знак, ако не разбираме значението му, за нас той 
не означава нищо. Значението на знаците най-трудно се поддава на описание, защото чрез 
него комуникират поне две разумни същества. Всяко от тях има своя собствена представа за 
знака от една страна и за означавания обект – от друга. За да се извърши успешно процесът 
на комуникация чрез знака и двете страни трябва да му придават сходно значение. 
 Двете основни разбирания за същността на значението произхождат още от 
основателите на семиотиката: Пърс и Сосюр. Американският учен смята, че значението е 
нещо проявяващо се в процеса на използване на знаците: когато знакът бъде възприет от 
някой като такъв, тогава той придобива значение, в противен случай той е просто материален 
или мислен обект. Привържениците на швейцарския лингвинист смятат, че знакът има  
двустранна същност: материална - като физически обект и идеална - като значение, т.е. 
значението е иманентно присъщо на знака. Повечето съвременни американски картографи 
разглеждат знака като графично средство и неговото значение, т.е. разглеждат го, подобно на 
Сосюр, като двустранна същност.  
 Според нас, знакът е физически обект, който при определени условия може да получи 
значение, да обозначава нещо извън себе си. Поради това ще разглеждаме значението като 
свойство на знака да насочва мисълта на читателя си към определени страни на своя 
конкретен обект. То възниква в процеса на функциониране на знака върху картата и има 
една постоянна компонента, която е обща за всички читатели (денотативно значение) и 
втора, относително произволна компонента, която е различна за всеки читател на картата и 
зависи както от личният му опит и познания, така и от целите на използването на картата 
(конотативно значение).  

 2. Знакът като шахматна фигура 
 Шахматната дъска, както и картата, има поле, в което са разположени фигурите, които 
могат да се разглеждат като знаци. Шахматните фигури са ограничени на брой и с ясно 
определени функционални възможности, затова ще ги използваме като пример за изясняване 
на значението на картографските знаци. 
 В преди започване на играта, фигурите имат строго определено денотативно значение. 
То може да се разглежда като смисъл19 на фигурата (пешка, топ, кон и т.н.) и  стойност на 
фигурата, която може да се изрази като в съотношението с другите фигури и да се измери в 
брой пешки.    
                                                 
19 Ние разглеждаме смисъла на знака като част от неговото значение: “Значение: 1. Смисъл, съдържание на 
нещо; 2. Стойност, ценност на някого или на нещо; ... 4. Сведения за даден предмет, действие, признак.” 
(‘Речник на българския език’, изд. БАН, 1987, том V, стр. 978). 
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 По време на играта значението на фигурите се променя. Първо, те получават 
специфични свойства (конкретни възможности за  придвижване и участие в играта), 
благодарение на местоположението си и функционирането си в конкретната ситуация на 
шахматното табло. Второ, стойността им се променя, според съотношението им с 
останалите фигури (пешката е по-ценна когато е единствена или е на предпоследния 
хоризонтал). Трето, дори смисълът на фигурите може да се промени в течение на играта: 
бяла пешка, достигнала до осмия хоризонтал, се превръща в дама. Следователно, значението 
не се свежда единствено до смисъла на знака и то се променя при функционирането му в 
конкретна знакова ситуация. В дадена позиция шахматистите, на основата на своя опит и 
способности, правят различни интерпретации, оценяват различно фигурите и играят 
различни ходове, макар че формално погледнато шахматът има твърд код: правила са строго 
установени и всички фигури имат пределно ясни и точни значения.  

 3. Видове значения на картографските знаци 
 Картографският знак е средство за пораждане на мислени модели в съзнанието на 
читателя. Значението му ще възприемаме не като статично заложена информация при 
създаването на картата, а като сноп от възможни атрибути20 на знака, които се 
интерпретират и тълкуват с цел получаване на данни за изобразения чрез него обект.  
 В съветската и в българската картография е общоприето, че значението на знака се 
описва изчерпателно в легендата. Според нас, там явно се дава конвенционалното значение 
на графичните знаци. Но обхватът на значението на картографските знаци е много по-богат. 
Затова ще считаме, че описаното в легендата е само част от общото значение на знака.  

Пълното си значение картографските знаци получават когато функционират на 
картата, обозначавайки  точно определен обект; когато се съотнасят към останалите знаци на 
картата и когато предават индивидуални характеристики на обекта си. Затова разглеждаме 
значението на картографския знак като съставено от:  

а) смисъл на знака;  
б) стойност на знака;  
в) индивидуални свойства на обекта, изобразявани чрез знака.  
В единството на смисъл, стойност и свойства се крие цялостното значение на знака. 

 3.1 Смисъл на знака 
 Моско Москов (2000, стр. 82) разглежда смисъла на знака по следния начин: “Всеки 
знак има своя смислова страна като негов знак на съдържание  във вид на значение на знака 
... терминът план на съдържанието  се разглежда преди всичко във връзка с езиковия знак в 
две насоки: а) в стеснен смисъл – съвкупност от сведения за даден клас обекти, значението 
на знака кон се отнася до всички животни от този вид; б) в разширен смисъл – включва в 
себе си различни съставки: сведения за обозначавания обект; съдържанието на понятието; 
емоционални прибавки.” В много от семиотичните изследвания значението на знака се 
покрива с неговия смисъл.  

 Докато смисълът на графичните знаци до голяма степен се 
пояснява в легендата, то смисълът на картографските знаци се 
определя в контекста на функционирането им върху картата. 
Графичният знак ○ (кръгче) на фиг. 9.1 има три различни смисъла 
като картографски знак. Трите знака вдясно обозначават 
местоположението на три дървета без значение за ориентир. В 
рамките на парковете кръгчетата имат ролята на пояснителни знаци. 

 
Фиг. 9.1 

                                                 
20 “Атрибут (от лат. attributum ‘прибавеното’) - признак, белег, съществено свойство.” (Шмит и Шишков, 
1997, стр. 53). Както в граматиката прилагателното е атрибут на съществителното, така ние възприемаме 
значението като атрибут на знака - нещо, което го допълва и осмисля, но знакът има собствено битие и без него. 
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Те не изобразяват конкретно дърво, а показват вида на растителността - дървовидна. В 
кварталите в средата знаците показват само наличие на дървета, но отново не изобразяват 
конкретно дърво. 

 Картографският знак трябва да активира в съзнанието на читателя представите за 
означавания от него обект. Чрез смисъла на знака читателят свързва изобразеното на картата 
със свои предварителни спомени и знания. По този начин се осъществява процесът на 
възприемане на картографската информация. Но тъй като тези спомени и знания са различни 
за отделните хора, и смисълът на знака е диференциран за всеки човек. Например, на СТК е 

предвиден условен знак за изобразяване на хелинг21. Някои хора не знаят какво 
означава тази дума. За тях знакът на фиг. 9.2 е лишен от смисъл. Те могат да 
намерят другите измерения на значението на знака (ако знакът е площен, по 
големината му да определят дали обектът е голям или малък; да видят до какви 

или заедно с какви обекти функционира на картата и т.н.), но смисълът на знака, т.е. какъв 
обект изобразява ще остане неясен.  

 
Фиг. 9.2 
Хелинг 

 Затова ще разграничим два съставни части на смисъла на картографския знак 
конвенционален и субективен.  

 Конвенционалният смисъл на картографския знак се изразява в онова, което 
обичайно се разбира, когато се мисли за даден обект в обществото като цяло или в 
определена група, за която е предназначена картата. Именно този смисъл би трябвало да се 
използва, когато формира легендата за графичните знаци. В много отношения 
конвенционалният смисъл на знака покрива цялото му денотационно значение.   

 Субективният смисъл на знака се изразява в отношението на конкретната личност 
към знака и към обекта, изобразен чрез знака. Например, конвенционалният смисъл на 
летището е място, където кацат и излитат самолети. За човек, който никога не е виждал 
летище, смисълът на обекта е абстрактен, лишен от визуална представа. Човек, който 
веднъж е виждал летище, при възприемането на всеки знак за летище си припомня именно 
летището, което е посетил, т.е в този случай смисълът е конкретен. А пътник, който пътува 
редовно със самолет има по-обобщена представа за летище и в този случай смисълът на 
знака е обобщен. Субективният смисъл е само част от конотационното му значение. 

 3.2 Стойност на знака 
 Нека да се върнем на примера с шахматните фигури. Те имат абсолютна стойност - 
конят се оценява на три пешки, а дамата - на осем. Тя отразява съотношението между 
фигурите извън играта. На шахматното табло фигурите придобиват и относителна 
стойност, която се определя от техните функционални възможности в контекста на играта.  
 Аналогично, картографските знаци имат различна стойност: едни са по-големи и 
привличат по-лесно вниманието на читателя, други са по-малки и по-незабележими; едни 
обозначават по-важни обекти (автомагистрали, градове), а други - по-маловажни (пътеки, 
села); едни знаци показват единствени обекти в района (извор в пустиня), а около други на 
картата има множество подобни обекти (група от карстови извори) и т.н. Следователно, 
значението на всеки знак произтича и от неговата стойност, която може да се дефинира като 
съотношение на знака спрямо другите знаци на картата. 
 Христо Кафтанджиев (2001, стр. 134) дава следното определение: “Стойността на 
знака е отношение, което става ясно, когато сравняваме един и същи знак в различни 
комуникативни ситуации. ... Стойността има смисъл, само когато съпоставяме знаците 
един с друг в различните комуникативни ситуации.”  
 Стойността на картографските знаци ще бъде разгледана в четири насоки:  

                                                 
21 Хелингът представлява наклонена брегова площадка за изваждане от водата и спускане на кораби по релсов 
път; използва се при почистване и ремонт, както и при строеж на плавателни средства. 

Глава 9. Значение на знаците                                       стр. 43 



ОСНОВИ НА КАРТОСЕМИОТИКАТА 

 Собствена стойност на знаците, която произтича от визуалните променливи на 
графичните примитиви: по-големият размер, по-яркия цвят привличат и задържат 
вниманието, поради което интуитивно им се придава по-голяма стойност. На познатите 
знаци интуитивно се придава по-голяма стойност, в сравнение с непознатите. 

 Конвенционална стойност на знака, която произтича от установеното в легендата. 
Чрез кръг, квадрат и триъгълник с еднакви размери може да се означи съответно малък, 
среден и голям обект от някакъв вид. Разбира се, това означаване няма нагледност, но е 
допустимо в някакъв контекст на разглеждане на знаците. С други думи, легендата сама, без 
връзка с нещо друго може да зададе стойност на знаците. 

 Функционална стойност на картографския знак, която се генерира при неговото 
функциониране на картата. Тя зависи от следните фактори:  

□ Индивидуалните характеристики на знаците: ако между градовете А и Б има два 
пътя, по-краткият има по-голяма стойност, но ако по-дългият е от по-висок клас, то 
стойността на краткия намалява;  

□ Броят на обектите от същия вид: единствената триангулачна точка в района е по-
ценна от точка, до която има множество геодезически точки; 

□ Местоположението: извор близко до мястото, където се намираме на местността 
има по-голяма стойност от извор в противоположния край на картния лист;  

□ Обкръжението: държавната граница между Франция и Германия има една 
стойност, докато тази между Сирия и Израел – друга: първата има по-скоро историческа 
стойност, а втората е граница на разлома22 между арабския свят и еврейския народ.  

 Субективна стойност на знаците, която се определя при използване на картата от 
конкретен читател и има две измерения, в зависимост от:  

□ Начинът на възприемане от читателя на картата. Отношението на читателя към 
знаците променя тяхната стойност, поради: зрителните възможности на човека - някои 
хора по-трудно определят разликите в размери или полутонове; концентрацията на 
читателя - хора, които не работят внимателно с картите, не оценяват точно стойността на 
знаците или не забелязват разликите между тях.  

□ Предварителните познания на работещия с картата: за човек, който няма представа 
за ориентир, дървото със значение като ориентир няма по-голяма стойност от дървото без 
значение като ориентир. 

□ Конкретните цели, за които се използва картата. Според контекста, в който се 
използва картата, стойността на знаците силно се променя. Например, ако искаме да се 
ориентираме по карта, единично разположения комин има по-голяма стойност за нас, от по-
високия, но разположен сред множество други комини. Но ако по карта искаме да намерим 
най-подходящото място за монтиране на антена (например за GSM клетка), то по-високият 
комин има по-голяма стойност от по-ниския.  

 3.3  Свойства на обекта 
 За разлика от повечето знакови системи, картографките знаци имат възможност да 
обозначават конкретни количествени и качествени характеристики на своите обекти. Това 
произтича от следните особености на картографските знаци: 1) Те изобразяват винаги 
конкретни обекти от реалността, а не събирателни понятия; 2) Разположението на знаците 
в полето на картата е подобно на разположението на обектите им в реалността; 3) 
Картографските знаци имат възможност да наподобяват външния вид и структурата на 
своите обекти; 4) Картографската знакова система позволява чрез използване на надписи да 
се конкретизират свойствата на изобразяваните обекти.  
 Следователно, картографските знаци могат да означават свойства на своите обекти 
благодарение на: а) локализацията си в полето на картата; б) подобието на външния вид, 
                                                 
22 Виж ‘Сблъсъкът на цивилизациите’ на Самюъл Хънтингтън, издателство Обсидан, София,  1999 г. 
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формата или размерите с тези на обекта; в) подобието във взаимното разположение спрямо 
останалите знаци, г) надписите за наименования, количествени и качествени характеристики. 
 Един особен начин за показване на свойствата на обектите, това са илюстрациите. 
На хартиените карти те се поместват като врезки на някое свободно място на картата или на 
гърба на картата (при дипляните), а на компютърните карти те се визуализират при 
поискване от читателя на картата и могат да съдържат разнообразна допълнителна 
информация за конкретни обекти или за групи обекти. 

 Разгледаните по-горе три спектъра на значението на картографските знаци можем да 
обобщим по следния начин: Връзката между картографския знак и изобразявания чрез него 
обект се изразява в способността на знака не само да отпраща мисълта на читателя на картата 
към обекта, но и да отразява определени характеристики и взаимовръзки на обекта. 
 Значението на знака е комплексна величина, която разглеждаме като съвкупност от:  

 смисъл – причисляване на обекта към група обекти, при което на обекта се 
присвояват общите, универсални характеристики на групата; 

 стойност – относително положение на обекта (като ценност, като размери, като 
отдалеченост и т.н.) сред останалите обекти, изобразени на картата; 

 свойства – индивидуални характеристики на обекта, които се изобразяват чрез 
картографските знаци и които обособяват обекта сред останалите обекти. 

 Всеки картографски знак притежава и трите типа 
значения. На картата не може да има картографски знаци, които 
да не означават нищо; всеки картографски знак обозначава 
някакъв обект, в което се изразява неговия смисъл. На фиг. 9.3 
знакът обозначава град. Картографският знак не може да 
съществува на картата без отношение към останалите знаци. 
Това поражда неговата стойност. Дори картографският знак да 
не изобразява никакви други индивидуални характеристики на 
обекта, той с определена точност показва местоположението му. 
Така, чрез локализацията на знака върху картата, всеки обект 
получава поне една индивидуална характеристика, т.е. има поне 

едно свойство. 

 
 
 

 4. Произход на значението на картографския знак 
 Макар, че в руската картографска литература безусловно се приема, че легендата 
описва изчерпателно значението на знаците, в предлаганата теория, ние считаме, че 
значението има четири източника: 1) собствено значение на знака; 2) значение от външните 
компоненти23 на картата, включително и от легендата; 3) значение, на знака при 
функционирането му на картата съвместно с останалите знаци; 4) значение, което произтича 
от картографските правила. 

 4.1 Собствено значение на знака  
 Собственото значение на знака се определя от способността му не-конвенционално да 
насочва мисълта към определени обекти или към определени свойства на обектите. Това 
може да стане благодарение на: а) подобието между знака и обекта или б) символното 
значение на знака; в) честата употреба на знака в определен контекст.  

 Подобието между знака и обекта е основен носител на информация за обектите, 
изобразени на картите. То може да бъде в плановите очертания, във външния вид, а също 

                                                 
23 В глава 12 компонентите на картата са дефинирани като графични средства извън полето на картата, които не 
са картографски знаци. 

 
 
 
 
 

Y 

X 

Легенда:      - град 
Фиг. 9.3  Минимално 
значение на знака 

D
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така и в структурата (кварталите на населеното място са разположени на картата в същия 
порядък, както и на местността); 

 Символното значение на знака се изразява в способността му спонтанно да 
насочва вниманието към определен обект, но не заради пособие на външния вид, а поради 
трайно установила се връзка. Например, кръста свързваме с такива обекти като църква, 
гробище или лобно място; комина – със завод; синия цвят с водата, а зеления – с 
растителността.  

 Честата употреба на знаците в определен контекст свързва трайно в 
съзнанието на хората определени знаци с означаваните с тях обекти. Най-често това са 
елементи от общогеографското съдържание на тематичните карти, като знаците за държавна 
граница, за населени места или пътища и т.н.  

 Собственото значение на знаците може да се разгледа 
като: а) заложено от картографа при създаването на картата и б) 
привнесено от читателя на картата. И в двата случая то е 
предимно конотационно, за разлика от буквалното значение, 
което придава легендата на знаците. Когато авторът на картата 
залага в знаците собствено значение, той разчита, че 
евентуалните читатели ще използват същите кодове като него, за 

да ги разберат. Но тогава, при възприемане на знаците може да се появи някаква степен на 
неопределеност. Например, повечето българи биха разбрали значението на контура на фиг. 
9.4а, но малцина ще разпознаят в контура на фиг. 9.4б границите на Беларус.  

