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Авторът

Дефо е бил търговец,

фабрикант, 
застраховател на кораби 
и др., но най-вече велик 
писател, станал известен 
с романа си „Робинзон 
Крузо“.



 Счита се, че авторът е използвал историята на 
шотландския моряк Александър Селкърк, прекарал четири 
години на необитаемия остров Мас а Тиера, като модел за 
приключенията на Робинзон Крузо.



Романът

 За първи път романът 
„Робинзон Крузо“ е 
публикуван на 25 
април 1719 г.



„Животът и необикновените приключения на 
моряка Робинзон Крузо, родом от Йорк, прекарал 
28 години на безлюден остров край бреговете на 
Америка близо до устието на великата река 
Ориноко, след като претърпява корабокрушение, 
в което загива целият екипаж и единствено той 
остава жив“

Пълното заглавие на романа:



Книгата е измислена автобиография на главния 
герой - корабокрушенец, който прекарва 28 г. на 
отдалечен тропически остров, сблъсква се с 
туземци, роби и бунтовници, преди да бъде спасен.

Сюжет



Негов пръв помощник става туземецът Петкан, спасен 
от канибали и възпитан от самия Робинзон Крузо.



Робинзон Крузо остава на острова 28 г. Далеч от 
цивилизацията, героят трябва да оцелее, разчитайки 
единствено на себе си. Стремежът да вложи всички сили, 
съобразителността, изобретателността и 
предприемчивостта не го оставят да падне духом и му 
помагат да оцелее физически.



Робинзон Крузо е герой, търпящ развитие. В 
началото на романа той е младеж, който не се вслушва 
в увещанията на близките си. Озовал се на безлюдния 
остров, Робинзон Крузо се сблъсква с трудности, 
свързани с неговото физическо оцеляване. Когато 
попада на острова, героят е „мокър до кости“, няма в 
себе нищо за ядене или пиене, но със своята 
съобразителност успява да изнесе храна и вещи от 
потъващия кораб, за да оцелее. 



От стъпването на острова до напускането му героят 
трябва да се справя далеч от цивилизацията, като 
повтаря фазите на човешкото развитие.



Ловец



Земеделец



Занаятчия



Робовладелец



Колонизатор


	Slide 1
	Авторът
	Slide 3
	Романът
	Пълното заглавие на романа:
	Сюжет
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Ловец
	Земеделец
	Занаятчия
	Робовладелец
	Колонизатор

