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 Измерването на времето е една съществена 
потребност в практическия живот на хората и в науката.  
  
 В основата на измерването трябва да стои такова 
периодично явление, което се повтаря само и 
непрекъснато (без интервал между отделните цикли). 
   
 Астрономическите познания още в древността 
показали, че най-подходящи за целта са двете периодични 
движения на Земята - около оста ѝ и около Слънцето. Така 
се оформят и основните мерни единици за време - от 
въртенето на Земята около оста ѝ - денонощие, и от 
движението на Земята около Слънцето - година. 
  
 В зависимост от това спрямо кое космическо тяло 
отчитаме въртенето на Земята около оста говорим за 
звездно или за слънчево денонощие, за звездно или 
слънчево време. 



 Интервалът от време между две 
последователни едноименни кулминации на 
една звезда се нарича звездно денонощие. 
 За начало на звездното денонощие на 
дадено място се приема горната кулминация на 
пролетната равноденствена точка. Звездното 
денонощие е постоянно по продължителност. То 
обаче не съвпада с редуването на деня и нощта, 
което се диктува от Слънцето. Ето защо не е 
удобно за нуждите на всекидневния живот. 
 Денонощието ще съвпада с редуването на 
деня и нощта, ако отчитаме времето по видимото 
движение на Слънцето. 



 Слънчево денонощие е интервалът време между две 
последователни и едноименни (горни или долни) кулминации 
на центъра на слънчевия диск. 
 Поради неравномерност в движението на Земята около 
Слънцето и поради това, че Слънцето се движи по 
еклиптиката, а не по небесния екватор, това денонощие не е 
постоянно по продължителност. Ето защо то не е удобно, 
както и звездното за ежедневния живот. 
 Средното слънчево денонощие (или просто средно 
денонощие) се въвежда, за да се получат денонощия с 
постоянна продължителност, свързани със Слънцето. По 
големина то представлява средната продължителност на 
истинското слънчево денонощие. Началото на средното 
денонощие приблизително съвпада с момента на долната 
кулминация на центъра на Слънцето. 
  



 Времето, измерено по даден географски 
меридиан, се нарича местно време на този 
меридиан. За всички хора, които се намират на 
един и същ земен меридиан, денонощието започва 
и завършва в един и същ момент. Но за хората на 
други географски меридиани денонощието започва 
или завършва по-рано или по-късно. 
 Например: Когато в Пловдив е полунощ, в 
Бургас вече е след полунощ, а в София полунощ 
още не е настъпила. Разликата в местното време 
между най-източните и най-западните райони на 
България е повече от 20 минути. 



 Използването на местното време би 
породило много затруднения, особено в 
транспорта и съобщенията. 
  Например: Ако пътуваме от София за 
Бургас и навсякъде си служим със съответното 
местно време, би трябвало на всяка гара да 
преместваме стрелките на часовника си 
напред, за да го сверяваме с часовниците на 
съответните гари. При пътуване в обратна 
посока ще трябва да връщаме стрелките назад. 
При пътуване по даден меридиан обаче 
(например София - Петрич) не ще бъде нужно 
да преместваме стрелките на часовника.  



 Тези и други неудобства били избегнати с 
предложението на канадския инженер Сандфорд 
Флеминг през 1878 г. Тогава е предложена и 
международно приета поясна система за измерване на 
времето.  
 За целта земната повърхност била разделена на 24 
часови пояса, чиито граници минават точно по 
географските меридиани само в ненаселените райони, а в 
населените – по държавните административни граници. 
Номерацията на часовите пояси върви от запад към изток 
от 0 до 23, като за начален (нулев) меридиан е приет 
Гринуичкият. Във всеки пояс е прекаран централен 
меридиан, минаващ точно по географския меридиан, т.е. 
централните меридиани на поясите отстоят един от друг 
точно на 1h или 15º географска дължина, поради което 
географската им дължина в часови мерки е равна на 
номера на пояса, изразен също в часове.  