 
         а                     б 

Фиг. 9.4 

 4.2 Значение на знака, произтичащо от външните компоненти  
 Външните компоненти на картата са заглавие, легенда, координатни мрежи и т.н. Те 
описват контекста, в който действат картографските знаци.  
 Салищев определя легендата като “... систематичен сбор от използваните на 
картата знаци с необходимите пояснения към тях ...”, която “... служи като ключ към 

четенето и анализа на съдържанието на 
картата. В легендата са задължителни: 
изчерпателна пълнота, т.е. включване на всички 
използвани на картата знаци, логичност в 
групирането, разполагането и йерархията на 
знаците, безусловна яснота и по възможност 
краткост на текстовете, обясняващи смисловото 
значение на знаците.” (1990, стр. 20). В друго свое 
произведение, руският учен посочва и други 
характеристики на легендата: “... строго 
съответствие на знаците в легендата и на 
картата; еднозначност при обясняването на 
смисловото значение на картографските символи, 
т.е. тяхното отношение към обозначаваното 
явление; ... системен принцип на построяване; ... 
обща компактност на легендата ...” (Салищев 
1978, стр. 74).   

 
Фиг. 9.5 Поясняване на смисловото 
значение на знаците в легендата 

 И в двата цитата Салищев правилно посочва, 
че в легендата задължително се показва 
смисловото значение на знаците (фиг. 9.5).  Освен 
това в легендата може да се указва стойността на 
знаците (фиг. 9.6).  

  В много случаи заглавието на картата 
има решаваща роля за разбиране на значението на Фиг. 9.6 Поясняване на стойността на 

знаците в легендата 
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знаците. На фиг. 9.6 без него не става ясно какво е изобразено на картограмата.  
 Останалите външни компоненти, като: Описание на картата (производител, година 
на издаване, метод за изработване); Описание на предмета на картата; Илюстрации и т.н. 
също имат роля за изясняване значението на знаците. Тя е допълваща, спрямо значението, 
придобито от легендата и заглавието на картата.   

 4.3 Значение на знака от функционирането му на картата 
 Фигурирайки на картата, картографските знаци влизат във взаимоотношения помежду 
си. Те от една страна носят ново, допълнително значение на знаците, а от друга – променят 
значението, което знаците имат извън контекста на техните връзки.  

 4.3.1 Промяна на смисъла на знака 
 Когато знакът се постави на картата, той вече не 
означава понятие, например, град, а конкретен град, който 
читателят може да свърже с определени свои предварителни 
знания. Второ, на картата знакът влиза в пространствени 
взаимовръзки с останалите знаци, което му придава ново 
значение. На фиг. 9.7 град Джаксънвил (Флорида, САЩ) 
придобива смисъл на железопътен център благодарение на 
връзките, които знакът му създава със знаците за железопътни 

линии, минаващи през него. През града протича река, което го прави град на река и в също 
време позволява той да бъде пристанище.  

 
Фиг. 9.7 Функционално 
значение на знаците

 4.3.2 Промяна на стойността на знака 
Промяната на стойността на знака произтича от следните три фактора: 1) 

Местоположение върху картата - отношения на близост или съседство; 2) Съотношение с 
другите обекти (един – много, важен – маловажен); 3) Функционални възможности - 
свързване (за пътища), разделяне (за граници), ограничаване (за контури на обекти), 
очертаване (за линии) на определени обекти, от което възниква съответно значение на знака. 

 4.3.3 Определяне на свойства на обекта 
 По знаците на картата могат да се определят множество данни за изобразените 
обекти: взаимното разположение, разстояния, площи, размери и т.н. Това са свойства на 
обектите, които не произлизат от легендата или по някакъв друг начин. Те произтичат само 
от пространствените взаимовръзки между знаците. 

 Промяната на значението на знака при функционирането на картата се проявява 
тогава, когато читателят целенасочено групира няколко картографски знака в суперзнак. Ако 
той не стори това, например, ако не забележи знака за пристанище до град Джаксънвил или 
ако тази връзка не ги интересува, то знаците не променят значението си. 

 4.4 Значение на знака, произтичащо от картографските кодове 
 Картографските кодове определят начина по който се създава и възприема картата. 
Включват както картографски познания, така и знания за предметната област на картата. А 
те са различни за автора на картата и за всеки от нейните читатели.  

 С пример ще покажем, как специфичните картографски правила 
могат да променят смисъла на знаците. На ЕТК долепени сгради, които 
са с еднаква конструкция се изобразяват с общ знак, независимо от 
тяхната етажност. Поради това на фиг. 9.8 не може да се определи дали 
знаците обозначават отделни сгради или групи от сгради. На същата 

фигура, в средата на квартала е поставен знак за дърво нямащо значение на ориентир.  
Правилото гласи, че знакът само указва наличието на дървета в квартала, а не изобразява 
конкретно дърво. 

 
Фиг. 9.8 
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 5. Връзка между структурата на знака и неговото значение 
 На фиг. 9.9 с пример е показано, че всяко от структурните нива на знака (графичен 
примитив → графичен знак → картографски знак → суперзнак) може да бъде носител на 
част от неговото значение. Всяко следващо ниво наследява значението, придобито на 
предходното и го допълва. Показано е, че всеки от трите страни на значението (смисъл, 
стойност и свойства) може да бъде получено на кое да е ниво на структурата на знака. 

Фиг. 9.9 Връзка между структурата на знака и неговото значение 
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Б. АРТИКУЛАЦИЯ НА КАРТОГРАФСКИТЕ ЗНАЦИ 

 1. Обща теория на семиотичната артикулация 
 Знаците могат да съдържат в себе си други знаци. Тогава те са ‘сложни знаци’, като 
например, думата ‘картосемиотика’, която съдържа ‘простите знаци’ ‘карта’ и 
‘семиотика’. Артикулация се нарича разделянето на знаците на техните означаващи 
съставни части. Знаците имат артикулация, ако съдържат в себе си други знаци или могат 
да се разложат на отделни смислови елементи.  
 Използването на знаци с артикулация води до иконимия на езикови средства. На карта 
с различни геометрични фигури са означени седем различни производители. Видът на 
производството им е показано с три различни цвята на фигурите. В случая са използвани 10 
означения - 7 форми и 3 цвята. От тях могат да се постигнат 21 комбинации. Следователно 
отношението  означения/значения е 1 : 2.1. (MacEachren 1995, стр. 240) 

В класическата семиотика се разглеждат три нива на артикулация на знаците в 
дълбочина:  

 Знаците без артикулация са пределно прости и не могат да се разчленяват на по-
прости знакови единици.  

 Знаците с единична артикулация имат повече от един съставен елемент от по-
ниско ниво. Когато съставните елементи не носят свое самостоятелно значение, 
артикулацията е от ниско ниво, а когато означават нещо, артикулацията е от високо ниво.  

 Знаците с двойна артикулация се разделят на по-малки значещи елементи, които 
са с единична артикулация.  

 2. Артикулация на знаците в картографията 
 За да опишем картографската знакова система, трябва да въведем различни типове 
артикулация:   
 Артикулацията в дълбочина описва броя на структурните нива на знака, на които се 
изразява значението. Картографският знак е без артикулация в дълбочина, когато се състои 
само от един графичен, който пък е съставен само от един графичен примитив. Знаците с 
единична артикулация имат разделяне по смислови елементи на едно ниво под тях. Знаците с 
двойна артикулация съдържат знаци единична артикулация. Аналогично, можем да 
дефинираме знаци с тройна артикулация, когато те съдържат знаци с двойна артикулация. 
 Артикулацията по обхват се определя от типовете значения (смисъл, стойност и 
свойства), на които е носител знака. Картографките знаци винаги са носители и на трите 
типа значения, графичните знаци могат да имат само едно или две от тях, докато графичните 
примитиви могат да имат само декоративна функция, т.е. да нямат самостоятелно значение. 
Артикулацията може да бъде разгледана и според типа на връзката знак - обект. Този тип 
разделяне на знаците ще наречем артикулация по обхват. 
 Артикулацията в широчина се определя от броя на значенията, които се придават на 
знака на едно и също ниво на артикулация в дълбочина и по обхват. Например, графичните 
примитиви имат шест визуални променливи (размер, цвят, завъртане и т.н.), във всяка от 
които може да се кодира отделно значение.  

 2.1 Артикулация на графичните примитиви  
 Графичните примитиви са без артикулация в дълбочина, защото са на най-ниско ниво 
структурата на знака. Благодарение на визуалните си променливи, в един примитив могат да 
се кодират и трите нива на артикулация по обхват, както и няколко отделни значения на 
всяко от тях. По-горе беше показано, че един примитив може да носи както смисъл, така и 
стойност и значение. Следователно, примитивите могат да имат различна артикулация по 
обхват. 
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 Графичните примитиви могат да носят значение чрез своите променливи, затова могат 
да имат няколко нива на артикулация и в широчина. Тяхната артикулация в широчина може 
да се разгледа в две направления, според вида на визуалните им променливи: артикулация на 
визуалните променливи и артикулация на пространствените променливи.  

 2.2 Артикулация на графичните знаци  
 За да разгледаме артикулацията на графичните знаци, трябва да ги разделим на две 
големи групи: пространствено подобни и на пространствено не-подобни знаци.  

 2.2.1 Пространствено подобни знаци  
 Тези знаци означават заради сходството си с външния вид на своя обект. Ще ги 
разделим на две групи: 
 2.2.1.1 Визуално подобни знаци  

 Това са рисунки, снимки, пиктограми, тримерни модели и т.н.. Те 
означават чрез общото въздействие на съставните си части. От една страна, 
те могат да бъдат разложени на съставни части: знакът, изобразяващ замък 
на фиг. 9.10 може да се раздели на отделни сгради. Но от друга страна, тези 
знаци въздействат като цяло, а не чрез съставните си части. Поради това ще 
приемем, че визуално подобните знаци имат единична артикулация в 
дълбочина. Те могат да имат и повече от едно ниво на артикулация в 
ширина и дълбочина. Например, в цвета или в размера на знака могат да се 
кодират различни значения, но това рядко се прави. 

 
Фиг. 9.10 

 2.2.1.2 Структурно подобни знаци 
 Тези знаци съдържат както трудна за артикулация пространствена връзка с 
означаваните от тях обекти, така и условно значение, чрез което поясняват обектите си. На 

фиг. 9.11 е показан знак, който изобразява населено място чрез подобие на 
очертанията му. В този смисъл той прилича на визуално подобните знаци. 
Но в същото време, чрез цвета на знака може да се показват негови 
характеристики, например, с червен цвят да се обозначават градове над 1 
милион жители, с оранжев цвят - над 100 000 жители, а с жълт цвят - по-
малки градове. Следователно, структурно подобните знаци имат поне две 
нива на артикулация по обхват: изобразява смисъл (вид на означавания 
обект) и свойства (чрез извивките на контура). В зависимост от това: дали 

за означаване е използвана една или повече от графичните променливи, те имат единична 
или двойна артикулация в широчина.   

 
Фиг. 9.11 

 2.2.2 Пространствено не-подобни знаци,  
Те имат конвенционална връзка със своите обекти. Разделяме ги на две групи: 

писмени знаци и условни знаци. 
 2.2.2.1 Писмени графични знаци  
 Такива са различните видове надписи на картите. Надписите са част и 
от лингвинистична знакова система, но на картата те имат специфични 
картографски функции: чрез външния си вид и местоположението си те 
придобиват допълнително значение. Поради това, писмените знаци на 
картата, както и структурно подобните знаци имат двойствена природа. 
Надписите могат да означават чрез своите визуални променливи: размер; 
цвят; наклон; шрифт; големи или редовни букви; удебеляване; 

подчертаване. На фиг. 9.12, например, селата са обозначени с редовни букви, а градът - с 
главни. Поради това те могат да имат няколко нива на артикулация в широчина. 

 
Фиг. 9.12 
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 Тъй като са изградени от отделни смислови знаци (букви или цифри), писмените 
графични знаци винаги имат артикулация в дълбочина, която може да е единична, когато 
съдържат пости думи или двойна, ако са от типа ‘Велико Търново’, ‘Стара Загора’ и т.н. 
 Надписите на картите могат да имат артикулация и по обхват. По принцип те 
обозначават свойства на обектите (наименования, количествени и качествени 
характеристики). Чрез визуалните си променливи, те могат да предават смисъл на знака 
(град, село), както и стойност (административен или политически център).  
 2.2.2.2 Условни графични знаци  

 Такива са геометричните фигури и диаграмите. На фиг. 9.13 
населените места са представени с кръгчета, които нямат пространствена 
или логическа връзка с означаваните от тях обекти. При този тип знаци най-
отчетливо може да се проследи артикулацията, тъй като значението им, по 
принцип, се задава в легендата. Докато описаните по-горе три типа знаци 
имат и друг вид артикулация (визуална, структурно-подобна или 
лингвинистична) то условните графични знаци имат само артикулация, 
зададена от визуалните променливи на техните графични примитиви. За да 

я отличим от останалите видове артикулация, ще я наричаме графична артикулация.  

 
Фиг. 9.13 

 2.3 Артикулация на картографските знаци  
Картографските знаци се състоят от един или повече графични знаци, а графичните 

знаци - от графични примитиви. Следователно те могат да имат до две нива на артикулация в 
дълбочина (табл. 9.1).  

с единична артикулация  без 
артикулация от ниско 

ниво 
с двойна артикулация от високо 

ниво 
картографски 

знак 
    

графичен знак 

графичен 
примитив 

Табл. 9.1 Артикулация в дълбочина на картографския знак 

 Картографски знаци, съдържащи само един графичен знак, който има един графичен 
примитив, са без артикулация в дълбочина. Пример за такъв знак е показан на фиг. 9.14: 
отделно дърво нямащо значение на ориентир (знакът е посочен със стрелка). Такива знаци са 
пределно прости, лесно се запомнят, но имат скромен арсенал за предаване на значение. 

Картографският знак има единична артикулация в дълбочина, 
ако: 1) се състои поне от два графични знака или 2) състои са от един 
графичен знак, който има  поне два примитива. 

Тъй като всеки графичен знак на картата има значение, 
придадено му от легендата, то всеки картографски знак, който съдържа 
поне два графични знака има артикулация от високо ниво. Например, 

лявата от двете могили на фиг. 9.14 е изобразена чрез условен знак и надпис и има 
артикулация от високо ниво.  

 
Фиг. 9.14 

 В този случай, освен общия смисъл, заложен в самия картографски знак, отделните 
графични знаци или примитиви също имат самостоятелно значение. Те носят в себе си 
самостоятелна информация за изобразявания от знака обект: 1. за неговите съставни части 
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или структура; 2. за качествени и количествени особености; 3. за външния вид; 4. за формата 
и размерите на обекта.  
 Когато картографският знак се състои от най-малко два графични знака и поне един 
от  които има единична артикулация, то той е с двойна артикулация.  За този тип знаци с 
пълно основание можем да кажем, че се ‘четат’. В тях е заложена многопластова 
информация, която не може да се извлече ‘с един поглед’. Знаците с двойна артикулация 
предоставят голяма ‘семиотична икономия’ и възможности за означаване. Но цялостното им 
съдържание се възприема бавно и изисква волево усилие. 

 Всички картографски знаци имат тройна артикулация по обхват, защото са 
носители и на трите вида значение (виж фиг. 9.3). Артикулацията им в широчина зависи само 
от съставящите ги графични знаци и за това няма да бъде разглеждана. 

 2.4 Артикулация на суперзнаците 
  Дефинирахме суперзнаците като съвкупност от картографски знаци, обединени по 
определен признак. Тъй като всички картографски знаци имат определено значение, а 
суперзнакът се състои поне от два картографски знака, то той винаги има артикулация в 
дълбочина. Ако съдържа поне един картографски знак с двойна артикулация, суперзнакът е с 
тройна артикулация в дълбочина. Тъй като възможностите за комбиниране на знаците са 
огромни, безсмислено е да се описват нивата на артикулация на суперзнаците.  
 Трябва да се подчертае, че суперзнаците генерират и собствено значение, различно от 
това на съставящите ги компоненти, откъдето имат собствена артикулация в широчина и по 
обхват. 

  3. Учленяване на знаците 
 Картографската артикулация може да има и една друга страна, която ще наречем 
учленяване. Става дума за случаите, когато с цел да се подчертае определено значение, то се 
предава с две и повече изразни средства. В този смисъл учленяването е противоположен 

процес на семиотичната икономия. Различните 
визуални средства не се възприемат еднакво бързо, 
еднозначно и точно.  Когато искаме определено 
значение на знака да бъде бързо и лесно разпознато и в 
същото време да се предаде точно и недвусмислено, 
можем да използваме две и дори три визуални средства 
за предаването му. На фиг. 9.15 административният 
център на всяко воеводство (картата е за територията 
на Полша) е показан чрез два графични знака: поансон 
и надпис за наименованието. Поансонът на центровете 
се различава от този на останалите населени места по 

три променливи: размер, запълване и допълнителен графичен примитив (точка в центъра 
му), а надписът му е с главни букви. Едно и също значение на картографския знак 
(административен център) е показано по четири различни начина. Всеки от тях сам по себе 
си е достатъчен за да предаде значението, но авторите на картата са искали да го подчертаят. 

 
Фиг. 9.15 

 От комуникационна гледна точка учленяването е безсмислено. Но то има значение 
при възприемането на знаците. Същият ефект (подчертаване на значението) може да се 
постигне и чрез по-голям контраст на визуалните променливи, но използването на няколко 
изразни средства за предаване на едно значение прави възприемането му по-сигурно в 
отделните комуникативни ситуации. Картографската знакова система има многобройни нива 
на артикулация. Затова използването на учленяване на знаците не води до съществено 
намаляване на изразните средства на картографията и следва да се използва по-широко.
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Глава 10 
КАРТОГРАФСКА СИМВОЛИКА 

 
“Цветовете сами по себе си изразяват нещо.” 

