


Това се случва в един топъл пролетен ден  
на малката Алиса. 

  
Обзета от любопитство, тя решава да го последва 

и попада в свят със странни същества и 
удивителни приключения. 

 
 

ТОЧНО НЕЙНАТА ИСТОРИЯ РАЗКАЗВА ЛУИС КАРОЛ. 





Луис Карол е английски 
автор на приказки и 
стихотворения за деца.  

 

Истинското му име е Чарлз 
Лютуидж  Доджсън.  

 

Той е автор на едни от най-
забавните и популярни 
детски книги -  

 

«Алиса в страната нa 
чудесата» и  

«Алиса в огледалния свят»  
 
 





При кръщенето, както се  правело в тези времена, са  

му дали две имена:   

   първото - Чарлз - в чест на  баща му,  

   второто Лютуидж - на майка му.  

Tой е избрал псевдонима  си ЛУИС КАРОЛ,  от тези 

две имена,  подлагайки ги предварително на  

трансформация. 

Отначало превел имената "Чарлз Лютуидж" на 

латински, откъдето се получило  "Каролус Лудвикус". 

След това им сменил местата и превел   

"Лудвикус Каролус" 

обратно на английски.   

Получило се "Луис Карол".   

Така създал псевдонима,  с който се слави из целия свят. 



Интересен и малко известен факт за  Луис Карол е, 

че всъщност той по образование е математик. 

          Също като баща си Чарлз учи в Оксфорд. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 През есента на   1855 г. е назначен за преподавател 
по математика към колежа на  Христовата църква, 

където работи до 1881 г. 

 

 Работил предимно в областите геометрия, линейна 
и матрична алгебра, математическа логика и 

математика за отдих. 

 

 В математиката Карол създал методи за  проверка 
делението на 17 и 19, мнемонични  методи за 

запомняне на поредица от цифри и  много други. 
Смята се, че негова е и ранната версия на  игрите, 

които днес наричаме “Скрабъл”и „Doublet“, 

  



Друга страст на Луис Карол винаги  е било  

рисуването. Той искал да стане художник, но се 

проваля и започва да  се занимава с 

фотография  от 1856 г.  

                      Става известен фотограф. 

Субектите му са предимно малки деца. Той ги 

снима в различни костюми и обстоятелства. 





 Неговите най-известни произведения  са    

„ Алиса в страната на чудесата“ и  

„  Алиса в   огледалния свят“.  

Те са написани за истинско момиче, с  което Луис Карол се 

запознава когато е  на четири години.  

 Момиченцето се  казва Алис и е дъщеря на декана на  

колежа, в който преподава. 

 



• На 4 юли 1862 г. всички заедно плавали с лодка по река Темза, а Алис и 

нейните сестри  помолили Луис Карол да  им разкаже измислена от него 

история.  

• И тогава професорът изфантазирал случка с малката Алиса, която 

попаднала в страната на чудесата.  

• Историята толкова им харесала, че децата помолили своя вече пораснал 

приятел да я напише и на хартия. Той изпълнил желанието им, записал 

приказката в тетрадка, илюстрирал я със собствени рисунки на героите– 

малката Алиса, Лудия шапкар, Мартенския заек, Чешърския котарак, 

мишката и т.н.  

• И, разбира се,  поднесъл  на момичетата вече завършената книга като 

коледен подарък още същата година: обещано и изпълнено! 



Случайно или не, ръкописът попада в ръцете на детския писател 

Джордж Макдоналд, който убеждава Карол да издаде книгата му.  

 

И така приключенията на Алиса, поколение след поколение, 

продължават да радват милиони деца по целия свят. 

 



Алиса в Страната на чудесата 

В тази книга се предава историята на малкото момиченце Алиса, което 

пропада в заешка  дупка и се озовава в приказен  свят, населен със странни 

човекоподобни същества. 

Книгата изобилства от алюзии към  личните приятели на Карол. 

Романът е смятан за един от най- характерните представители на литературния 

абсурд /нонсенс/ и неговите повествователни линия  и структура оказват 

огромно  влияние върху жанровото развитие на фентъзито... 



„Алиса в Страната на чудесата “  играе с правилата на логиката по  

начин, който я превръща в  любимо четиво на поколения  деца и възрастни. 

Книгата е  допълнително популяризирана с  безброй театрални, филмови и 

телевизионни адаптации, като  първата му екранизация е ням филм, 

създаден през 1903 година. 



Алиса в Огледалния свят 

Докато си играе с черното котенце Кити, Алиса 

(момиченце на седем и половина години) решава да 

види  какво има от другата страна на огледалото във  

всекидневната и попада в Огледалния свят.  

Земята там  представлява огромна шахматна дъска: 

поточета, пресечени от живи плетове, я разделят на 

квадрати  открай - докрай.  

Алиса се включва в играта на шах,  разигравана от 

обитателите на Огледалния свят. 



„Ако всичко на света е безсмислено, какво ни 

пречи да си измислим някакъв смисъл?” 