  Върху цялата територия на часовия пояс се приема еднакво 
време, равно на местното средно слънчево време на централния 
меридиан на пояса. Това време се нарича поясно. Следователно в 
границите n-ия часови пояс поясното време е : 

 

 Тn= To + n. 
 
 За кръгли часове разликата във времената на 2 точки, 
разположени с различни часови пояси, е равна на разликата в 
номерата на поясите:  

Т1 – Т2 =n1 – n2. 

 
 Разликата между пояното и местното време на точка от пояса 
с географска дължина λ e:  

Tn – Tλ =n – λ 
 По принцип тя не би следвало да превишава 30 min, но 
поради изкривяването на границите на часовите пояси тя може да 
достигне 1 час. Службите за точно време съобщават стойностите на 
поясното време, това време показват и часовниците, с които си 
служим в ежедневието. 



 Времето на Гринуичкия меридиан е 
западноевропейското време. В тази област 
попадат Англия, Франция, Белгия, Португалия и 
др. В следващия – първи часови пояс, е 
областта на средноевропейското време. 
Официалното време в тази област е с едни час 
по-напред от Гринуич. В тази област попадат 
страните Швеция, Норвегия, Дания, Германия, 
Италия, Унгария, Полша и т.н. Официалното 
време в България е времето на втория 
часови пояс, източно от Гринуич. То се 
нарича източноевропейско време и е с 2 часа 
напред от времето по Гринуич. Със същото 
време си служат и във Финландия, Румъния, 
Гърция, Египет, ЮАР и др. 







 Календарът (от латинската calendarium и означава 
„сметководна книга“ или „книга за дълговете“, от calendae 
– „първият ден на месеца“) е система за организиране на 
дните въз основа на периодични природни явления, 
обикновено с обществена, религиозна или административна 
цел. Това става чрез именуване на периоди от време, 
например дни, седмици, месеци, години. Означението на 
всеки ден в рамките на календара се нарича дата. Датите 
обикновено се базират на циклите в движението на 
астрономически обекти, като Слънцето или Луната. 
 Календарът може също така да бъде приспособление 
(често от хартия), което описва календарната система 
(например настолен календар). Терминът се използва и в 
значение на последователност от планирани събития 
(например културен календар). 
 
  



 Лунните календари се ръководят от движението на 
луната (лунните фази) (например Ислямският календар). 
 Слънчевите календари се базират на субективното 
възприемане на сезонните промени, пораждани от движението на 
Слънцето (например Иранският календар). 
 Лунно-слънчевите календари се ръководят от 
движението на Луната и на Слънцето (например Еврейският 
календар); 
 Планетарен календар е фиксиран период от време, 
базиран на броя на видимите небесни обекти (например 
седмицата); 
 Условните календари не се ръководят нито от Луната, 
нито от Слънцето (например Юлианският ден, използван от 
астрономите). 
 Съществуват календари, които се ръководят от движението 
на Венера (например някои от древните египетски календари). 
Това е типично основно при цивилизациите в близост до екватора. 



 Юлианският календар 
(наричан също „стар 
стил“) е предложен от 
Юлий Цезар през 46 г. 
пр.н.е. (708 AUC) като 
реформа на римския 
календар. 



  

 При завоюването на Египет римляните се запознават 
с нов за тях начин на летоброене и Юлий Цезар решава да 
го въведе в Рим, но с по-голяма точност, за да свърже 
слънчевата година с европейското положение на Слънцето, 
с европейската пролет, лято и т. н.  
 По нареждане на Юлий Цезар александрийският 
астроном и математик Созиген създава на основата на 
римския календар нов календар, наречен Юлиански. 
Въведен е в Римската империя на 1 януари 46 г. пр.н.е. и 
така 1 януари става начало на годината. В него 
продължителността на годината е 365 дни и 6 часа. Всяка 
четвърта година се смята за високосна и се състои от 366 
дни. 
 През 20 и 21 век датата, според юлианския 
календар, е 13 дни преди грегорианската дата, а след 2100 
г. несъответствието ще се разширява. 