                                                                                Винсент ван Гог 
 
 Символите са знаци, трайно свързани с означаваното от тях в съзнанието на 
голяма група хора. При функционирането си на картата, те се възприемат по-лесно и бързо, 
защото са предварително познати и имат способността безусловно, по асоциация да насочват 
мисълта на читателя към определени обекти или техни свойства.  
 Графичните знаци имат два източника на значение: от легендата и от символиката на 
изграждащите ги примитиви. Когато има конфликт между двата източника, легендата има 
по-голяма тежест. Но когато символите са използвани извън контекста на установеното си 
значение, те силно затрудняват четенето на картата, тъй като читателят трябва да преодолее 
първоначалната си склонност да свързва символа с трайно означаваното от него и чак тогава 
да разбере условното му значение, описано в легендата.  
 Разгледаме три вида на картографката символика: 

 Подсъзнателният символизъм има два източника: от културни, религиозни, 
общностни и т.н. представи, вярвания, обозначения, които са навлезли в бита или от 
способността на символа подсъзнателно да се асоциира с определени обекти. В съответствие 

с това разглеждаме вътрешен символизъм, който произтича от подобието в 
характеристики на обекта и на знака. Например, използването на зеления цвят за 
изобразяване на растителност е свързано с цвета на растенията, а връзката между 
знака на фиг. 10.1 и дървото е визуална. Тази представа имат всички хора, 
независимо от техните култура, вярвания и политическа ориентация. Вторият 

тип подсъзнателен символизъм не произтича от връзката на индивидуалните качества на 
обекта и знака, а от насадените от културата представи и вярвания. Те могат да се 
различават в отделните части на света. Например, само източните народи приемат, че лявата 
страна е по-благоприятна и че е символ на мъжкото начало. За всички останали дясната 
страна е предпочитаната и символизира силата и мъжествеността  (Шевалие и Геербранд 
1991).  

 
Фиг. 10.1 

 Традиционните картографски символи са се утвърдили през годините поради 
честото им използване. Между тях и означаваните обекти не съществува пряка връзка и те не 
притежават способността да насочват априори вниманието към обекта или към негово 
свойство. Но те често се употребяват в определен контекст в различните карти, което трайно 
ги свързва с означавания от тях обект. Това позволява на читателя, като открива познати 
означения, бързо и лесно да се ориентира в съдържанието на картата и към познатите 
символи да добави значението на описаните в легендата означения. Затова удачен подход е 
да се използват познати знаци за изобразяване общогеографското съдържание на картите, 
което би позволило да се обърне по-голямо внимание на тематичното съдържание. 

 Задължителните картографски символи се отнасят предимно до топографските 
карти. При тях знаковата система е строго дефинирана в таблиците с условни знаци и в 
указанията за изработването им. Тя не се променя с десетилетия, което позволява 
топографските карти да се четат без върху тях да е показана легенда. Ако се върнем на 
примера за използването на зеления цвят, то върху топографските карти (в средни и дребни 
мащаби) в тъмно зелено се оцветяват площите на високостеблените гори (над 4 метра средна 
височина), а със светло зелено (растер) – на нискостеблените гори и на овощните градини.  
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 Използването на символика изисква авторът и читателите на картата да използват 
сходни картографски кодове, за да се осъществи комуникацията, но спомага за по-бързото 
четене на картата. Изследванията показват, че човек може да запомни във времената си 
памет до седем нови картографски означения. Ако те са повече, той постоянно трябва да 
прави справка с легендата, което забавя процеса на четене. Ако повечето от знаците на 
картата представляват картографски символи, то новите означения се запомнят по-лесно. 
 Символните средства имат по-голямо психологическо въздействие върху читателя, 
защото човек е склонен по-лесно да вярва на познатото, поради което използването на 
картографската символика носи съществени предимства при създаване на картата.  
 Основен носител на картографската символика са визуалните променливи на 
графичните примитивите, някои от които ще бъдат разгледани по-долу. 

 1. Символика на цвета 
 За разлика от първобитните времена, когато за всички народи червения, белия и 
черния цвят са били носители на много сходна символика (Базыма 2001), днес цветовите 
символи в различните краища на света се различават значително. По-долу е показана една 
таблица, в която са представени значенията на цветовете в различните култури.  

Страна Червен Син Зелен Жълт Бял 

САЩ, 
Европа 

Спокойствие,  
Опасност мъжественост, 

власт 
Безопасност, Внимание, Чистота надеждност, вялост боязливост 

Франция Дворянство, 
благородство Свобода, мир Подготвителни Престъпност Неутралитетдействия 

Египет, 
Арабски 
страни 

Смърт 
Добродетел, 

справедливост, 
вяра, доверие 

Щастие, 
Плодородие, здраве доволство, Веселие 

живот 

Индия Живот, 
съзидание  Благотворителност, 

плодородие 
Смърт, Успех чистота 

Япония Гняв, 
опасност Срам, презрение Енергия, младост, Достойнство, 

бъдеще дворянство, Смърт 
детинство 

Китай 
Щастие, 
радост, 
веселие 

Климат, небе, 
облак 

Богатство, Смърт, Чест, достойнство рождение, сила чистота власт 

Табл. 10.1 Цветова символика в различните страни по света (Пыхтин 2004) 

 2. Психологическо въздействие на цвета върху човека 
 В съвременната психология се счита, че “... отношението към цвета изцяло и напълно 
се определя от културно-историческите традиции и обичаите.” (Базыма 2001). Те дори 
могат да не са осъзнати и в този случай се използват термини като ‘латентно обучение’ и 
‘културна памет’. Обективният характер на цветовото въздействие е общоприет и се 
потвърждава от психофизиологическите и психологическите изследвания. (пак там) 

 2.1 Въздействие на цвета върху вегетативната нервна система 
 При активиране на симпатическия дял на нервната система (СНС) се повишава 
чувствителността към синьо-зелената част на спектъра и се понижава чувствителността 
към червено-жълтата част от спектъра. Симпатическият дял осигурява на 
психофизиологическо ниво поведението от типа ‘борба’ или ‘бягство’. Обратно, при 
активиране на парасимпатическия дял на нервната система (ПНС) се повишава 
чувствителността към жълто - червената част от спектъра, а намалява тази към синьо-
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зелената част на спектъра. При активност на тази част на нервната система се създават 
условия за почивка и възстановяване на силите. (Базыма 2001). 
 Изследванията на психолозите категорично показват, че цветовете от жълто-червената 
част на спектъра активират СНС и потискат ПНС, а синьо-зелените цветове депресират СНС 
и активират ПНС. Техните данни сочат, че цветът може да оказва влияние върху поведението 
на човек. В стресова ситуация, когато е активирана СНС и съответно е повишена 
чувствителността към синьо-зелените цветове, наблюдението на такива цветове може да 
доведе до потискане на СНС и съответно - до намаляване на стреса. Обратно, при активна 
ПНС и повишена чувствителност към жълто-червените цветове, наблюдението на ‘топли’ 
цветове може да доведе до повишаване на активността и работоспособността. При това, 
влиянието на синият цвят е по-голямо от това на зеления (Плишко 1980). 

 2.2 Въздействие на цвета върху централната нервна система  
 Докато цветовете оказват несъмнено и безусловно въздействие върху вегетативната 
нервна система, то връзката между цвета и централната нервна система (ЦНС) е значително 
по-сложна. За ЦНС светлината е преди всичко информация за обкръжаващия свят.  

 2.2.1 Цветови предпочитания 
 Като фактори, които определят цветовите предпочитания на хората в литературата 
най-често се споменават културните обичаи и традиции; цветовата символика; 
индивидуалните характеристики на човека, както и характеристиките на самия цветови 
дразнител. Л. П. Урванцев (1981) обособява пет фактора: а) умора и адаптация; б) размери на 
цветовия образец; в) фон на който се явява цветовия образец; г) наситеност и д) яркост.  

 2.2.1.1 Цветови предпочитания при децата 
 Червеният цвят е най-предпочитан от децата, следван от жълтия. За сметка на това 
оранжевият попада сред не-любимите им цветове. Освен това, деца от 4 до 10 години 
показват предпочитания към пурпурния, розовия, синьо-зеления цвят и отхвърляне на 
черния, тъмно-кафявия и сивия цвят (Фрилинг и Аузер 1973). Не се наблюдават значими 
разлики в предпочитанията на момченцата и момиченцата. Авторите на изследването 
твърдят, че “Много живите и не-съсредоточени деца проявяват определен интерес към 
червения цвят; децата, склонни към фантазии, мечтателност, с открита душа, но още 
неспособни за самостоятелни действия, от всички цветове, при рисуване използват най-
често жълтия.” (стр. 88). При това ярките жълто-червени цветове радват и привличат 
децата, но не ги дразнят и дори ги успокояват. От това може да се направи извода, че децата, 
за разлика от възрастните, се нуждаят от енергетичното въздействие на дълго-вълновата част 
на светлинния спектър за своето развитие. Ярките, светли, жълто-червени цветове оказват 
активиращо влияние на децата, подобно на витамините.  Базыма (2001) 

 2.2.1.2 Цветови предпочитания при възрастните 
 Цветовите предпочитания на възрастните са по-индивидуални и се определят от 
културата, традиционната символика и от модата. В едно от най-обширните изследвания, 
проведено от R.W. Bunham, R.M. Hanes и C.J. Bartleson (1963) върху 21060 души е 
установено, че най-предпочитани са небесносиния, червения, зеления, виолетовия, 
оранжевия и жълтия цвят. И други изследвания показват най-голямата привлекателност на 
небесносиния цвят при възрастните. Фрилинг и Аузер (1973) установяват по-големи 
предпочитания към синия цвят при жените, отколкото при мъжете. Мненията за жълтия цвят 
много се различават, дори  едно изследване на Базыма (2001) в Русия го поставя сред най-
малко предпочитаните цветове, заедно със сивия и черния цвят. 
 Младите хора и мъжете по-често избират ярки и светли цветове, в сравнение с по-
възрастните и жените. Но при хората на възраст от 45 до 54 години жените два пъти по-често 
са предпочели ярки цветове, в сравнение с мъжете. (Базыма 2001) 
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 Разликите в различните изследвания могат да бъдат отдадени както на културни, така 
и на личностни предпочитания. Но общата тенденция е ясна - възрастните предпочитат по-
спокойните и студени цветове (син, зелен, виолетов), а ярките и топли цветове по-често 
възбуждат и претоварват нервната им система. Базыма (2001) счита, че с намаляване на 
жизнената активност, когато децата и юношите стават възрастни, се намалява нуждата от 
ярки, топли, активни цветове, за сметка на това нараства потребността от спокойни, 
уравновесени, по-студени цветове, които да предполагат към почивка и отпускане.  

 2.2.2 Психофизически и психофизиологически характеристики на цвета 
 Макс Люшер създава цветови тест за моментното състояние на човека. Тестът се 
основава на характеристиките на цветовете, посочени в табл. 10.2. 

Цвят Въздействие 
Символизира активност, творчество, възбужда нервната система, съответства на 
мъжкото начало. Разглеждането на червено-оранжеви цветове води до 

Червен повишаване на функциите на вегетативната нервна система - повишаване на 
пулса и налягането. Червеният цвят често се използва в рекламата - той бързо 
привлича вниманието, но и бързо омръзва, пресища. 
Символизира развитие, насоченост към успех. Този цвят е най-набиващ се на 

Оранжев очи, но към него няма толкова бързо привикване, както към червения, за това се 
използва за трайно привличане на вниманието.  
Отразява потребността от разкриване, изменение, ориентиране към бъдещето. 

Жълт  Жълтият се възприема като слънце, той е лек цвят, сияещ, затоплящ. Има 
стабилизиращо влияние върху нервната система, гони меланхолията. 
Отразява физиологичната и психическа потребност на човек към покой. 
Разглеждането на тъмно-сини цветове снижава функцията на вегетативната 

Син нервна система - понижава пулса, налягането и др. Синият цвят отразява 
уединение, тясна връзка, той е цвят на мъдростта и търпението. Небесно-синият 
и синият цвят са много популярни при жените и символизират женственост. 
Това е най-спокойния от всички съществуващи цветове, той нищо не изисква, на 
никъде не зове, действа успокояващо. Но различните оттенъци на зеления цвят 

Зелен отразяват отношение сами по себе си. Например, синьо-зеления цвят, чист и 
твърд като кристал, е предпочитан от хора, които поставят сериозни изисквания 
към себе си. 
Цвят на художниците и на духовенството, символизира тайнственото, Виолетов ирационалното, вълшебното, навява мечти и фантазии.  

Сив Цвят на пасивност, неутралитет, конформизъм, скромност. 
Изразява телесно-чувствително възприемане, инстинктите От практиката на 

Кафяв психотерапията е забелязано, че предпочитащите кафявия цвят са затормозени, 
на границата на нервния срив. За здравето на човека този цвят няма значение. 
Изразява идеята за ‘нищо’. Това е цвят на максимализма, критиката, протеста, Черен отрицанието. Създава усещане за тежест, непрозрачност, сгъстяване. 

Табл. 10.2 Характеристики на цвета по Люшер 

 

 2.2.2.3 Характеристики на цвета по Агеев (2002) 
 Владимир Агеев (2002, стр. 175) разглежда сетивните асоциации, които цветът 
поражда. Те са показни в таблица 10.3. 
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Въздействие 
Цвят 

пространство температура емоционално състояние
Червен непосредствено, близо горещо безпокойство 
Оранжев много близо топло въодушевление 
Жълт близко топло бодрост 
Зелен отдалечено неутрално спокойствие 
Син отдалечено студено успокоение 

Виолетов много отдалечено студено умора, агресивност 

Табл. 10.3 Характеристики на цвета по Агеев (2002) 

 2.2.2.5 Общи правила за свойствата на цветовете 
 Многобройните изследвания на психолози позволяват да се направят някои изводи 
свързани с обективните свойства на цветовете и с реакциите които те предизвикват: 
 1. Колкото по-чисти и ярки са цветовете, толкова по-интензивна и устойчива е 
реакцията на тях. Сложните, малко-наситени, средно-светли цветове предизвикват доста 
различни, неустойчиви и относително слаби реакции. 
 2. Най-еднозначни асоциации към цветовете са температурните, тегловите и 
акустичните (различни хора оценяват тези качества еднакво). Най-нееднозначни асоциации 
са вкусовите, обонятелните, емоционалните, т.е тези които са свързани с по-лични 
преживявания. При тях дори близки хора реагират различно на един и същи цвят.  
 3. Пурпурния цвят дори и в най-чист вид предизвиква различни реакции. Това може 
да се обясни с двойствената му природа (получава се от син и червен цвят). Жълтите и 
зелените цветове имат най-разнообразни асоциации. Това е така поради факта, че в тази част 
на спектъра очите различават най-много оттенъци. В природата тези цветове са най-широко 
застъпени, затова различните хора свързват тези цветове с различни преживявания.Затова 
при дневно осветление, чувствителността на очите към жълто-зелената част на спектъра е 
най-голяма. Експерименталните данни показват, че при работа на зелен фон  скоростта и 
точността на четенето е по-висока, отколкото на оранжево-жълт фон.  
 4. Чувствителността към отделните цветове намалява при работа с различна скорост. 
Най-бързо пада чувствителността към синьо-виолетовия цвят, а най-бавно - към жълтото и 
зеленото. 
 5. При изкуствено осветление характеристиките на цветовете се променят. 
Единствено при жълто зелените цветове не се наблюдава значително изменение. Червеният и 
оранжевият цвят увеличават наситеността си и изсветляват, оранжевият леко червенее на 
изкуствено осветление. Жълтия се приближава към бялото. Сините цветове губят наситеност 
и леко потъмняват, а виолетовия цвят се доближава до пурпурния. 
 6. На светъл фон всички цветове изглеждат по-тъмни, а на тъмен фон изглеждат по-
светли. ‘Виновен’ за това е ефектът на ‘латералното задържане’ на зрителната ни система.  

 3. Символика на простите форми 
 Повечето карти съдържат знаци с прости геометрични форми. При използването им в 
много случаи не се ръководим от конкретни изисквания, а ги избираме по-скоро случайно. 
Геометричните форми, обаче имат своя символика, която въздейства на подсъзнателно ниво. 
В зависимост от това доколко тази символика, дори и неосъзната, съответства на 
закодираното в знака съдържание, знакът се възприема по-лесно или по-трудно. 
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 Кръг. В символиката кръгът е една от основните фигури, заедно с центъра (точката), 
квадрата и кръста. Той най-често се свързва с идеята за божественото, небесното, 
нематериалното. Втората линия на символика се свързва с неговата форма: “затворен в себе 
си, без начало и без край, завършен, съвършен, кръгът е знак за абсолюта.” (Шевалие и 
Геербранд 1991а, стр. 557-558) В този смисъл кръгът е и символ на времето, вечността, 
безкрайното, не сътвореното. Кръгът се свързва и с идеята за движение, но не като развитие, 
а по-скоро циклично движение.  

 Квадрат. Най-напред квадратът е символ на земята, на сътворения свят. Той, заедно 
с кръга образуват двойката небе - земя. Поради това, когато се използват заедно, 
предизвикват асоциация за завършеност, но квадратът винаги се вписва в кръга, за да се 
подчертаят ограниченията на земното, в сравнение с небесното. В европейската цивилизация 
квадратът символизира земята в две отделни направления. Първо, символизира четирите 
посоки на пространството. Второ, в него християните откриват божието проявление на 
земята, затова много олтари, храмове, градове и военни станове се правят във формата на 
квадрат (пространството затворено от квадрата се счита за свещено). Чисто психологически, 
“квадратът е анти-динамична форма, закотвена от четирите страни. Символизира 
спирането или задържания миг. В квадрата се съдържа представата за застой 
втвърдяване и дори придобиване на устойчивост в съвършенството.” (Champeaux и Sterckx 
1966, стр. 30). Квадратните фигури не са предназначени за ротация. Те трябва да лежат на 
основата си. Само тогава те изразяват устойчивост, носят усещане за спокойствие, 
уравновесеност и дори за вечност. Два концентрични квадрата носят послание за ред, 
порядък (Кох 1930, стр. 20).  

