
Чарлз Дикенс  



Какво ще видите в презентацията? 
1. Биография  
 Младежките години на писателя и 

раждането на страстта му към 
литературата, четенето и пр. 

 Журналистиката и първите романи на 
Дикенс 

 Зрелите години на Чарлз Дикенс 
2. Творчество  



1. Биография 

  Чарлз Джон Хъфам Дикенс е английски писател, обикновено 
определян като най-значимия прозаик на Викторианската епоха. 
Още докато е жив, той постига по-голяма популярност и слава от 
всеки друг английски писател, оставайки известен и до днес като 
автор на някои от емблематичните романи и герои на английската 
литература. Чарлз Дикенс и неговото творчество са високо 
оценявани за техния реализъм, хумор, майсторство на прозата, 
характерни персонажи и социална ангажираност. 



 Чарлз Дикенс е роден на 7 февруари 1812г. 
в Лендпорт, квартал на английското 
пристанище Портсмут 

 Той е второто от осемте деца на Джон и Елизабет 
Дикенс 

 Малко след раждането на Чарлз, семейството се 
премества в Лондон, а след това – в Чатъм, където 
той прекарва детството си 

 Малкия Чарлз много обича да чете и това по-късно 
повлиява доста на творчеството му 

Младежки години  



 Семейството изпада във финансови затруднения и през 1822 г. е принудено 
да се премести в лондонския квартал Камдън Таун. По-късно се преместват 
отново, защото бащата на Чарлз е изпратен в затвора в Маршалси, но 
писателят остава в Камдън Таун. 

 Той работи във фабрика, за да се изхранва. Тежките условия на труд силно 
повлияват на бъдещото му творчество, превръщайки се в основа на 
интереса му към реформиране на социално-икономическите и трудови 
отношения, които смята за несправедливи към бедните 

 През май 1827 г. Дикенс постъпва на работа, като чиновник в адвокатска 
кантора. В свободното си време учи стенография и през ноември 1828 г. 
напуска, за да стане репортер на свободна практика 

 През 1830 г. той се запознава с първата си любов, Мария Бийднел. Нейните 
родители не одобряват връзката им и я прекратяват 



  На 20-годишна възраст Дикенс 
публикува разказа „Вечеря на Поплар Уок“ 
в лондонското издание „Мънтли“ 
  Става политически репортер, отразяващ 
парламентарните дебати и предизборната 
кампания за вестник „Морнинг Кроникъл” 

  Първата му сбирка от разкази и есета е 
„Очерци от Боз“ - публикувана през 1836 г.. 
Дикенс пише под псевдонима Боз няколко 
години  
  Той пише и редактира журналистически 
издания до края на живота си 

Журналистика и първи романи 



 След успеха на „Очерците на Боз“ Дикенс получава предложение от             
издателство „Чапмън енд Хол“да пише текстове към илюстрации. Така се      
раждат „Посмъртните записки на Клуба”  

 През месец ноември 1836 г. Дикенс става редактор на „Бентлис Миселани“, 
където остава три години 

 През 1836 г. започва да пише „Приключенията на Оливър Туист“. Публикуван   
през 1838 г., романът става една от най-известните творби на  Дикенс. По това 
време пише и четири пиеси 

 На 2 април 1836 г., след едногодишен годеж, той се жени за Катрин Томсън 
Хогарт. Те имат 10 деца  

 Първото от десет деца, Чарли, е родено през януари 1837 г. и семейството се 
установява лондонския квартал „Блумсбъри“, където днес се помещава Къщата 
музей „Чарлз Дикенс“ 

 Успехът му като писател продължава с издаването на „Никълъс Никълби“ , 
„Старият антикварен магазин“ и „Барнаби Ръдж“, първо на части всеки месец,      
а после и в отделни томове 
 



 В края на ноември 1851 г. семейство Дикенс се 
мести в Тависток Хаус, където пише „Студеният 
дом“ , „Тежки времена“  и „Малката Дорит“  

 Започва да се занимава с любителски театър 

 През 1857 г. той наема актриси за пиесата си 
„Замръзналите дълбини“. Така 45-годишният 
писател среща и се влюбва в 18-годишната Елен 
Търнън, с която остава до края на живота си. 
Противно на викторианския морал и норми, през 
1858 г. Дикенс се разделя с жена си. Катрин 
напуска семейния дом с едно от децата, като 
оставя другите девет на грижите на сестра си 
Джорджина 

Зрели години 



 Първата литературна обиколка включва 129 
публични четения и лекции в 49 града 
из Англия, Шотландия и Ирландия. 
Продължаващото му увлечение по театъра намира 
израз в театралните сцени в „Никълъс Никълби“ 

 За кратко време следват още две основни 
творби – „Повест за два града“ и „Големите 
надежди“, които се радват на изключителна 
популярност 

 По това време Дикенс е издател, редактор и 
основен списвател на „Домашно четиво“ и „През 
цялата година“ 

 На 8 юни 1870 г. Той умира от инсулт в дома си 

 

  След раздяалта с Катрин, Дикенс 
предприема няколко големи и изключително 
популярни литературни обиколки на страната  



2.Творчество  
Романи: 
 „Посмъртните записки на клуба Пикуик“  
 „Приключенията на Оливър Туист“  
 „Никълъс Никълби“  
 „Старият антикварен магазин“  
 „Барнаби Ръдж“  
 „Мартин Чъзълуит“  
 „Домби и син“  
 „Дейвид Копърфийлд“  
 „Студеният дом“  
 „Трудни времена“  
 „Малката Дорит“  
 „Повест за два града“  
 „Големите надежди“  
 „Нашият общ приятел“  
 „Тайната на Едуин Друуд“  

 

 
 
 
 
 
 
Разкази: 
  „Скици от Боз“ или „Очерци от Боз“  
    The Mudfog Papers  
    Reprinted Pieces  
    The Uncommercial Traveller 
Други: 
   „Животът на Исуса“ - в България е 
издадена за първи и последен път през 
1939 г. в тираж 1200 бр. 

Коледните книги 
  „Коледна песен“ 
  „Камбани“  
  „Щурче на огнището“ 
  „Битката на живота“ 
  „Гоненият човек“  





Изготвили: Жасмина Пържанова и Елена Даракчиева 
Доброволци към Регионална библиотека “Николай Вранчев” гр. Смолян 

Благодарим Ви за 
Внимнието! 