Римският календар е календарът, 
използван в древен Рим от царската и 

републиканската епоха 



Промяна на имената на месеците и разпределението на дните в тях от реформата, въвела 
Юлианския календар  

Римски календар от Нума Помпилий Юлиански календар от Юлий Цезар 

Mесеци 
(латински/български) 

Дни Дни Mесеци 

11. Ianuarius  / Януари 29 31 1. Януари 

12. Februarius / Февруари 

В нормални години – 28. 
Във високосни години: 

23, ако годината е 
променлива; 

23/24, ако годината е 
фиксирана. 

Нормални години: 28 
Високосни години: 29 

2. Февруари 

1. Martius / Март 31 31 3. Март 

2. Aprilis / Април 29 30 4. Април 

3. Maius / Май 31 31 5. Май 

4. Iunius / Юни 29 30 6. Юни 

5. Quintilis  / Квинтили 
(Iulius / Юли)  

31 31 7. Юли 

6. Sextilis / Секстили 
(Augustus / Август)  

29 31 8. Август 

7. September / Септември 29 30 9. Септември 

8.October / Октомври 31 31 10. Октомври 

9. November / Ноември 29 30 11. Ноември 

10. December / Декември 29 31 12. Декември 
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https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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 През 44 година пр. н. е., по инициатива на Марк 
Антоний, в памет на Юлий Цезар, месец Квинтили е 
преименуван на Юлиус, откъдето произлиза съвременното 
му име Юли. Аналогично, през 23 г. пр. н. е., по инициатива 
на Римския Сенат и в чест на Октавиан Август, месец 
Секстили е преименуван на Aвгустус, наричан днес Aвгуст. 
  
 Гръцкият астроном Метон (около 400 г. пр.н.е.) 
открива, че 235 синодични месеца съвпадат по 
продължителност с 19 слънчеви тропични години (имат 
6940 денонощия). Това е т. нар. цикъл на Метон, който 
показва, че ако първият месец на лунната година съвпада 
точно с първия месец на слънчевата година, то след 19 
години се повтаря това съвпадение. Благодарение на 
откритието на Метон съгласуването на лунното изчисление с 
египетската слънчева година става лесно. 
  





      Григорианският календар (понякога 
наричан и Грегориански календар или 
„нов стил“) е съвременният международно 
признат светски календар,на който се 
основава и международният стандарт ISO 
8601. 
 Григорианският календар е въведен в 
употреба на 4 октомври 1582 г. в 
съответствие с була от 24 февруари 1582 г. 
на папа Григорий XIII, чието име носи и 
днес. 





 В България е 
въведен със закон, 
гласуван от Народното 
събрание на 14 март 
1916г.,като отчитането 
на времето единствено 
по нов стил започва от 
1 април 1916 г. 
според   юлианския 
календар (14 април 
според григорианския 
календар). 





 Той поправя древноримския Юлиански календар, 
като в него са нанесени някои корекции, за да се отчете 
по-точно дължината на тропическата година. 
  В Юлианския календар се приема, че времето 
между две последователни пролетни равноденствия е 
365,25 дни и дробната част се компенсира, като една на 
всеки четири години има с един ден повече (високосна 
година).  
 При Григорианския календар годините, кратни на 
100 не са високосни (с изключение на годините, кратни 
на 400, т.е. на всеки четири века се пропускат три 
високосни години, като например 1700, 1800 и 1900 
година), което дава средна продължителност на годината 
от 365,2425 дни. Тази стойност се доближава значително 
до продължителността на тропическата година – 
например времето между пролетните равноденствия през 
2000 година е 365,242374 дни. 
  