 Правоъгълник. Правоъгълникът е по-общ случай на квадрат и в известна степен 
притежава символиката на квадрата (без идеята за съвършенство). Самостоятелна символика 
има в масонството, където е символ на съвършенството в отношенията между Земята и 
Слънцето. Наричан е квадрат-слънце и е служил за призоваване. Използвани са само три 
съотношения на страните (3:4; 1:2 и 1:0.61824). Поради сходството му с очертанията на 
къща, правоъгълникът може да олицетворява дом, защита, подслон. 

 Триъгълник. Символиката на триъгълника е тясно свързана с тази на числото три. То 
най-често се свързва със Светата Троица; фазите на живота: раждане, съзряване, смърт; 
основните алхимични елементи: сол, сяра и живак; трите принципа на мъдростта: добре 
помисли, добре кажи, добре направи; както и трите добродетели: мъдрост, сила, красота. 
Когато триъгълникът е стъпил на основата си, той символизира женското начало, което е 
земно и светско, но стремящо се нагоре, към възвишеното. Триъгълникът, застанал на върхът 
си символизира мъжкото начало. То е небесно, духовно и винаги се стреми към истината. 
Обърнатият нагоре триъгълник се използва и за обозначаване на един от четирите основни 
елемента - огъня, но поради двойствената му символика (топлина и разрушение), 
триъгълникът придобива предупредително значение, което днес често се използва (виж 
пътния знак ‘Внимание’).  Във франкмасонската символика различите видове триъгълници 
съответстват на природните елементи: равностранният - на земята; правоъгълният - на 
водата; разностранният - на въздуха и равнобедрения - на огъня. 

 Пентаграма. Този древен символ може да се изобрази по два начина: като 
петоъгълник или като петолъчна звезда, но има един и същи смисъл, който произлиза от 
числото пет. Тя изразява съюза между неравностойни елементи - тройката (мъжкото начало) 
и двойката (женското начало). Поради това пентаграмата е символ на брака, щастието, 
осъществяването. Тя е много древен символ, по-стар от всяка писменост. Във Вавилон е 
използвана като амулет, защото се е вярвало, че предпазва от злите сили и символизира 
завръщането у дома. За питагорейците тя е символизирала знанието и в същото време е 
                                                 
24 Това е т.нар. златно сечение, което се получава при разделяне на отсечка на две части, при което по-
голямата част е средно пропорционална на малката част и цялата отсечка. Записва се в две форми 1: 1.618 или 
1: 0.618, което е аналогично. (Петканчин и колектив 1990, стр. 935) 
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използвана за прогонване на злото и придобиване на сила. Келтските жреци са я наричали 
‘стъпалото на вещицата’. Тя е печата на Соломон, затова през Средновековието е позната 
като ‘дяволският кръст’. За друидите тя е символизирала бог, а за евреите - петокнижието.  

 Ромб. Това е подчертано женски символ, а често има и еротичен смисъл. 
Символизира женската утроба, женските полови белези. При гадаенето на кафе, ромбът е 
символ на щастие в любовта. В Китай е един от осемте главни емблеми и е символ на 
победата.  (Шевалие и Геербранд 1991б, стр. 310) 

 Трапец. Символизира челото на вола и поради това предизвиква асоциация с 
жертвоприношение. Освен това, ако се приеме като пресечен триъгълник, той символизира 
недовършеност, неравномерност, неуспех. Може да предизвика и асоциация за спряно 
движение, за затруднение в динамиката. (Шевалие и Геербранд 1991а, стр. 478) 

 4. Психологическо въздействие на формата на знаците 
 Правени са множество опити да се опише връзката между образа и психиката, но до 
сега няма изградена стройна теория за това. Ще разгледаме някои изводи, направени от  
Саймъндс в книгата му ‘Ландшафт и архитектура’, които цитираме с малки добавки и 
корекции, които да ги доближат до картографските условни знаци: 

 Напрежение. Създава се от неустойчивите форми с дробна композиция и нелогична 
сложност. Също така се изпитва напрежение при множество закодирани значения в една 
форма, което изисква по-голямо усилие за нейното възприемане. 

 Зрителна неуравновесеност. Получава се при отсъствие на център в знака, точка в 
която ‘очите могат да отдъхнат’. Резките, неравни, назъбени контури на знаците, както и 
непознатите, неочаквани и нелогични елементи водят до чувство за неуравновесеност.  

 Успокоение, отпускане. Постига се с използване на прости и познати форми и 
цветове. Ефектът се засилва когато повечето от елементите на знака са хоризонтални, с 
плавни линии. Силен успокоителен ефект имат заоблените форми. Конструктивната 
устойчивост на знака също води до отпускане.  

 Уплаха. Това чувство се получава по няколко причини. Първо, от загубата на 
ориентация: отсъствието на ясно дефинирана точка на центриране на знака; на средства, 
позволяващи да се оцени положението или мащаба на знака. Второ, от припокриване на 
знаците, което създава чувство за нещо скрито, за капан, опасност. Трето, от нелогични, 
неустойчиви, отворени форми с остри, стърчащи ръбове; изкривени пространства.  

 Веселие. Предизвиква се от гладките и плавни форми, в които има движение и 
ритъм, няма ограничение. Свободните, но не прекалено големи пространства на картата и 
топлите цветове усилват това чувство.  

 Динамично действие. Предизвиква се от смели форми с мощен конструктивен 
ритъм. Ъгловати форми с вертикални и диагонални елементи. Ясно изразения 
композиционен център, в който да се концентрира вниманието и решителната промяна на 
формата увеличават въздействието.  

 Възвишеност, духовност. Постига се с по-мащабни от обикновено форми, с големи 
празни пространства в тях, наличие на повече вертикални елементи, обща ориентация на 
формата нагоре. Допълва се от завършения и симетричен порядък на елементите. 

 Недоволство. Дразнещата смяна в направлението на формите, нелогичните и 
безсмислени елементи, ненадеждните, наклонени конструкции на знаците предизвикват 
недоволство у читателя. Същият ефект има и неправилно използваната символика.  

 Удоволствие. В най-голяма степен задоволство се получава от сбъднатите 
очаквания. Когато се използват познати, очаквани, логични форми, които се възприемат 
лесно и бързо, без затруднения и често поглеждане в легендата, читателят получава 
удоволствие от работата с картата. На второ място удоволствие се получава от красивите, 
хармонични форми, с единство в разнообразието им и последователност в прилагането им.  
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 5. Символика при ориентирането на знаците 
 На ориентацията на знаците се отделя по-малко място в картографската литература, 
но тя също има своята роля в изясняване на картографската символика. Вертикалните 
елементи на знаците се възприемат като леки, наклонените (диагонални) елементи като 
динамични и понякога неуравновесени, а хоризонталните елементи внасят устойчивост в 
композицията на знака (Клюев 2004). 

 Концентрацията на тежестта на знака или на активния цвят горе и в 
дясно активизира композицията и създава чувство за по-голям размер. 
Обратно, поставянето на активния цвят или на графично по-тежки 
елементи в долния ляв край на знака създава илюзия за пасивност и за 
движение назад, а размерът на знака сякаш се намалява - виж фиг. 10.6. 
(Клюев 2004) 

 
Фиг.10.2 

 5.1 Посоки горе и долу 
 Когато разглеждаме знака сам за себе си, посоката в която е обърнат може да показва 
определено значение. Обърнатите нагоре инструменти на фиг. 10.3а показват действаща 

минна галерия, а обърнатите надолу на фиг. 10.3б – недействаща. Тази 
картографска символика явно произлиза от религиозните вярвания, 
свързани с твореца, който е на небето (нагоре) и със смъртта, 
подземното царство на мъртвите (надолу). В ценностната ни система 
движението нагоре (издигането) е свързано с възход, с труд и се счита 

за положително, а движението надолу (пропадането) е белег за регрес, упадък, намаляване на 
нещо и се счита за отрицателно. Посочването нагоре се счита за посочване към небето, а 
надолу – към земята. А това вече има свой самостоятелен смисъл. Знакът насочен нагоре 
сякаш извисява, а този, сочещ надолу сякаш принизява изобразения чрез него обект.  

 
      а               б 

Фиг. 10.3 

 5.2 Посоки ляво - дясно 
 В европейската традиция дясното е положителната страна и съответства на 
мъжкото, активното начало, на дневното и божественото. От своя страна лявата страна е 
негативна и съответства на женското, пасивното, на нощното и сатанинското. Още древните 
гърци считат, добрите поличби идват отдясно; тази посока символизира силата, ловкостта и 
успеха. Дясната страна е символ на ред, праволинейност, труд и вярност, а лявата  - на 
безпорядък, несигурност, колебание. (Шевалие и Геербранд 1991а, стр. 310). 
 Съществува още една линия на противопоставянето на лявото и дясното в 
европейската символика. Лявото обозначава миналото, а дясното бъдещето. Като посока 
за движение дясното сякаш води напред, а лявото - назад. Това може би е свързано с начина, 
по който четем (отляво надясно).  
 Следователно, за изразяване на положително отношение към изобразявания обект, 
знакът му следва да е обърнат надясно. Когато знакът има посока (лява или дясна), това носи 

послание за динамика, развитие (ако е обърнат надясно) или 
регрес (обърнат наляво). 
 В знаковата система на топографските карти строго е 
спазена ориентацията надясно, към положителната страна на 

знаците. Всички знаци, които са несиметрични спрямо вертикална ос са ориентирани 
надясно. Същото се отнася и до подсечките на знаците, които не са центрирани спрямо 
вертикалната ос (фиг. 10.4). 

 
Фиг. 10.4 Ориентация на 
топографските знаци
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Глава 11 
ВЪЗПРИЕМАНЕ НА КАРТОГРАФСКИЯ ЗНАК 

 
“Най-важните неща не се виждат с очите.” 

Антоан Сент Екзюпери 
 “През двадесети век картографите започнаха да 
разбират, че интуицията в картографското 
познание може да бъде развита по-систематично 
чрез използване на теориите и методите в 
науката, особено тези на психологията.” 

25Daniel R. Montello

 Човешкият мозък се е приспособявал и нагаждал към околната среда в продължение 
на хиляди години. Той извършва с невероятна лекота привичните дейности по разпознаване 
на сложни обекти и в същото време явно се затруднява и извършва по-бавно по-прости, но 
непривични дейности. Когато дейността стане привична, тя се извършва с лекота.  
 Работата с карта е една от дейностите, които не са свързани с ежедневното ни 
поведение. Читателят на картата се опитва да реши една не-естествена задача, тъй като 
картата представлява абстрактно, двумерно, обикновено статично изображение на 
динамичната тримерна реалност. Поради това, основна роля за нейното възприемане има 
опитът и предварителните познания: а) за предметната област; б) за картографските 
кодове; в) за картографската символика. Освен това е необходим опит за работа и 
ориентиране по карта, както и за разбиране и използване легендата на картата.  
 Възприемането на картата е многостепенен процес. Ще го разгледаме както съставен 
от четири процеса, описани по-долу, които могат да се изпълняват итеративно, в зависимост 
от целите на четенето на карта и от картографската подготовка на читателя. 

 1. Запознаване  с външните компоненти 
  Един от способите за изучаване на начина, по който се чете картата, е записването на 
траекторията на движение на очите при четене. На фиг. 11.1 е показан такъв запис, който 
показва, че след известна ориентация, читателят е разгледал легендата и заглавието на 

картата и едва след това самото съдържание 
на картата.   
 Тези записи потвърждават тезата на 
Bertin (1967), че  четенето на картата 
започва със заглавна част и легендата. 
Смисълът на това поведение е читателят да 
се запознае с тематиката на картата и със 
графичните означения върху нея. Това 
навярно е свързано с процеса на възприемане 
‘отгоре надолу’. След като е наясно какво да 
очаква, читателят може да прави смислени 
предположения за вида и за значението на 
знаците. Така се пести много време за 
възприемане, защото разпознаването на 
познати обекти е значително по-бързо от 
това на непознати. 

 
Фиг. 11.1 Движение на очите при четене на 
карта (M. Dobson, по Берлянт (1986, стр.75) 

                                                 
25 Daniel Montello е професор в Department of Geography at the University of California, Santa Barbara. 
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 Читателят несъзнателно разделя 
означенията в легендата на две части: 
познати и непознати. Колкото повече са 
познатите означения, толкова по-бързо и 
лесно се чете картата. При много на брой 
непознати знаци, читателят по-често ще се 
обръща към легендата, за да определи 
тяхното значение.  От фиг. 11.2 се вижда, 
че когато на картата има само едно 
означение в легендата, читателят не 
задържа дълго погледа си върху нея.  
   Ако в легендата има множество 
непознати знаци, читателят ще се връща 
многократно върху нея, за справка. Счита 
се, че във временната памет могат да се 
запомнят едновременно не повече от 7 
единици, затова е удачно броят на новите 
означения да не надхвърля тази цифра. 

 
Фиг. 11.2 Задържане на погледа в различните 
части на картата  (G. F. Janks, по MacEachren 

1995, стр. 103) 

 2. Разпознаване на знака 
 Психолозите разделят цялостният процес на възприемане, в частност възприемане на 
графичните знаци на четири отделни процеса: усещане на сигналите от околната среда; 
подбор и преработка на сетивната информация; образуване на мислен модел и неговото 
съхранение в паметта.  

 2.1 Усещане 
 Човек възприема картата чрез очите си. Окото може да се сравни с фотографска 
камера, която има широкоъгълен обектив с фокусно разстояние 14 - 17 милиметра и 
позволяваща да се възприеме сцена с обхват 60º спрямо централната точка на гледане. В 
окото има два основни типа рецептори: колбички, чрез които могат да се различават по-фини 
детайли и  които отговарят за виждане при добро осветление и за цветното зрение; и 
пръчици, отговорни за виждане при слабо осветление. Колбичките, разположени само в 
центъра на зрителното поле и обхващащи около 20º от него. Затова  способността за 
възприемане не е равномерна в цялото зрително поле и то се разделя на област на най-
ясното виждане и на периферия. С отдалечаване от централната точка, способността да се 
различават детайли бързо намалява.   
 Когато картографът преценява минималният размер на знака, той го наблюдава в 
зоната за най-ясно виждане. А когато читателят търси определен знак, много по-вероятно е 

да го забележи с периферното си зрение. За 
да го разпознае в този случай, 
необходимият размер на знака трябва да 
бъде до два пъти по-голям от необходимия 
за разпознаване в централната зона (фиг. 
11.3). В картографската литература се 

цитират предимно прагови стойности за възприемане с централната зона на ретината. Те не 
гарантират сигурно разпознаване на знака дори в централната зона. Ето защо, за да се 
разпознават сигурно, размерът на знаците трябва да надвишава най-малко два пъти 
праговите стойности за възприемане с централната зона на ретината.  

 
Фиг.11.3 Увеличаване на минималния размер 
на знаците с отдалечаване от точката на най-
ясно виждане (Hoffman, по MacEachren 1995, 

стр. 59) 

 Друг важен извод при изследване на физиологията на окото е, че цветното виждане е 
ограничено предимно до централната зона. Когато търсим на картата знаци, различаващи се 
от фона само по цвета си, много вероятно е да не ги забележим с периферното си зрение, 
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защото извън зоната на най-ясно виждане почти няма колбички за възприемане на цветовете. 
Следователно, при проектиране на знаците, освен по цвят, те трябва да се различават от фона 
и по светлотата си или да съдържат добре различими ахроматични елементи. При избора на 
цветово оформяне трябва да се има предвид и факта, че зоната, чувствителна към жълтия и 
синия цвят е с почти два пъти по-голяма площ от зоната, отговаряща за различаване на 
червения и зеления цвят.  
 Окото е не само орган за усещане на светлинните сигнали, но и за тяхната 
предобработка. Затова говори фактът, че на 120 милиона пръчици и 6 до 8 милиона 
колбички26 съответстват само 1 милион неврона, излизащи от окото към мозъка. 
Следователно, по един и същ неврон се предават нервните импулси от няколко рецептора. 
Това се осъществява чрез два типа нервно взаимодействие: конвергенция и латерално 
задържане. 
 Конвергенцията е съвместно протичане на нервната активност по едни и същи 
пътища. Няколко пръчици или колбички влияят съвместно върху една и съща ганглийна 
клетка, която реагира на сумарния импулс. Това води до загубване на пространствена 
информация, защото не е ясно коя точно от конвергиралите колбички и пръчици подава 
импулса. Конвергират предимно клетките по периферията, с което се обяснява факта, че с 
периферното си зрение усещаме преди всичко движение, а не ясни очертания на предметите. 
Това е още една причина да бъде увеличен размерът на знаците, ако искаме те да се 
възприемат чрез периферното зрение. 

 Латералното задържане се изразява в потискане от един 
неврон на съседните му неврони. По този начин се увеличава 
контраста, яркостта на получената в мозъка картина, контурите на 
образа изглеждат по-ярки и се увеличава зрителната острота. То е 
най-ясно изразено при невроните, обслужващи импулсите от 
централната зона на ретината. Може да бъде илюстрирано чрез 
решетката на Херман, която представлява мрежа от бели линии на 
черен фон (фиг. 11.4). Ако използваме периферното си зрение, ще 
видим сиви петна в точките на пресичане на белите линии. Това се 
получава, защото ганглийните клетките от периферията биват 
потиснати да предадат импулса си от съседните им клетки, които 

са активирани от белия тон на линиите. Мозъкът 
интерпретира по-слабия сигнал (от по-малко на брой 
клетки) като тъмно (сиво) петно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 11.4 Илюзията на 
Мрежата на Херман 

 В картографията латералното задържане помага 
да се подчертае разликата между близко 
разположените площни знаци или между знаците и 
фона. Ако два сиви тона са разположени 
непосредствено един до друг, човек е способен да 
открие съвсем минимални разлики в светлотата им, 
докато това не е възможно, ако те се намират в 
различни части на картата. В същото време, 
латералното задържане предизвиква затруднения при 
разпознаване на знаци, които са на различен фон, 
например, когато фона на легендата се различава 

значително от този на който знаците са поставени в полето на картата. На фиг. 11.5 тъмните 
региони от малката карта, на голямата са с еднаква светлота. Но левият регион е на светъл 

 
Фиг. 11.5 Илюстрация на 
латералното задържане  

(MacEachren 1995, стр. 61) 

                                                 
26 Отдавна е забелязано, че жените възприемат по-добре цветовете. Те не само са способни да различат и да 
опишат повече цветове от мъжете. Това се дължи на факта, че жените имат повече на брой колбички (те се 
осигуряват от X-хромозомите, от които жените имат две). Скорошни изследвания показват, че част от жените 
(5-10%) имат допълнителен вид колбички, който липсва при мъжете и при останалите жени. 
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фон, а десният - на тъмен. Поради това, те изглеждат с различна светлота и се получава 
затруднение при причисляването им към определени стъпала на скалата. 
 За избягване влиянието на латералното задържане при оценка на скалите, MacEachren 
счита, че “... трябва да правим светло сивото да изглежда по-светло, а тъмно сивото – по-
тъмно, което е частична компенсация за забележимото подценяване на разликите, които 
често се цитират в литературата.” (1995, стр. 62). Друг възможен подход е 
комбинирането на светлотата с друга визуална променлива, например с цвета или размера на 
графичния примитив.   
 Cynthia A. Brewer показва, че латералното задържане действа и при определяне на 
цветовете. Според нея, латералното задържане има по-голямо влияние при по-малка 
наситеност на цветовете, отколкото при по-голяма. Brewer създава модел на буфера около 
всеки цвят, който представя неговия потенциален външен вид, в зависимост от различното 
обкръжение. С този модел картографът може да определи кои цветовете за картата не се 
объркват и да избере само цветовете, чиито цветови пространствени буфери не се 
припокриват. 

 2.2 Възприятие 
 Нервните импулси от окото достигат до зрителния дял на кората на главния мозък по 
един сложен начин, при който информацията преминава през двете странични геникулярни 
ядра, всяко от които обработва информацията постъпваща от едно от очите, но получава 
импулси и от другото око. През втората половина на миналия век учените откриват, че някои  
от клетките в кората на мозъка са специализирани за различаване на конкретни визуални 
елементи, като ширина на линии, ъгли, ориентация и т.н., а други – за разликите в нюансите 
на цветовете и светлотата. Чрез тях най-напред разпознават отделни елементи на 
изображението, а след това извършва процес на обобщаване (например, отделни сегменти в 
цялостна представа за линия) и комбиниране (например, ръбове и линии в геометрични 
форми), в резултат на които се получават по-сложни форми. 
 Но процесът на възприятие не е просто сбор от усещанията, лежащи в основата му, а 
включва създаване на модели, при построяване на които опитът и предходните знания на 

възприемащия имат съществена роля. Следният 
експеримент демонстрира това: Светлинен източник е 
прикрепен към гумата на велосипедно колело. Когато 
колелото се движи в тъмнина, страничният наблюдател 
не вижда него, а само светлината, движеща се по 
циклоида (фиг. 11.6а). Ако светлинният източник е 
поставен във венеца на колелото, то наблюдателят ще 
види светлинна точка, движеща се по права линия (фиг. 
11.6б). Като поставим два светлинни източника – на 
гумата и на венеца на колелото, бихме очаквали да 
видим както циклоидата, така и правата линия (фиг. 
11.6в). Това обаче не се случва – наличието на две 
светлини не просто се сумира, а се интерпретира от 

мозъка. Те се възприемат като формиращи единно въртящо се колело (фиг. 11.6г) и 
наблюдателят не може да различи циклоидата от движението на светлината, поставена на 
гумата. 

а 
 
 
б 
 
 
в 
 
 
г 

 
Фиг. 11.6 

 Процесът на възприемане се състои в изграждане на модели за видяното и много се 
различава в зависимост от това дали очакваме да видим нещо познато или не. Ако нямаме 
предварителна идея какво очакваме да видим, се задейства бавният процес на преработка на 
информацията ‘отдолу нагоре’. Специализираните клетки във визуалния дял на мозъка 
регистрират определени характеристики на полученото от очите изображение, като 
отбелязват местата с промяна на яркостта. Близките места с еднакви характеристики се 
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обединяват в малко на брой основни елементи (геони), които пък се комбинират един с друг 
за получаване на двуизмерен образ. След това, като се отчитат малките различия в образите, 
получени от двете очи, се конструира тримерен модел. Колкото по-малко видове геони се 
разпознаят, толкова по-лесно и бързо се създава моделът. Това има пряка връзка с 
конструирането на знаците, защото показва, че изградените от еднотипни графични 
примитиви знаци са по-лесни за разпознаване. Процесът ‘отдолу нагоре’ включва 
поотделно разпознаване на всеки от графичните примитиви, изграждащи графичния знак и 
тяхното групиране, в което основна роля имат гещалт принципите на перцептивното 
групиране. 
 Когато възприемащият може да направи обосновано предположение за видяното, 
мозъкът непрекъснато генерира хипотези за това кой модел присъства в получения 
зрителен образ и после активно подбира характеристики, които да провери, за да потвърди  
предположенията си. Този процес, наречен разпознаване ‘отгоре надолу’, е многократно по-
бърз от разпознаването ‘отдолу нагоре’. В него много голяма роля играят предварителните 
нагласи и очаквания. Ако предположим кой графичен знак сме видели, само проверяваме 
дали съдържа някои ключови примитиви или не. 
 Запознавайки се с нова карта, читателят най-напред добива общо впечатление, като 
най-бързо се възприемат цветовете на фона и на по-големите площни обекти, защото имаме 
специализирани рецептори (колбички) за възприемане на цветовете. Ако читателят ги оцени 
като познати, много по-вероятно е да се активира бързия процес на разпознаване ‘отгоре 
надолу’. Ако и по-голяма част от знаците, например тези на общогеографското съдържание 
на картата, са познати на читателя, то четенето на картата ще става бързо и лесно. 
 Изследвайки възприятието на човека, учените достигат до извода, че “светът не е 
прост и обективен ‘извън нас’, а е изграден от процеса на възприятие.” (Chandler 2004) 
Дерида счита, че възприятието преди всичко е представа. Следователно, възприемането 
на знаците не е обективен процес и всеки двама читатели на картата ще получат различна 
представа за изобразеното на нея, в зависимост от своите предварителни нагласи, опит и 
знания.  

Най-явното доказателство за горните констатации е прецептивната константност. 
Ако наблюдавате изобразените фиг. 11.7 геометрични фигури под различен ъгъл и от 
различно разстояние, образът, който ще получавате в ретината си ще се променя по форма и 

по размер. Независимо от това, ще знаете, че гледате квадрат и кръг, а не 
правоъгълник и елипса и че размерите им не се променят. Когато един 
предмет се отдалечи от нас, ние знаем, че запазва размера си и затова 
продължаваме да го ‘виждаме’ като константен. “Тази константност е 
изключително ценна, защото коригира възприятията ни и ни позволява да 
виждаме истинските форми, големини и цветове в света, а не 
моментните образи върху ретината. “ (Roediger H. L. et al 1991, стр. 96). 

 
 
 
 
 

Фиг.11.7 
Когато човек попадне в дадена среда, той се ориентира в нея и си създава мислен 

модел, като използва както непосредствените си възприятия, така и предварителните си 
познания и предишен опит. Последните се наричат отдалечени стимули. След това само 
допълва и коригира този мислен модел. Всъщност текущият образ (близък стимул) само ни 
подсказва дали обектът не се променя (движение, разкриване на нови особености и т.н.), а 
през повечето време се ориентираме по отдалечените стимули. “Затова, ако вдигнете 
книгата и я приближите към вас, а след това я отдалечите, ще възприемете големината и 
формата ú като непроменящи се: отдалеченият стимул – книгата – остава с една и съща 
форма и размери, макар, че близкият стимул – образът ú върху ретината – флуктуира в 
много големи граници.” (Roediger H. L. et al 1991, стр. 96).  

Перцептивната константност в картографията е много полезна, когато 
сравняваме графичния знак от легендата с картографския знак върху картата. Въпреки че 
зрителните им образи върху ретината да са различни (двата знака обикновено са на различни 
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разстояния от нас), благодарение на тази особеност на зрението, ги възприемаме като едно и 
също графично средство. Но в същото време се затрудняваме да различим малки разлики във 
формата, големината и цвета на знаците. Когато два знака попадат едновременно в зоната на 
най-ясно ни виждане лесно можем да направим разлика между техните зрителни 
характеристики, дори те да са много малки. Но когато знаците са разположени на различни 
места върху картата, ние сме затруднени да откриваме малките различия. В този случай 
перцетивната константност на възприятието ни подсказва, че обектите са с еднакви 

характеристики.  
След като разпознаем единия знак и видим следващия, 

който е подобен на него, трудно можем да определим дали се 
различават заради размерите си или заради разликата в 
разстоянието до тях. На фиг. 10.8 е показана карта, в която е 
използвана стъпаловидна скала за размерите на кръговете. Дори 
и в този случай повечето хора биха се затруднили в 
причисляването на знаците към някоя от групите. Към влиянието 
на перцептивната константност на човешкото възприемане се 
добавя и влиянието на обкръжението (на фиг. 11.9 кръгът в 
средата вляво изглежда по-голям от този вдясно, защото е 
обкръжен от по-малки фигури). Ако се използва пропорционална 
скала, трудностите в разпознаването ще се увеличат, защото 
разликите в размерите могат да бъдат по-малки от тези на фиг. 
11.8. 

 
Фиг. 11.8 

 Решението на този проблем може да се потърси в 
учленяването на знаците, т.е. в използване на две и повече 
визуални променливи за предаване на едно и също значение. 
Освен по размер, знаците могат да се различават и по текстура 
или ориентация. Ефектът би бил по-слаб, ако се използва цвят, 
форма  или светлота, защото тези променливи също се влияят от 
перцептивната константност. 

 
Фиг. 11.9 

 2.3 Съзнание и памет 
 Човешката памет се основава на три основни процеса: кодиране, съхранение и 
извличане на информация. В съвременната наука е много влиятелна теорията за 
‘трикомпонентната паметова система’. Според нея, зрителният образ от ретината 
постъпва в сетивната памет. Там се извършва филтриране и предварително кодиране на 
информацията. Само информацията, на която съзнателно или не сме обърнали внимание, се 
прехвърля в кратковременна памет (КВП), където става нейната обработка. За да се 
прехвърли една информация от КВП в дълговременна памет (ДВП) е необходимо или 
стимулът да е достатъчно силен или да се повтаря неколкократно. КВП играе ролята на 
работна памет, защото в нея се възстановява информацията от ДВП при нейното използване. 

 2.3.1 Кодиране и съставяне на модел 
 След като се възприемат отделните графични примитиви на знака, се съставя една 
представа за него, която се сравнява с предварително познати образци (например, знаците от 
легендата), за да се определи към коя група да се отнесе той. Именно в този процес на 
класификация се допускат множество грешки, които водят до неправилно разпознаване на 
знака. Изследванията на G. Johnson показват, че най-често се грешат знаците, които 
изглеждат еднакво, както и знаците, които обозначават близки неща. В същото време, често 
използваните знаци се разпознават практически винаги. В друго изследване Forrest и 
Cashtner са забелязали, че макар иконичните знаци да се откриват по-бавно, те се 
разпознават по-сигурно от геометричните. Затова те препоръчват да се комбинират 
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предимствата на двете групи знаци, като иконичните знаци се поставят вътре в различни по 
форма геометрични фигури. (MacEachren 1995, стр. 129, 130)  
 В процеса на кодиране на знаците съществена роля има концентрацията на 
вниманието. То има два компонента: съзнателен и несъзнателен. Счита се, че в сетивната 
памет работи много бърз анализатор на ниско, пред-съзнателно равнище, който преценява 
важността на съобщението. Ако ‘улови’ нещо важно или насочва вниманието към него, 
или го съхранява, без да занимава с това съзнанието. Наличието на такъв анализатор дава 
още едно обяснение защо познатите неща се разпознават по-лесно от непознатите: на тях 
анализаторът изглежда обръща внимание като по-важни и насочва съзнанието към тях. Това 
пък води до по-бързо и по-сигурно откриване върху картата на познатите знаци, отколкото 
на непознатите. Бързият анализатор при жените изглежда работи по-активно, което им 
позволява да откриват повече знаци несъзнателно, ‘с един поглед’, докато мъжете ‘сканират’ 
съзнателно картата, за да открият търсения знак. По-активната му дейност, обаче често пречи 
на концентрацията на вниманието, което е една от причините част от жените да се 
затрудняват при работа с карта.  

 2.3.2 Съхранение и извличане на информация 
 КВП може да съхрани до седем единици информация в рамките на 15-20 секунди. 
Единицата информация може да бъде както отделен знак, така и група знаци, имащи обща 
основа и различаващи се по определен конструктивен елемент.  
 При извличане на информация от ДВП в КВП значение имат два компонента: 
времето, необходимо за процеса и сигурността на откриване на данните. Soll Sternberg 
(1969) показва, че мозъкът сканира паметта изчерпателно, т.е. не прекъсва работа, когато 
разпознае търсения знак, а продължава сканирането да края на набора. Това се доказва от 
факта, че времето за отговор при намерен и при не намерен знак в набора е практически 
еднакво. Изглежда, че за мозъка е по-икономично да сканира целия набор, отколкото да 
прекъсне процедурата при намиране на тестовия знак. За една секунда човек може да 
сканира между 25 и 30 знаци, като за всеки допълнителен знак се изискват още 38 ms време 
за реакция. Следователно, големият брой означения на картата забавя времето за нейното 
‘прочитане’. 
 За да се увеличи сигурността на извличане на информацията, тя трябва да е свързана с 
определени лични преживявания. ДВП има два дяла: памет за епизоди (за лични 
преживявания) и семантична памет (за понятия). Паметта за епизоди действа много по 
ефективно, затова когато семантичната информация е свързана с конкретни спомени тя се 
помни по-лесно и след това по-бързо и сигурно се открива и възстановява в КВП. Затова, 
често използваните знаци (символите) е вероятно да се свържат с предишни преживявания и 
да се съхранят в паметта за епизоди, докато за непознатите знаци това не е възможно. 
 Както необходимото време, така и сигурността на разпознаването силно зависят от 
контекста и асоциативното мислене. Пример за това е Ефектът на Stroop. На отделни 
листове с различен цвят са написани думи, обозначаващи цветове. Изследваните лица се 
затрудняват да назоват цвета на мастилото, когато с него е написана дума, обозначаваща 
друг цвят. Но те ‘прочитат’ думата за едно и също време, независимо от цвета, с която е 
написана. Loren прави подобен експеримент, като показва, че активирането в паметта на 
определени спомени също води до забавяне в разпознаване на понятие, в което са включени 
тези спомени. Той дава на изследваните лица набор от три думи (например, ‘явор’, ‘дъб’ и 
‘бряст’) и иска от тях да ги запомнят. След това им показва отделни думи и иска да назоват 
цвета на мастилото с което те са написани. Loren установява, че се получава забавяне при 
назоваване на цвета, когато с него е написана някоя от трите думи, но също така се получава 
забавяне, ако е записана думата ‘дърво’, която представлява общата категория на трите думи.   
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 3. Възприемане на значението на картографския знак 
 Възприемането на значението на знака не следва автоматично след визуалното му 
разпознаване. В предлаганата от нас теория на знака, значението не е неотменно свойство 
(същност), а атрибут на знака, породен в конкретната семиотична ситуация. Разгледахме 
четирите източника на значението: собствено значение; от легендата; от взаимодействието 
на знака с останалите знаци и от картографските правила. Тук ще допълним концепцията за 
значението на знака от гледна точка на възприемащия го читател.  

 3.1 Разбиране значението на графичния знак 
 В процеса на кодиране на сетивната информация, разпознатият графичен знак се 
отнася към определен вид знаци. Значението му се формира от два фактора: а) неговото и на 
съставящите го графични примитиви символно значение; б) значението от легендата на 
картата. Символното значение постъпва неволно в съзнанието27 и предхожда значението от 
легендата, което пък има по-висок приоритет. Независимо от източника, значението на 
графичния знак е абстрактно понятие, което се разбира, а не просто се прочита в 
легендата. Дори да прочетем, че значението на знака на фиг. 9.2 е ‘хелинг’, ние трябва да 
разберем понятието за хелинг, на основата на наши предходни знания, спомени, 
разбирания. В противен случай свързването на графичния знак с ‘кухо’ понятие няма 
никаква практическа стойност. 
 Понятието представлява мислен модел, представа за обекта. Част от представите са 
общи за голяма група хора. Те формират денотативно значение на знака. Денотацията 
описва дефиниционното, буквалното, очевидното, общоприетото значение на знака. Онова, 
което всеки, независимо от своята култура, образование, възраст, пол, етническа или 
религиозна принадлежност ще разпознае. То се възприема по еднакъв начин, независимо от 
контекста и от състоянието на възприемащия. 
 Отделните хора имат различни представи, формирани от техния опит и познания. 
Затова те придават и едно различно, допълнително значение на знаците, което се нарича 
конотационно. Представата за летище е различна при човек който е виждал летище и такъв, 
който не е виждал. ‘Конотацията’ е по-произволно тълкуване, интерпретация, субективно 
възприемане на значението на знаците. Зависи от множество фактори, като предварителни 
знания, комуникационен контекст, културни, идеологически, религиозни и т.н. различия. 
Възприемането на знака активира несъзнателно редица лични спомени, представи и 
разбирания и знания, които са свързани са означаваното от него понятие. 