 
януари, 31 дни; 
февруари, 28 или 29 дни; 
март, 31 дни; 
април, 30 дни; 
май, 31 дни; 
юни, 30 дни; 
юли, 31 дни; 
август, 31 дни; 
септември, 30 дни; 
октомври, 31 дни; 
ноември, 30 дни; 

декември, 31 дни. 

Изчисление по костите на ръцете 



 Лунният календар е свързан с фазите на Луната и се 
основава върху тяхната цикличност. В настояще време 
единствено ислямският календар е същински лунен 
календар.  
 При лунните календари годината се състои от 12 
месеца. Лунната година има продължителност 354,36708 
денонощия, от което следва, че календарната година може 
да има или 354 дни (редовна) или 355 дни (високосна). За 
коригиране на нейната продължителност се използват 
различни високосни цикли: 1/2; 1/3; 3/8; 4/11; 7/19; 11/30 
…, където броят на годините в цикъла са дадени в 
знаменателя, а броят на високосните години в цикъла са 
дадени в числителя. Съответно средната продължителност 
на лунната година е равна на: 354,50000; 354,33333; 
354,37500; 354,36364; 354,36842; 354,36667 … дни.  
  



 Лунният месец е синодичен период и се определя като 
време между две последователни еднакви фази на луната. 
Лунните месеци са по-кратки от слънчевите, в резултат на което 
всяка година има отместване на лунния календар спрямо 
слънчевия с 11 или 12 дни. Това е причината да няма 
съответствие между лунните месеци и годишните сезони. 
 
 Средната продължителност на лунния месец е 
равна на 29,53059 денонощия. Затова един календарен месец 
съдържа 29 или 30 дни. Месеците с различната 
продължителност се редуват, така че да има съответствие между 
дните и фазите на Луната.  
 
 Първият ден на лунния месец е строго фиксиран 
спрямо фазата на Луната, но няма единно правило за това 
определяне. При китайския календар всеки месец започва в 
деня на новолуние в определена часова зона. В някои индийски 
календари началото на месеца съвпада с пълнолунието. В 
стария еврейски календар първият ден на месеца е денят след 
новолунието, в който за първи път става видима месечината. 







 Прабългарският календар има 364 дни + един 0-лев ден, 
познат още като "Ени - Алем" и съвпадащ със зимното слънцестоене. 
При високосна година ("бехти") броят на дните е 364 + два 0-леви 
дни (респективно "Ени-Алем" и "Ени-Джетем", съвпадащ с лятното 
слънцестоене). Календарната година има 4 симетрични 
астрономически точки - зимно слънцестоене, пролетно 
равноденствие, лятно слънцестоене и есенно равноденствие. 
 Така 364 дни от годината се разделят на 4 х 91 дни (4 
сезона/тримесечия), като всеки сезон започва в неделен ден и 
свършва в съботен ден. Всяко тримесечие започва с месец, 
съдържащ 31 дни, последвано от два месеца с по 30 дни. Всеки 
месец ("веш") от годината ("лет") имал следното наименование:алем 
(първи), тутом (втори), читем (трети), твирем (четвърти), вечем 
(пети), шехтем (шести), сетем (седми), есем (осми), девем (девети), 
елем (десети), елнем (единадесети), елтем (дванадесети). 
 364 е наречено "Златното" или "Чепатото число" заради 
неговата уникалност. 364 е едновременно кратно на числата 2 (бр. 
полугодия), 4 (бр. сезони), 7 (бр. дни от седмицата), 13 (бр. 
седмици в един сезон), 91 (бр. дни в един сезон). Календарът е 
устроен така, че независимо от годината, всяка дата съвпада винаги 
с един и същ ден от седмицата. 
 
  



 Прабългарският календар се основава на 
12 - годишни цикли, свързани с движението на 
Юпитер около Слънцето (11, 86 земни години). 
Всяка година от този цикъл се характеризира с 
животински знак от Прабългарския зодиак в 
следния ред: Мишка (Сомор), Вол (Шегор), Барс 
(Паръс), Заек (Дван), Вер (Змей, Дракон), Змия 
(Дилом), Кон (Имен), Овен (Теку), Маймуна 
(Бечин), Петел (Тох), Куче (Етх), Свиня (Докс). 
 Респективно, всяко животно символизира и 
по един от месеците в годината (алем, тутом, 
читем, твирем, вечем, шехтем, сетем, есем, 
девем, елем, елнем, елтем) и е свързано с 
определено съзвездие.  



 Интересен факт относно циклите на Прабългарския 
календар е, че те имат родове (мъжки и женски) и са под 
влиянието на различни природни стихии (вода, огън, земя, 
дърво, метал). Тези стихии са обвързани с определени цветове: 
вода - черно, огън - червено, земя - жълто , дърво - синьо, метал - 
бяло и се редуват в тази последователност. 
 
  Всеки 12 - годишен цикъл има род - мъжки или 
женски, като те се сменят на всеки цикъл. По този начин, 
използвайки примера от по-горе, определяме родовете за 
последните пет пълни 12- годишни цикли: 
 
                   1947 - 1958 вкл. - вода - черно - мъжки 
 
               1959 - 1970 вкл. - огън - червено - женски 
 
               1971 - 1982 вкл. земя - жълто - мъжки 
 
             1983 - 1994 вкл. дърво - синьо - женски 
 
              1995 - 2006 вкл. метал - бяло - мъжки 
 
  



 Следвайки тази логика, ние се намираме в цикъла 2007 
- 2018, и по-точно, в последната му година. Той следва да е 
под влиянието на елемента вода и цвета черно. Пет 12 - 
годишни цикъла се групират в един 60 - годишен цикъл, който 
също има род (мъжки, женски), който се мени като при 12- 
годишния цикъл. 
 Последните три завършени цикъла са били както 
следва: 
 
1827 - 1886 вкл. - мъжки 
1887 - 1946 вкл. - женски 
1947 - 2006 вкл. - мъжки 
 
 Ако един 60 - годишен цикъл има три мъжки и два 
женски дванадест годишни цикъла, то следващият 60 - 
годишен цикъл ще има три женски и да мъжки цикъла. По 
този начин се получава един балансиран 120 - годишен 
цикъл. 



Календарът е 
създаден от 

цивилизацията 
на маите, в 

предколумбова 
Централна 

Америка. Той е 
използван и от 

други 
централноамери
кански народи – 
ацтеки, толтеки 

и други. 



 Календарът на маите всъщност представлява система от 
календари. Първоначално те имат календар от 260 дни в 
годината. Броенето става с две въртящи се едно от друго 
зъбчати колела. По-късно те добавят и трето зъбно колело, с 
което годината става 365 дни. Трите зъбни колела показват 

как се променя датата. 



 260-дневният календар се нарича Цолкин или свещен 
календар. Това е най-древният календар на маите. Той е бил 
използван паралелно с друг календар, 13-лунния – Хааб. Той 
отговаря на 365-дневния, Грегориански календар,  наречен още и 
Приблизителна година. 
 



Основна 
единица 
на двата 
календар

а е кин 
(ден). 

Двадесет 
кина 

образуват 
един 
уинал 

(месец), а 
осемнаде

сет 
уинала 
правят 

един тун 
(година). 





 Днес, можете да видите този уникален календар в 
Обсерваторията на най-големия и впечатляващ град, Чичен Ица, 
откъдето жреците и астрономите на маите са наблюдавали 
природни явления като равноденствията, затъмненията и 
слънцестоенето. 
 