 3.2 Суперизация - обединяване на графични знаци в картографски 
 Когато един картографски знак е съставен от няколко графични знака, се изисква 
волево усилие и познания, за да се обединят графичните знаци в един комплексен 

картографски знак. Този процес в семиотиката се нарича 
суперизация28. За него е характерно, че едновременно с принципите 
на перцептуалното групиране, които действат на подсъзнателно 
ниво, роля имат картографските познания и предварителните знания 
за изобразените обекти. На фиг. 11.10 благодарение на гещалт 
принципите на подобието (в цвета) и на близостта разбираме, че 
надписът ‘2’ се отнася до могилата (в средата). Но само 

благодарение на картографският си опит и знания можем да разберем, че могилата е с 
естествен произход (в оригинала нейният цвят е кафяв) и че знакът за дърво (долу вдясно) не 
обозначава конкретен обект, а показва, че гората е широколистна. В резултат на 

 
Фиг. 11.10 

                                                 
27 Нека да си спомним твърдението на Франсис Бейкън, че видимите форми винаги притежават значение. 
28 “Суперизация - семиотичен процес, при който определено множество от отделни знаци се обединява в 
единно цяло.” (Добрев и Добрева 1994, стр. 144). 
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суперизацията разбираме, че надписът в средата на фиг. 11.10 и графичният знак за мост над 
него формират един картографски знак и обозначават един обект. Значението, придобито от 
картографският знак в този процес надхвърля значенията на съставящите го графични знаци. 

 3.3 Интерпретация на значението на картографския знак 
 В полето на картата картографският знак обозначава конкретен обект, а не 
абстрактно понятие, както графичния знак. От това произтича нов сноп от значения, които се 
добавят към придобитото в процеса на суперизация. Тези значения не могат да се прочетат в 
легендата, защото зависят от възприемането на конкретния обект, изобразен чрез 
картографския знак и от познаването на картографските правила. В примера с могилата на 
фиг. 11.10 надписът ‘2’ трябва да се интерпретира като ‘височина на могилата е 2 метра’. 
Мостът (горе вляво) е железобетонен, дълъг 40 метра, широк 6 и с товароподемност 30 тона. 
Тези данни се получават като се приложат картографските правила към знаците, получени в 
резултат на суперизацията. Доколкото правилата са общи за всички, това значение можем да 
считаме за денотативно. От друга страна, по картографския знак може да се определи площта 
и периметъра на гората, дължината на пътя и т.н. Тази информация е заложена на картата и 
всеки читател, ако работи коректно, следва да получи еднакви или сходни резултати.   
 При интерпретация на значението на картографския знак голяма роля имат и 
предварителните познания за конкретния обект. Ако читател разпознае върху картата летище 
София и го е посещавал, той неволно ще си припомни детайли, свързани с това летище. Те 
ще са различни от информацията, която ще получи читател, който не е ходил на това летище, 
при интерпретиране на същия картографски знак. В тези разлики се заключва 
конотативното значение на картографския знак, което допълва денотативното значение, 
получено при разбиране значението на графичния знак. 

 4. Суперинтерпретация 
 Като процес, суперинтерпретацията представлява мислено, целенасочено 
обединяване на  картографски знаци и извличане на информация от взаимовръзките 
между знаците. Разглеждаме този процес като аналогичен на процеса на създаване на 
мислени модели при възприемане на заобикалящия ни свят, където знаците играят ролята 
на близки стимули, а мислените модели, представи и знанията са отдалечените стимули 
посредством които генерираме хипотези за видяното и след това ги проверяваме.   

 4.1 Дефиниране на целите  
 Всяко изследване се провежда с определена цел. Това в пълна сила важи за 
въздаването на суперзнаци. И то не само когато изследваме изобразеното на картата по 
определена програма. Дори когато читателят е воден от вроденото си любопитство, той си 
поставя конкретни цели: при възприемане ‘отгоре - надолу’ си съставяме работна хипотеза за 
видяното и след това си поставяме цел да я проверим. Това може да стане и на 
подсъзнателно ниво.  

 4.2 Разпознаване на знаците 
 На това ниво действат описаните по-горе механизми за визуално възприемане на 
знаците и след това за разбиране и интерпретация на значението им. Следва да се обърне 
внимание, че когато просто разглеждаме картата без предварително формирана програма за 
изследване, разпознаването на знаците може да предхожда дефинирането на целите: виждаме 
знак, който стимулира създаването на определени асоциации и мислени модели, след което 
си поставяме за цел да ги проверим.  
 Когато работим по определена програма за изследване, на този етап се включва 
откриване на необходимите за групирането знаци.  
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 4.3 Групиране на знаците 
 Независимо от поредността на първите два етапа, тук вече имаме дефинирана цел и 
знак-репер, около който да групираме. Процесът се извършва първо на ментално ниво, като 
се откриват общи признаци между знаците, пространствени или дефинирани от читателя 
връзки. Следва визуалното ниво на групиране.  

 4.4 Промяна в значението на знаците  
 Когато знакът функционира на картата в състава на суперзнак, неговото значение се 
променя. Част от значенията му преди групирането отпадат или се омаловажават, за да 
изпъкнат онези негови значения, които го свързват с останалите знаци в групата. Ако 
избираме място за опорна геодезическа точка, могилата на фиг. 11.10 придобива значение 
‘неподходяща, защото се намира в гора’. Ако пък трябва да достигнем до нея, ‘тя се намира 
южно от църквата’ в горната част (функциониране на знака). Отделните читатели на 
картата придават на един и същи картографски знак различни значения. Дори един читател 
може да придава различни значения, в зависимост от целите на използване на картата. 
Разглеждаме това значение като конотативно и като резултат на интерпретация.  

 4.5 Извличане на информация  
 Този етап е много разнообразен, защото зависи от начина на работа по картата. В едни 
случай просто потвърждаваме или отхвърляме определена хипотеза, например, разбираме, че 
град А е пристанище, защото сме групирали в суперзнак знака на града и този за 
пристанището, близо до него. В други случаи извличаме количествени характеристики, 
например, ако сме свързали в суперзнак градовете А и Б, както и шосето между тях, ще 
измерим дължината на шосето, но информацията ще свържем не със самото него, а и с 
градовете А и Б. Могат да се посочат още много примери. Важното в случая обаче е 
обяснението на начина на получаването на информация: обединяваме в съзнанието си по 
определен признак и с конкретна цел група картографски знаци и на базата на техните 
значения и взаимно пространствено местоположение правим извод, който се отнася за 
изобразяваните чрез тях обекти.  
 Информацията, която се поличава в случая не е заложена предварително. Тя се 
генерира от подобието в пространството на картата и на реалността, както и от значението на 
знаците, което им придава конкретният читател. Голяма роля в този процес играят 
използваните от субекта кодове. 

 4.6 Създаване на мислен модел 
 Извличането на информация от картата не е самоцелно. То се извършва, за да се 
получат данни не за знаците, а за техните обекти от реалността. В този смисъл, използването 
на картата завършва едва когато извлечената информация послужи за създаване на мислени 
модели на изобразените обекти или обогатяване на моделите, ако те предварително 
съществуват.  

 Чрез изложената по-горе схема на използване на картата се обхваща само част от 
заложеното в Картографския метод за изследване (съгласно Берлянт). Нашата цел е да 
покажем едно обяснение от семиотична гледна точка на извличането на информация от 
карта. Това е много спорен момент в картографията. Редица картографи са се опитвали да 
изчислят количеството на заложената върху картата информация. Съгласно представения от 
нас модел, това е невъзможно. Първо, заради конотативното значение на знаците, което е 
различно за всеки читател на картата. Второ, заради начина на извличане на информация - 
суперинтерпретация, която се извършва на различни основания в зависимост от целите и 
включва предварителния опит и познания на използващия картата. Следователно, картата е 
необятна, както и реалността - не може да се обхване в нейната цялост. 
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Глава 12 
КАРТОГРАФСКИЯТ ЕЗИК 

 
“Най-полезните правила се съблюдават най-
малко по простата причина, че са обикновени.” 

29Пиер Буаст
 
 В руската картографска литература обикновено се поставя знак за равенство между 
език на картата и знакова система. Например, Асланикашвили счита, че “езикът на картата 
е специфична знакова система, чрез която се изобразява предмета на познание на 
картографията.” (1974, стр. 20). Подобно е мнението и на Берлянт: “Език на картата - 
знакова система, включваща условни обозначения, способи за картографско изобразяване, 
правила за построяване, употреба и четене, т.е. граматика на езика на картата според 
целите на създаването и използването на картата.” (Берлянт 1997).  
 Според нас, системата от картографски знаци е само част от картографския език. 
Освен тях на картата функционират елементи, които не са картографски знаци, но носят 
важна информация за обекта на картата или за разбиране на самата карта. Като пример ще 
посочим заглавието и легендата на картата. 
 В края на XX век се наложи постановката, че езикът се състои от два основни 
елемента: азбука и граматика. Азбуката е материалната основа на езика, а граматиката - 
система от кодове, които определят начина на използване и възприемане на азбуката. 
 Широко разпространеното мнение, че картографската азбука се състои от само от 
знаци е неприемлива от семиотична гледна точка. И при най-широка трактовка на понятието 
знак, е ясно, че на картата функционират компоненти, които не са картографски знаци. 
Затова ние ще разгледаме една теория за строежа на картография език, в която 
съдържанието на картата е разделено на компонента: вътрешни, външни и поле на картата 
(фиг. 12.1). Вътрешни компоненти на картата са картографските знаци. Външните 
компоненти са описателните елементи на картата, които описват картата или изобразеното 
на нея. Полето на картата е абстрактно пространство, което моделира реалното пространство, 
изобразено на картата. 
 

А. СТРУКТУРА НА КАРТАТА 

 1. Десет дефиниции за структурата на картата 
 За да опишем начина по който на картата се представя информация за реалността, ще 
въведем следните дефиниции: 
 1. Картата  има свой обект - част от реалността, която има пространствено 
разпространение.  
 2. Полето на картата моделира пространството на обекта на картата по 
математически подобен начин. 
 3. Картографските знаци са вътрешните компоненти на картата, които  изобразяват 
конкретни обекти влизащи в състава на обекта на картата.  
 4. Вътрешните компоненти се разполагат в полето на картата, и приемат неговите 
свойства. 
 5. При функционирането си на картата, вътрешните компоненти създават връзки 
помежду си, които са информационно значими благодарение на разполагането им в полето 
на картата. 

                                                 
29 Пиер Клод Виктоар Буаст (1765 - 1824) - френски лексикограф и философ. 
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 6. Съвкупността от вътрешните компоненти моделира съдържанието на обекта 
на картата. 
 7. Външните компоненти са знакови средства, описват картата, полето или 
обекта на картата. Те не са картографски знаци, затова не приемат свойствата на полето на 
картата. Могат да бъдат знаци от естествения език (заглавие), математически знаци (М 1: 
5000) или графични знаци (графичен мащаб). 
 8. Компонентите се състоят от отделни елементи, които описват компонента по 
определен начин.  
 9. Елементите се състоят от знаково средство (графика, текст или числова 
характеристика) и от кодирана в него информация. 
 10. Информацията се носи от знаковото средство чрез идентификатори или 
променливи.  

 2. Обща схема на компонентите на картата  
 На фиг. 12.1 е показана схема на компонентите на картата. На всяка конкретна карта 
могат да се използват само част от тях или ако се налага - да се добавят нови. Целта не е да 
се постигне пълно и изчерпателно описание на компонентите, а да се покаже, че освен 
картографските знаци (описвани тук като вътрешни компоненти), картата има още редица 
други знаци (външни компоненти), които също изискват подобаващо внимание.  
 

Вътрешна рамка
Външна рамка 
Правоъг. мрежа
Геогр. мрежа 
Указателна мрежа
Надписи 

Изолинии 
Бергщрихи 
Надписи на хор.
Коти на точки 

Компоненти на картата 

Външни компоненти 

променливи 

Вътрешни компоненти Поле на картата 

(X1,Y1,[H1]) 
(X2, Y2,[H2])  

…… 
(Xn, Yn,[Hn])  

цвят  

форма 

размер 

ориентация 

текстура 

светлота 
на фона 

на контура

съдържание 
(за надписи) 

шрифт
(за надписи)

големина 
дебелина
(на контура) 

Рамка и коорд. 
мрежа 

Височинна 
система 

Заглавие 
Номенклатура 
Вид на картата Заглавна част пространств. визуални 
Осн. сечение
Сх. заложение 
Хипсометр.оцв. 
Проекция 
Референтна пов.Числов 

Описателен 
Графичен 

Мащаб 

Графични знаци
Описание 
Поясн. текст 

Легенда 

Адм. деление 
Нивелачна мрежа
Магн. отклон. 
Забележка 

Описание на 
предмета на к. 

Производител
Автори 
Год. на издаване
Метод на израб. 
Забележка 

Описание на 
картата 

Разположение 
на картн. листа 
Територ. обхват

Разположение 
на територията 

Указател на 
обектите Изображения 

Декоративни ел.
Диаграми Илюстрации 

Реклами 

Описание на 
полето на картата 

Фиг. 12.1 Компоненти на картата
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 3. Поле на картата 
 Полето на картата е част от картния лист, в която функционират картографските 
знаци. То има специфични свойства, чрез които моделира по пространствено-подобен 
начин част от реалността. Именно полето на картата се явява връзката между 
пространството на картата и пространството на нейния обект. Като се разполагат в полето, 
знаците приемат неговите свойства, като мащаб, проекция, координатна система и т.н.  
 Като разглеждаме полето на картата не като абстрактен, а като реален обект, можем 
по-лесно да обясним самите свойства на картата – да моделира определена част от 
реалността чрез математически принципи, така че на всяка част от моделираното 
пространство съответства точно определена точка от полето на картата и обратно – на всяка 
точка от полето на картата съответства определена част от реалността.  
 Когато един картографски знак се постави в полето на картата, на него му се 
присвояват редица общи свойства (мащаб, проекция и т.н.) и индивидуални свойства 
(координати и размери), които са дефинирани от свойствата на полето на картата. Върху 
знака започват да действат взаимовръзките с останалите картографски знаци, които 
позволяват изграждане на суперзнаци.  

 3.1 Свойства на полето на картата 
 Полето на картата моделира част от реалността. Затова то притежава определени 
свойства, които от една страна го свързват с изобразявания обект, а от друга – показват 
начина на математическо моделиране на пространството : 

 Пространствен обхват – показва каква част от физическата реалност е изобразена 
в полето на картата;  

 Мащаб на пространството - показва степента на умаление на размерите при 
моделиране;  

 Равнинна и височинна  координатни системи;  
 Референтна повърхнина - математически дефинирана фигура, заместваща геоида; 
 Проекция - закон на съответствие между референтната повърхнина и полето 

накартата; 
 Физически размери на полето на картата. Те се определят от рамката на картата или 

съвпадат с очертанията на обекта на картата. 
 Свойствата на полето на картата се описват чрез външните компоненти. Например, 
мащабът е свойство на полето на картата, но се описва като външен компонент: като дроб 
(1/m) или чрез графична скала. 

 3.2 Компоненти на полето на картата 
 3.2.1 Рамка и координатна мрежа 

 Този компонент определя границите на 
полето на картата и позволява да се укаже 
местоположението на всеки обект, изобразен на 
картата. В състава на компонента се включват 
следните елементи: 

 Вътрешна рамка на картата. Определя 
границите на картографираната част от реалността.    

 Външна рамка на карта. Може да има 
чисто декоративна функция, но може да ограничава 
пространство между двете рамки, в което да се 
изписва определена информация – правоъгълни и 
географски координати, надписи за съседни обекти 
и др. (фиг. 12.2).  

 
Фиг. 12.2 Оформяне на рамките и 
координатните мрежи на СТК 
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 Правоъгълна координатна мрежа. Дефинира се от две системи от успоредни прави 
линии, които са взаимно перпендикулярни; прекарани са през определен интервал на картата 
и са свързани с определена правоъгълна координатна система (фиг. 12.2). Вместо линии 
могат да се изобразят само кръстове или отметки по рамката. 

 Географски координати. Меридианите и паралелите, изобразени през определен 
интервал върху картата, дефинират мрежа от географски координати.  
 

 Указателна мрежа. Не е свързана с конкретни координати (правоъгълни или 
географски), а служи само за разделяне на територията на отделни участъци, например, за 
по-лесно посочване (указване) на обектите в картата.  

 Надписи по рамките. Между двете рамки (виж фиг. 12.2) или извън вътрешната 
рамка могат да се оформят надписи, които указват: а) стойностите на координатните или 
идентификаторите на указателните мрежи; б) описание на обекти в съседни картни листа.  

 3.2.2 Височинна система 
 Релефът на земната повърхност е един от най-трудните за описание, защото тримерна 
повърхнина трябва да се опише в равнината на картния лист. Използват се разнообразни 
методи за описание на релефа: изолинии (хоризонтали и изобати); светлосенки; 
хипсометричното оцветяване; условни знаци; щрихи; блок-диаграми и перспективни 
рисунки. В едни от тях се описват конкретни обекти - релефни форми. Такива са методът на 
светосенките, методът на знаците и методът на перспективните рисунки. Тези методи 
използват вътрешни компоненти и тук те няма да бъдат обсъждани.  
 Друга група методи не описват конкретни релефни форми, а релефа като цяло: 
изолиниите, хипсометричното оцветяване на поясите между изолиниите, блок-диаграмите 
и щрихите. Методите на блок диаграмите и на щрихите се използват сравнително рядко за 
описание на релефа на местността върху картите.  
 В предлаганата теория за структурата на картографския език ние причисляваме 
хоризонталите към компонентите на полето на картата, в разрез с общоприетото 
становище, че хоризонталите са знаци, т.е. вътрешни компоненти.   