 
 



 Древният китайски календар е слънчево - лунен. 
Месеците се отбелязват в съответствие със слънчевата година. 
За да съответстват месеците на сезоните, е бил създаден 
високосният месец. Китайците обикновено наричат древния 
китайски календар „лунен календар“. Наричат го също и 
„селскостопански календар“. 
 12-те животни в китайския Зодиак, както се смята са 
били избрани от Божеството, за да представлява всяко от тях 
своя година в продължение на 12 години, и този цикъл 
продължава на всеки 12 години. 12-те животни се редуват по 
следния начин: плъх, бик, тигър, заек, дракон, змия, кон, коза, 
маймуна, петел, куче и свиня. 
 Важен аспект от китайския календар е 
шестдесетгодишният цикъл. Това е комбинация от 10 „небесни 
стълба“ и 12 „земни клона“. 
 Според древната китайска наука петте елемента – 
дърво, огън, вода, метал и земя – се явяват „строителните 
елементи“ на Космоса и са съставки на всяка материя. Цялата 
материя се стреми към хармония и равновесие, затова     
  елементите и жизнените енергии трябва да са  
   уравновесени. 
 
  
 
  



1 甲 Дърво 1 子 Плъх 
 
2 乙 Дърво 2 丑 Бик 
 
3 丙 Огън 3 寅 Тигър 
 
4 丁 Огън 4 卯 Заек 
 
5 戊 Земя 5 辰 Дракон 
 
6 己 Земя 6 巳 Змия 

7 庚 Метал 7 午 Кон 
 
8 辛 Метал 8 未 Коза 
 
9 壬 Вода 9 申 Маймуна 
 
10 癸 Вода 10 酉 Кокошка 
 
11 戌 Куче 
 
12 亥 Свиня 



 Съчетанието на небесните стълбове и земните клони 
формира названието на всяка година. Всеки йероглиф 
представлява година, а след това цикълът започва отново. 
 
 Древнокитайските богове в западното общество са 
наричани мъдреци. Например даоският бог, или мъдрец, 
предавал такъв принцип: Вселената се състои от пет 
елемента – метал, дърво, вода, огън, земя, и тези елементи 
съществуват във всяка материя в тази Вселена. Освент това 
има ин-ян (негативно-позитивен) състав на всяка материя. 
И разбира се, това присъства във всяко човешко тяло. 
 
 Има няколко древни китайски книги, които сочат 
състава на петте елемента и баланса на ин-ян във всеки 
небесен стълб и земен клон, и моделът на тяхното 
изменение. Например, когато човек се ражда, съставът на 
петте елемента и балансът на ин-ян са вече установени и 
той може да се изчисли. 







 Древните обитатели на Египет са притежавали обширни 
астрологични познания. Те считали, че житейските мигове са само 
подготовка за вечния задгробен живот, който се определял от 
боговете. Затова според датата си на раждане всички смъртни се 
оказвали под влиянието на един или друг бог. 
 
 
• Нил (1-7 януари, 19-28 юни, 1-7 септември, 18-26 ноември) 
• Aмон-Ра (8-21 януари, 1-11 февруари) 
• Mут (22-31 януари, 8-22 септември) 
• Геб (12-29 февруари, 20-31 август) 
• Изида (11-31 март, 18-29 октомври, 19-31 декември) 
• Озирис (1-10 март, 27 ноември – 18 декември) 
• Тот (1-19 април, 8-17 ноември) 
• Анубис (8-27 май, 29 юни – 13 юли) 
• Сет (28 май – 18 юни, 28 Септември – 02 октомври) 
• Батет (14-28 юли, 23-27 септември, 3-17 октомври) 
• Гор (1-7 май, 20-30 април, 12-19 август) 
• Секмет (29 юли – 11 август, 30 октомври – 07 ноември) 

 
 