 Нека да сравним хоризонталите с километричните 
линии на картата (фиг. 12.3). между тях съществуват редица 
прилики: 1) И едните и другите са мислени линии – не 
съществуват на терена; 2) Дават математическо описание на 
местността – координатите в планово положение, а 
хоризонталите във височинно и позволяват по тях да се 
отчитат координати; 3) Представляват изолинии – свързват 
точки е еднаква количествена характеристика; 4) Прекарани 
на картата през определен интервал (в хоризонтално или 
вертикално положение); 5) Всяка отделна линия не може да 
функционира изолирано на картата – отделен хоризонтал не 
позволява отчитане на височините на точки, които не са 
част от него, нито на наклони; а една координатна линия (по 
оста X или по оста Y) не позволява определяне на 

координати по другата ос.  

 
Фиг. 12.3 Координатни 

системи: равнинна и височина 

 Най-убедителния аргумент в полза на причисляването на хоризонталите към 
компонентите на полето на картата е в дефинициите за хоризонтал и за знак. Очевидно е, че 
мислената линия не е реален обект, който да се изобразява чрез знак. Отделният хоризонтал 
няма обект, който да изобразява. Системата от хоризонтали носи информация за 
моделираната в полето на картата повърхнина.  
 Разглеждаме следните елементи на външния компонент височинна система:  

 Система от изолинии. Изолиниите, използвани за изобразяване на релефа могат да 
се подразделят според изобразяваното от тях на:  
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 а) изолинии за изобразяване на надморска дълбочина (хоризонтали);  
 б) изолинии за изобразяване на дълбочини (изобати); 
 в) изолинии за изобразяване на повърхността на ледници; 

 Височинни точки. На характерни обекти от релефа и от ситуацията се поставят 
коти, които дефинират релефа по-точно;  

 Бергщрихи – малки чертички, поставени перпендикулярно на хоризонталите и 
показващи посоката на намаляване на надморската височина;  

 Надписи за височините на хоризонталите;  
 Оцветяване на площите между изолиниите (хипсометрично оцветяване).  

 4. Външни компоненти на картата 
 Външните компоненти на картата характеризират обекта на картата; полето на 
картата или самата карта. Те функционират извън полето на картата и не са свързани с 
неговите свойства. Дори на картния лист да са разположени в частта, заета от полето на 
картата, те не са свързани с него. Разгледани са най-често срещаните външни компоненти, 
като всяка карта би трябвало да съдържа поне първите три: заглавие, мащаб и легенда. 
Използването на останалите носи допълнителна информация.    

 4.1 Заглавна част на картата 
  Заглавната част на картата може да съдържа няколко елемента:  

 Заглавие - текстово описание на предмета на картата; 
 Номенклатура на картния лист;  
 Вид на картата - описателен елемент, който посочва информация за вида 

(например, Административна карта), предназначението (например, Учебна карта) и начина 
на приложение (например, Стенна карта), групата ползватели (например, Карта за 
слабовиждащи) и т.н.   

 4.2 Мащаб 
 Мащабът на картата показва отношението на единица разстояние на картата към 
аналогичното разстояние на местността. Поради това е вторият задължителен компонент на 
картата. Той може да съдържа три елемента: числен, описателен и графичен. 

 4.3 Легенда  
 Легендата показва основното значение на графичните знаци. Има три елемента: 

 Графични знаци; 
 Текстово описание на знаците; 
 Пояснителен текст, който пояснява данните в легендата по отношение на точност, 

обхват, начин на набиране, актуалност или дава пояснения за тяхната същност. 

 4.4 Описание на полето на картата 
 Сечение на релефа, например: ‘Основно сечение на релефа 5 метра’ или ‘Основните 

хоризонтали са изчертани през 5 метра’; 
 Скала на заложението. Представлява графика, която позволява да се определи по 

графичен начин ъгъла на наклона на терена по хоризонталното разстояние между 
хоризонталите на картата (заложение);  

 Схема на основното сечение. Когато е рамките на един картен лист се използват 
различни сечения на релефа, на картата може да се оформи схема на използваните 
заложения. Това е задължително при едромащабните топографски карти. 

 Схема на хипсометричното оцветяване; 
 Проекция;  
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 Референтна повърхнина.   

 4.5 Описание на предмета на картата 
 Изобразеното на картата може да бъде пояснено с текстово описание или схеми, 
например:  

 Схема на административното деление;  
 Схема на нивелачната мрежа;  
 Схема на магнитното отклонение; 
 Забележки - забележки и пояснения относно изобразената на картата територия. 

 4.6 Описание на картата 
 Дава информация за самото картографско произведение: 

 Производител - данни за фирмата производител, адрес за връзка с нея, както и 
претенциите за авторско право;  

 Автори на картата;  
 Година и метод на създаване и издаване;  
 Забележки - допълнителните пояснения, свързани със създаването и използването 

на картата. 

 4.7 Разположение на територията 
 Разположението на територията, изобразена на картата е компонент, който в еднаква 
степен се отнася както за картата, така и за изобразената територия. Затова е отделен от 
описанието на картата и описанието на територията като отделен компонент.  

 Схема на разположението на картните листа;  
 Схема на териториалния обхват на картата. Показва местоположението на 

изобразената на картата територия в рамките на друга, по-голяма, например, на държава или 
континент.     

 4.8 Илюстрации  
 Илюстрациите, представляват допълнително описание, най-често чрез не 
картографски средства. Не трябва да се смесват с илюстрациите на вътрешните компоненти, 
които са прикрепени към определен обект и се активират при посочване на знака му.  

 Изображения. Представлява снимка или рисунка на определен обект от картата, 
който е най-важен или е представителен за изобразената територия. Местоположението на 
това изображение не е свързано с картографския знак, който описва същия обект.  

 Декоративни елементи. Не поясняват нито територията като цяло, нито отделен 
обект, а имат само естетическа функция, т.е. правят картата по-привлекателна за читателя.  

 Диаграми. Показват количествени характеристики, които се отнасят за цялата 
изобразена територия. Могат да съдържат три части: заглавие, което да показва какви 
характеристики на територията показват; легенда, която да пояснява използваните графични 
средства и самата диаграма.  

 4.9 Указател на обектите 
 По-големите картографски произведения, например, атласите, както и картите на 
градовете обикновено съдържат указател на изобразените обекти по азбучен ред.  

 4.10 Рекламни материали 
 В много карти се поставят реклами, с цел да се намали цената на картата или пък 
самата карта се издава, за да рекламира определен продукт или фирма (например, реклами на 
верига бензиностанции в пътните карти).  
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Б. КАРТОГРАФСКИТЕ КОДОВЕ 
(картографска граматика) 

 
 “Общите принципи съществуват само в 
главата, в живота има само частни случаи.” 

Фьодор Достоевски 
 Кодът е понятие, широко използвано в семиотиката и позволяващо да се разкрие 
механизма на пораждане на значението. Ивайло Знеполски (1988, стр. 642) дава следното 
определение: “В най-широк смисъл, кодът представлява общност, построена по една 
вътрешна логика, условни правила, с които се организира, предава и разчита определена 
информация. В по-тесен смисъл той представлява общност от правила на даден език.”  

За нас кодът е най-близко до понятието за граматика. В българския език, макар да не 
са синоними, едно от значенията на двете думи съвпада: те са правила за описание на 
информация и след това на нейното разчитане. Граматиката се определя като “Система от 
правила за образуване и съчетание на думите в даден език и съчетаването им в изречение.”  
(Чолакова и колектив, том 3,  1981, стр. 357) Кодът се дефинира като: “Правило или ключ, 
които позволяват да се разчитат и разбират шифровани писма или тайни сигнални 
предавания.” (пак там, том 7, 1993, стр. 566). Но ако и в двата случая става дума за правила, 
защо не използваме, подобно на Chomsky ‘граматика’, а по-неясното понятие ‘код’? Според 
нас, разликата между двата термина е в това, че граматическите правила са ясно и строго 
диференцирани и са общи за всички участници в комуникацията. Кодът предполага, че не 
всички участници в комуникацията използват едни и същи правила. Освен специфичните 
картографски правила, които могат да се опишат като картографска граматика, за 
възприемане на картата се изискват различни видове предварителни знания: за обекта на 
картата, за картографската символика и т.н. Освен това, възприемането на знаците и 
съотношенията между тях изискват освен определени зрителни способности и волево усилие 
да се открие знакът и да се свърже с други знаци в суперзнак, за да се извлече необходимата 
информация. Всичко това се включва в понятието ‘код’, но не и в  ‘граматика’. 

Затова с понятието картографски код ще опишем всички онези принципи, правила, 
предварителни знания и способности, включително зрителни, които са необходими, за да се 
осъществи коректно процесът на комуникация чрез картата. За да стане това е необходимо 
създателят на картата и нейният читател да използват ако не еднакви, то сходни кодове.   

Широкоразпространено е разбирането сред картографите, че кодът на картата е 
твърд30, защото картографските правила и означенията в легендата са еднакви и 
задължителни за всички участници  в комуникационния процес. Ако не правим ясно 
разграничение между картографските и графичните знаци е трудно да си обясним защо 
въпреки това отделните читатели възприемат различно картата. Означенията в легендата са 
задължителни за участниците в комуникацията, както значенията на думите в речника.  Но те 
се поясняват графичните, а не картографските знаци.  Както с едни и същи думи може да се 
напише както поезия, така и официален документ, така и графичните знаци в състава на 
картографските могат да изразяват различни неща. Затова ние приемаме постановката, че 
кодът на картата е полу-твърд: графичните знаци имат еднакво значение за всички, но 
изградените от тях картографски знаци позволяват да се интерпретира значението им.   

 1. Картографските кодове в дълбочина 
На всяко ниво от структурата на знаковата система действат различни кодове. Те са 

йерархично подредени, така, че на по-ниско ниво се използват кодове, които съответстват на 
кодовете от по-високото ниво.  
                                                 
30 Твърд код имат системите, в които значението на знаците се разбира по един и същи начин от всички, 
например, компютърните кодове. Той не позволяват лична интерпретация, както мекия код на изкуството.  
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 1.1 Хиперкод на картата 
Картата се изработва целенасочено, за да изпълнява определени задачи. Именно в тази 

целенасоченост се крие хиперкода на картата, нейният замисъл. Всички кодове на по-ниско 
ниво следва да бъдат подчинени или съгласувани с хиперкода. Решаването на всеки един 
въпрос по създаването на картата трябва да бъде осмислен в светлината на хиперкода на 
картата. Хиперкодовете ще разделим на две големи групи: съдържателни и технически 
кодове. При първите основно значение има вида на предаваната информация, а при вторите - 
качеството на предаването на информацията.  

 1.1.1 Съдържателни кодове  
Използват се предимно при тематичните карти. Те винаги 

се създават, за да кажат нещо по същество: за или против някаква 
идея, да подпомогнат възприемането на някакви факти и т.н. Ще 
разгледаме следните видове съдържателни кодове, в зависимост 
от тематичната им насоченост: 

 Идеологически. Тези кодове внушават определени 
политически идеи на читателя. Например, на фиг. 12.4 е показана 
част от карта на Близкия изток. На нея е показана територията на 
Арабската държава, която фактически не съществува. Също така, 
Западният бряг на река Йордан е показан като територия на 
Йордания, а фактически той е част от територията на Израел.  

  Националистически. В медиите често се появяват карти, 
които имат за цел да илюстрират една или друга 
националистическа позиция. Характерно за тези карти, както и за 
идеологическите е честото изкривяване на исторически или 
демографски факти. В тази категория ще включим разнообразните 
културни, етнографски, социални кодове, които целят да покажат 
превъзходството на една група хора над друга.  

Фиг. 12.4 Пример за 
идеологически код 

 Рекламни. В тази категория се включват предимно 
кодовете на рекламните карти. Те имат за цел от една страна да 
популяризират продукт или фирма, а от друга, да покажат 
пространственото им разпространение. Акцента се поставя върху 
конкретни знаци, за сметка на останалите. На фиг. 12.5 размерът 
на рекламните знаци е в пъти по-голям от размера на останалите 
знаци за населени места.  

 
Фиг. 12.5 Пример за 

рекламен код  Художествени. Целта при използването на този вид 
кодове е да се представи обекта по един лесен за възприемане 
нагледен начин. При това се губи част от информацията, защото 
художествените знаци обикновено закриват част от 
съдържанието. Водеща роля при използването на художествени 
кодове има естетическата стойност на картографското 
изображение и начина на възприемането му.  
 На фиг. 12.6 е показана част от художествена карта на гр. 
Велико Търново. При нея, както и при повечето художествени 
карти има известен момент на разкрасяване и художествена 

измислица, целта на която е да представи обекта на картографиране в по-привлекателен вид. 

 
Фиг. 12.6 Пример за 
художествен код 

 Информационни. Когато основната цел на картата е да предаде определена 
информация, без да се взема страна по изобразеното на картата, ръководните кодове са 
информационни. Като примери могат да се посочат план-указателите на градовете, пътните 
карти, общогеографските карти и др.  
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 Научни. Множество научни и научно-популярни публикации използват 
картографски методи, за да представят определени научни тези. За разлика от 
информационните, картите почиващи на научни кодове не представят общоприети факти, а 
по-скоро хипотези и могат да вземат страна в някой научен спор. Затова съдържанието им 
трябва да се приема с известна предпазливост.  

 Учебни. В тази категория се включват всички учебни карти, при които се допуска 
определено опростяване на информацията, за да бъде тя възприета от съответната аудитория. 
Вътре в себе си такива карти би трябвало да включват предимно информативни и технически 
кодове, но това не винаги е изпълнено.    

 1.1.2 Технически кодове 
Техническите кодове третират предимно качеството на предаваната информация. 

Като пример за карти с водещ технически код можем да посочим топографските карти. 
Коректното прилагане на техническите кодове гарантира представянето на обекта на картата 
по възможно най-точен, пълен и правдоподобен начин.  

По принцип всяка карта може да има няколко от разгледаните по-горе кодове. Но 
един от тях е най-съществен, с оглед целите и  задачите, с които се създава картата. Затова 
ще го наречем водещ хиперкод и при конфликт между изискванията на хиперкодовете, той 
взема превес. Добър пример, в това отношение са техническите кодове. Всяка карта има 
определени технически изисквания за точност, пълнота и т.н. Когато целта е 
равнопоставеното изобразяване на всички характеристики на местността, превес имат 
техническите кодове. Ако една група обекти се изобразяват по-подробно от друга, то водещ е 
информационният код, заради който едни обекти имат по-голяма тежест, в сравнение с 
останалите. Използването на всеки от съдържателните кодове води до ограничаване ролята 
на техническите хиперкодове.  

 1.2 Кодове на знаковата система (макрокод) 
Вторите по важност кодове на картата са тези на знаковата система. Ще ги наречем 

макрокодове, за да подчертаем факта, че те предхождат и стоят над кодовете на отделния 
знак. Те имат две основни цели:  

 Да обслужват хиперкода. Видът на знаците и различията между тях се подбират 
така, че да съответстват в най-голяма степен на целите, с които се създава определена карта. 
Например, ако се създава карта с рекламна цел, знаците на рекламираните обекти трябва да 
доминират над останалите и да се възприемат най-бързо и лесно. Ако това не е изпълнено, 
картата просто няма да изпълнява добре предназначението си. 

 Да обвържат знаците в знакова система. В картографската литература често се 
говори за знакова система, но не и за онова, което обединява знаците в система. В 
предлаганата концепция тази празнина запълват макрокодовете. Когато проектирането на 
знаците се основава на единни макрокодове, знаците имат свързваща обща идея и хомогенно 
представят своите обекти. Затова, когато говорим за знакова система, ще имаме предвид 
изчерпателен набор от графични знаци, изработени на основата на общ макрокод. 
Използваме ‘изчерпателен’, за да покажем, че знаковата система трябва да предвижда 
обозначения за всички изобразявани на картата обекти. 

 1.2.1 Логически макрокодове на знаковата система 
Логическите макрокодове контролират общите, фундаменталните изисквания към 

знаковата система. Те нямат връзка със съдържанието и с използваните  съдържателни 
хиперкодовете. По-долу сме извели дванадесет основни логически макрокода:  

1. Знаковата система да съответства на хиперкода на картата (целенасоченост); 
2. Знаковата система да позволява изобразяване на необходимите видове обекти и на 

техните характеристики (пълнота на знаковата система); 
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3. Знаковата система да предава максимално количество информация с минимален 
брой изобразителни средства (икономия на езика); 

4. Съдържателно подобие: знаковата система да отразява отношенията между 
обектите (по Лютый  и колектив 1986, стр. 168).): 

 еднаквото да се изобразява еднакво; 
 различното да се изобразява различно; 
 подчиненото да се изобразява чрез средства, предаващи порядъка на подчинение; 
 количественото да се предава чрез средства показващи количествените различия; 
 общото да се изобразява със средства обезпечаващи отразяване на общността; 
 взаимосвързаното да се изобразява със средства, показващи взаимовръзката; 
 противоположното следва да се изобразява контрастно;  

5. Класификационната схема на знаковата система да съответства на класификацията 
на изобразяваните обекти; знаковата система да предвижда възможност за групиране на 
знаците по родови (видови) белези (класификационно съответствие); 

6. Изборът на знаковите средства да съответства на характера на обектите 
(съдържателно съответствие); 

7. Знаковата система да предава йерархията между обектите (йерархично подобие); 
8. Недопускане на двусмисленост при означаването (еднозначност); 
9. Изборът на знакови средства да съответства на микрокода, т.е. да е съобразен с:  

 възможностите за възприемане на човека;  
 гещалт принципите за групиране; 
 картографската символика;  

10. Знаково съответствие между означенията в легендата и на картата; 
11. Пълнота на легендата: обяснение на всички неясни означения на картата; 
12. Знаковата система да бъде хомогенна:  

 единен стил на знаците (художествени, геометрични и т.н.); 
 визуалните променливи да има единно значение в различните групи знаци; 
 съпоставимост на количествените означения между отделните групи знаци. 

 1.2.2 Класификационни макрокодове 
Класификацията е основен проблем в картографията. В реалността нищо освен 

артефактите не се поддава на точна класификация. Тук няма да се разглеждаме проблема 
класификация, а само видовете кодове, които контролират процеса. Класификационните 
макрокодове можем да разделим на две групи:  

 Кодове за извършване на класификацията. Те се разделят на общи и частни, 
които отразяват особеностите на предмета на класифициране.  

 Кодове за отразяване на класификацията в знаковата система.  

 1.2.3 Кодове за избор на картографски метод за изобразяване 
За изобразяване за всяка таксономична група обекти се избира един от 

картографските методи за изобразяване. При тези макрокодове най-силно влияние имат два 
фактора: видът на изходната информация и хиперкодовете. Влиянието на мащаба и на 
параметрите на картата се определя от техническите хиперкодове, а на предназначението - от 
съдържателните хиперкодове. В много случаи изборът на картографски метод е 
предопределен от вида на данните и от мащаба. Например, шосетата на повечето карти могат 
да се изобразят само чрез метода на линейните знаци. При статистическите карти много 
явления могат да се изобразят  както чрез картограма, така и чрез картодиаграма или чрез 
изолинии.   

 1.2.4 Избор на стил на знаците  
 След като е избран метода за изобразяване, се определя какви графични средства да се 
използват в рамките на метода. Например, при избора на знаците за статистическа карта 
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могат да се изберат различни видове диаграми (кръгови, стълбови, обемни и т.н.) за 
картодиаграмата и различни видове запълване за териториалните единици (защриховане, 
оцветяване, запълване с геометрични фигури) при картограмата.  

 1.3 Графични кодове 
Графичните кодове засягат конструирането на знаците в рамките на определена 

знакова система. Затова тук водеща роля имат макрокодовете. Тъй като изискванията към 
знаците са много разнородни, ще разделим графичните кодове на три групи:  

 1.3.1 Информационни графични кодове 
 Информационните кодове обезпечават способността на знаците да носят повече 
значение в себе си. Някои от тях са следните: 

 Използване на знаци с двойна артикулация - реализира се икономия на езика. 
 Минимална графична плътност на знаците.  
 Използване на знаци с голяма степен на свобода.  
 Използване на надписи - те носят информация с по-висока точност. 
 Минимална площ на знаците.  
 Използване на допълнителни графични примитиви за предаване на допълнително 

значение.   

 1.3.2 Нагледни графични кодове 
Нагледните кодове трябва да разделим на кодове на възприемането и кодове на 

разпознаването. Първите се отнасят до способността да се разграничат от фона графичните 
примитиви и те да се групират в единен графичен знак. Кодовете на разпознаването 
определят способността знаците да се различават един от друг. Двата вида кодове работят 
съответно при преработка на информацията ‘отдолу нагоре’ и ‘отгоре надолу’, т.е. за 
знаците, които при съставяне на картата считаме за познати на читателя, например, 
картографките символи, водещи ще бъдат кодовете на разпознаването, а за непознатите 
знаци - кодовете на възприемането. Показаните по-долу кодове са пряко свързани с Гещалт 
принципите на възприемането, разгледани в глава 11. 

 Символизъм. Използване на максимален брой познати знаци. 
 Асоциативност. Когато знакът предизвиква определени асоциации, той по-бързо 

се свързва с вложеното в него значение.  
 Различимост. По-голяма различимост се постига чрез:  а) увеличаване на 

разликата в графичните променливи; б) повече на брой различни променливи; в) различен 
брой графични примитиви.  

 Оптимални пропорции. При изобразяване на правоъгълник, трапец или елипса, 
за да се избегне действието на перцептивната константност и те да изглеждат като квадрат 
или кръг, разликите в пропорциите трябва да са очевидни. Счита се, че отношение в 
размерите на страните (осите) по-голямо от 1 : 2 гарантира успешно разпознаване. 

 Изключване на контрастно групиране. Предаването на информация чрез 
позитивно - негативна композиция обикновено трудно се запомня и лесно се греши, ако няма 
асоциативна връзка.  

 Използване на знаци без артикулация. Те са прости, лесно се запомнят и бързо 
се откриват и възприемат. При голям брой на обектите, знаците се помнят по-трудно, което 
забавя четенето на картата.  

 Абстрахиране. Премахване на маловажни елементи на асоциативните знаци, за 
да се подчертаят съществените, с цел опростяване на изображението и по-лесното му 
възприемане.  

 Симетричност. симетричните фигури са по-привлекателни от несиметричните; 
по-лесно и бързо се възприемат. Вертикалната ос на симетрия се възприема по-лесно.  
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 Простота. Простата и стабилна форма се предпочита и се възприема по-лесно 
тази с много графични примитиви и извивки. 

 Визуален център. Знаците с ясно дефиниран визуален център изглеждат по-
завършени и се разпознават по-лесно.   

 Отношение фигура-основа. Когато графичният знак се състои от две обособени 
части: информативна фигура и основа, то значението на знака трябва да се предава чрез 
фигуралната му част. Дори да има разлика в основата, тя се забелязва по-трудно, защото 
погледът е привлечен от фигурата над основата. 

Изискванията на нагледните и на информационните графични кодове влизат в 
противоречие помежду си. За всяка конкретна карта, в зависимост от хиперкодовете и 
макрокодовете, се определя кои графични кодове ще бъдат водещи и кои - подчинени. 
Например, ако се прави карта за специалисти, водещи ще бъдат информационните кодове. 
Ако се създава карта за деца, водещи ще бъдат кодове, обезпечаващи нагледност. 

 1.3.3 Естетически графични кодове 
Целта на тези кодове е да направят картата по-красива и привлекателна, защото 

красивото интуитивно по-лесно се приема за вярно отколкото грозното и по-трудно се 
отхвърля. Това са предимно психологически кодове, заети от графичния дизайн.  

 Цветови предпочитания. Изследванията сочат като най-привлекателни цветове 
синия, червения и зеления цвят. Сред най-малко предпочитаните цветове са сив, кафяв, черен 
и в повечето случаи виолетов. Жълтият цвят е неутрален.  

 Промяна на цветовите предпочитания.  С възрастта цветовите предпочитания 
се променят. Децата определено предпочитат топлите цветове: червен и жълт. Синият и 
кафявия са неутрални, а оранжевия, виолетовия и зеления не са предпочитани цветове от 
децата. Хората от третата възраст предпочитат по-студените и спокойни цветове. 

 Цвят и пространство. Топлите и светлите цветове създават чувство за по-
голяма близост. Изобразените чрез тях знаци изглеждат по-големи. Обратно, тъмните и 
студените цветове създават чувство за отдалеченост и знаците изглеждат по-малки. 

 Цветови съчетания - използване на хармонични и цветове.  
 Ориентация. Ориентираните надясно и нагоре знаци ни изглеждат по-

привлекателни, отколко ориентираните надолу и наляво знаци.  
 Светлота. Светлите тонове се считат за ведри, спокойни, а тъмните - за носещи 

по-голямо напрежение и заряд. По-възрастните са склонни да харесват по-тъмни цветове. 
 Естетическо въздействие на формата. Красивите, хармонични форми, с 

умерено разнообразие предизвикват чувство за удовлетворение. Формите с гладки, плавни 
извивки се възприемат като по-приятни, отколкото формите с остри ръбове.  

 Затваряне. Затворените в определен контур знаци се възприемат по-добре от 
отворените конструкции.  

 Въвеждане на подсечки.  

 1.4 Микрокод  
 цвят форма размер текстура ориентация светлота 
сходство/ разлика + + ~ – + – 
качество ++ + – + – ~ 
количество ~ – ++ + – + 
пропорция – – + + ~ + 
подчиненост + + – + – ++ 
взаимовръзка ++ + + + ~ ~ 

Табл. 12.1 Способност на визуалните променливи да предават характеристики 
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 В табл. 12.1 са използвани следните означения: 

‘++’ много подходящо ‘+’ подходящо ‘~’ възможно, но неподходящо ‘–’ невъзможно 

Това са правила на действието на визуалните променливи. Не всички графични 
променливи могат да изобразяват отделните взаимоотношения между обектите от 
реалността. Така например, цвета и формата не могат да изобразяват количествени 
отношения между знаците, а текстурата и светлотата не могат да изобразяват сходство. 
Затова в табл. 12.1 сме показали способностите на отделните визуални променливи да 
отразяват отношения между обектите. 

Други микрокодове на визуалните променливи, които влияят на тяхното възприемане  
са следните: Когато няколко групирани знака имат еднаква стойност на една графична 
променлива, то тази стойност се усилва. Ако не всички от групираните знаци имат такава 
стойност на графичната променлива, то нейното значение отслабва. Разделящото значение на 
такива графични променливи като размер и светлота влияе на всички членове на една група.  
Когато определено значение се предава едновременно от две и повече визуални променливи, 
стойността им се усилва. Когато две или повече графични променливи указват различен 
порядък, то стойността им се намалява или се елиминира. 

 2. Комуникационни кодове 
 Това са кодовете на комуникационната верига. Хр. Кафтанджиев (2001) разглежда 
девет различни кода: Адресант; Адресат; Канал; Знакова система; Кодове; Съобщение; 
Комуникативен контекст; Шум във веригата и Обратна връзка. Някои от тях вече бяха 
разгледани, например, кодовете на знаковата система. Други нямат смисъл в картографията, 
например, кодовете на обратната връзка.  
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 2.1 Кодове на адресанта (на картографа)  
 Кодовете на картографа, който изработва картата могат да се разгледат в три аспекта: 

 Кодове на намеренията: цел и предназначение, на картата, които определят 
хиперкодовете.  

 Генеративни кодове - специфичните картографски правила за създаване на карти. 
Такива са макрокодовете, графичните кодове, микрокодовете и функционалните кодове, чрез 
които се проектира и прилага знаковата система на картата. 

 Кодове на предметната област - това са познанията за обекта на картографиране.  
  Кодове на очакванията относно групата ползватели на картата и използваните от 

тях кодове.  

 2.2 Кодове на адресата (читателя) 
 Кодовете на читателя на картата не съвпадат с тези на нейния създател.  

 Кодове на очакванията - читателят очаква да намери върху картата определена 
информация, т.е. той има свои цели, с които използва картата и които могат да не съвпадат с 
намеренията на картографа.   

 Кодове за интерпретация - включва разбирането от читателя на комуникативните 
намерения на картографа и правилата за използване на картата.  

 Кодове на предметната област - познания на читателя за обекта на 
картографиране. Когато картата се изработва за специалисти в конкретната област, техните 
познания значително надвишават тези на картографа. 

 2.3 Кодове на канала  
 Те могат да се разгледат от две различни страни:  
 а. От гледна точка на техническите ограничения, които различните видове 
картографски продукти и начините за използването им поставят. Използването например на 
черно-бял вариант на цветна карта лишава потребителя от една от визуалните променливи на 
графичните примитиви. Стенната карта, въпреки големия си размер, носи по-малко 
количество информация заради това, че е предназначена за четене от по-голямо разстояние;  
 б. От гледна точка на качеството и количеството на предаваната информация. Тук 
могат да се поставят ограниченията на картата заради нейната графична точност, 
деформацията на хартията; извършената генерализация; редуциране на общогеографското 
съдържание за да се освободи място за тематичното съдържание и т.н. Обикновено 
количеството на информацията се намалява при нейното пренасяне чрез карта. Но това е 
характерно за почти всички комуникационни средства.  
 При картата въпросът за количеството на информацията има и друго измерение. 
Поради пространствено-подобния начин на предаване на данните, съществува възможност за 
получаване на допълнително значение на знаците при функционирането им на картата, както 
и за групиране на картографските знаци в суперзнаци, чрез което се проявяват 
характеристики на обектите, които не са пряко заложени от създателя на картата.  

 3. Функционални кодове / кодове на картографския знак 
 При функционирането си в полето на картата, картографските знаци се управляват от 

специални кодове, които осигуряват правилното им разполагане и взаимодействие. Те са 
различни за отделните видове графични знаци и са добре описани в картографската 
литература. Функционални кодове са, например, правилата за центриране, ориентиране и 
отместване на немащабните знаци; прекъсване, отместване и надписване на линейните 
знаци; изобразяване на общи контури и пояснителни знаци и надписи при площните знаци и 
т.н. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 Представената теория на картографския знак стъпва на убеждението, че кодът на 
картата не е твърд, а позволява интерпретация. Ако картографските знаци имат твърдо 
установено в легендата значение, се губи изобщо смисълът на картосемиотиката, защото 
семиотиката се занимава не толкова с физическата природа на знаците, а с интерпретацията 
на значението им. Може би липсата на обща теория на картосемиотиката се обяснява с това, 
че повечето картографи приемат кода на картата за твърд. 
 Полу-твърдият код в картографията включва както твърдо установена 
(денотативна) съставка, така и мека (конотативна) съставка, която може да се тълкува и 
интерпретира по-свободно и в процеса на възприемане на която се включват предходни 
знания и опит. Именно конотативното значение на знаците обяснява не еднаквото им 
възприемане от отделните читатели.   
 Тази обща концепция намира отражение и при определяне структурата на знака. 
Разделили сме на две това, което обикновено се счита за картографски знак. От една страна 
са графичните знаци, от които се конструира знаковата система и които се описват в 
легендата, а от друга - картографските знаци, които се състоят от един или няколко 
графични знаци  и благодарение на конкретното си местоположение в полето на картата 
изобразяват определен обект от местността. Значението на графичните знаци се разбира, а 
това на картографските се интерпретира в конкретната ситуация на семиозис на картата.  
 Получаването на допълнителна, не заложена от автора на картата информация от нея е 
намерило обяснение в процеса на суперинтерпретация. При него група картографски знаци 
целенасочено се обединяват в суперзнак и от пространствените и логическите взаимовръзки 
между тях се правят изводи за техните обекти. В този процес се влагат и допълнителни 
знания за предмета на картата.  
 Физическата основа на суперинтерпретацията е полето на картата. То се намира 
едновременно в две пространства: във физическото пространство на картата и в логическото 
пространство на обекта на картата, чиито модел представлява. Полето на картата не е празно 
пространство, а има свои физически и геометрични свойства (мащаб, проекция, височинна и 
равнинна координатни системи и т.н.). Когато знаците се поставят на определено място в 
него, те получават, ‘попиват’ неговите свойства и затова функционират както в 
пространството на картата, така и в пространството на обекта на картата. Затова 
определените по знаците взаимовръзки могат да бъдат отнесени към техните обекти от 
реалността.  
 Идеята за полу-твърдия код на картата е намерила отражение и в концепцията за 
значението на картография знак. За разлика от класическата картография са разгледани 
четири източника на значението на картографския знак: собствено, от външните 
компоненти (предимно от заглавието и легендата); от функционирането на знака върху 
картата и от картографските правила. Чрез тази постановка може да се обясни защо 
разбираме карти без легенда или с непълна легенда. Ако кодът на картата е твърд, тези карти 
не биха могли да се използват. Но ние разбираме знаците благодарение на картографската 
символика.  Разглеждаме я в три направления: подсъзнателен символизъм, който произтича 
от визуалните променливи на графичните примитиви (цвят, форма, ориентация и т.н.); 
традиционен символизъм, който се създава от многократната употреба на знаците с 
конкретно значение и задължителната картографска символика. Показано е, че използването 
на символи на картата намалява времето за работа с картата и увеличава сигурността на 
възприемането.  
 Разгледаната система от картографски кодове допълва разбирането за полу-твърдия 
код на картата. Всяка карта се изработва с определена цел, хиперкод, който отразява 
субективното отношение на автора към реалността. Ако кода на картата е твърд, то всички 
картографи биха изработвали еднакви карти, а на практика това не се получава. 
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ОСНОВИ НА КАРТОСЕМИОТИКАТА 

СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ 
 I. Методологическа концепция  
 За разработване на дисертацията е изградена методологическа концепция на основата 
на теориите на конвенционализма, на холизма и не не-вписващата се в никакви рамки теория 
на Кен Уилбър. Съгласно нея са решени по различен начин редица проблеми на 
картографията:  

 I.1 Нова дефиниция за карта, изградена от четири отделни определения.  

 I.2 Дефиниция за картография.  

 I.3 Десет общо-научни принципа на моделирането.  

 II. Теория на картографския знак 
 Разработена е обща теория на картографския знак, която може да се използва както в 
обучението по картография, така и за абстрактното представяне на картографските данни в 
ГИС. Тя може да се раздели на няколко под-теории (концепции), описващи отделни страни 
на знаковата система, знака и неговото значение: 

 II.1 За структурата на картографския знак.  

 II.2 За суперинтерпретацията на картографските знаци. 

 II.3 За значението на картографския знак.  

 II.4 За конотационното значение на знаците.  
 II.5 За картографската артикулация.  

 II.6 За картографската символика.  

 II.7 За възприемането на картографския знак.  

 II.8 За строежа на картографския език.  

 II.9 За картографските кодове.  

 III. Класификации: 
 III.1 Класификация на знаците според възприемането им комуникационния 
процес на сигнали (0-1), кодове (1-0), конвенции (1-1) и не-знаци (0-0).  
 III.2 Класификация на графичните знаци. Идеята има две страни: първо, 
класифицира се не картографският знак, който може да бъде съставен от разнородни 
графични средства, а графичния знак, който е по-еднороден. Второ, Графичният знак е 
класифициран по два основополагащи принципа:  

       III.2.1 По външен вид (стр. 186 - 194, 194). 
       III.2.2 Според връзката знак - обект (стр. 192 - 194). 
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