 Вечният български календар е инструмент за ориентация във 
времето и пространството. Той е сакрална схема за хармония на 
сложен обект (Земя, Човек, Вселена), космически код на времето. 
Описание на цялото с различни символи, модули и елементи. 
 Първият външен кръг на календара е разделен на 12 
области (зодиакални знаци) х 5 елемента = 60 условни единици. 
Шумер - първата империя в човешката история, създадена от Зиези 
се наследява от Вавилон. 60-ИЧНАТА числова система е била 
математическата база на цялата Вавилонска цивилизация. От друга 
страна външният кръг (3600) разделен на 12 части (300) е символ на 
безкрайността, на вечното движение на 12-ТЕ съзвездия ритмично 
въртящи се в един и същ безкраен цикъл. В схемата на календара 
12-те съзвездия се представят с 12 космологични животни. 
Календарът е съвършен математически модел на различни числови 
системи - петична, осмична, деветична, десетична, дванайсетична и 
на връзката между тях. Връзката на петте елемента с календарните 
числа и произношението им на български е - 1 (Дърво, Алем), 2 
(Огън, Тутом), 3 (Земя, Читем), 4 (Метал, Твирем), 5 (Вода, Бехти), 6 
(Дърво, Вечен), 7 (Огън, Алтем), 8 (Земя, Алтом), 9 (Метал, Ениалем, 
Елем),10 (Вода, Ехтен) [Петър Петров]. Нeщо повече, в календара е 
вложен двоичен код Ян (непрекъсната линия) и Ин (прекъсната     
  линия).  



 Парадокс е, че по времето на Зиези, около 2750 г. пр. н. 
е., още преди да има развита писменост и математика древните 
българи са имали двоичен код. Но тогава йероглифите и 
символите (животни, знаци, отделни букви), са играели роля на 
числови еквиваленти.  
 Най-интересната област в календара е неговият център, 
фундаменталното число 5 поставено в областта на “нулата”. 
Числото 5 играе ролята на условна нула в календара. В този 
център се извършват 5 базови трансформации на енергията. В 
тази условна нула стават преобразуванията, смяната на един 
сектор на календара с друг, на един цикъл със следващ цикъл.. 
 Хармонията се проявява като баланс на 
противоположното действие на денят и нощта, на 
противоположни сезони, Ин с Ян, на числото 1 с числото 9, 7 с 3, 
6 с 4, 8 с 2. Цифрата 5 хармонира сама със себе си. Числата в 
деветична система са сакрален поглед към 9 организационни 
нива “енергия - материя”, а след отстраняване на числото 5 в 
центъра се превръщат в Ба-Гуа (осем триграми = 23). 
Трансформацията от деветична в осмична система е важно от    
информационна гледна точка. 





 Календарът в Историческия музей на град 

Павликени е с размери 158 на 116 сантиметра.  
 В централната част са концентричните кръгове, 
като най-външният е разделен на 12 сектора. Във всеки 
сектор са изписани имената на месеците на годината и 
съответно дните от първи до 30 или 31-ви, в зависимост 
от това колко дни има всеки месец. Срещу всяка дата е и 
името на съответния християнски празник.  
 Във вътрешните кръгове има една система от 
цифри, букви и съкращения. И доколкото е разчетена 
символиката на Вечния календар, обяснението е, че там 
са посочени части от Новия завет и различните 
богослужения, които трябва да се отслужат на дадения 
християнски празник.  
 Календарът е съставен по законите на 
Грегорианския календар, затова съответства на сегашните 
християнски празници. 



 
1) https://www.razberi.info/астрономия/2573-време-и-календар 
2) http://astromedia.bg/publications/astronomia/05/izmervane-na-
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3) https://www.slideserve.com/quemby-raymond/6458606 
4) https://bg.wikipedia.org/wiki/Календар 
5) https://bg.wikipedia.org/wiki/Юлиански_календар 
6) https://bg.wikipedia.org/wiki/Григориански_календар 
7) http://katolicheskimost.blogspot.com/p/blog-page_10.html 
8) https://sites.google.com/site/starstilnovstil/gregorian-calendar 
9) https://bg.wikipedia.org/wiki/Лунен_календар 
10) http://drevnite.com/612-2/ 
11) http://www.spiralata.net/kratce/index.php/lyubopitno/1655-egipetski-
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