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Нови книги

Какво знаем и какво не знаем за еволюцията?

През 2020 г. българската геоложка литература се обогати с 
новата книга на акад. Тодор Николов „Еволюцията – тази 
сладка загадка“. За запознатите с творчеството на уважа-
вания наш учител, тя едва ли е изненада. И въпреки това, 
всеки, интересуващ се от темата, я разгръща с интерес.

Книгата е с обем от 359 страници и е илюстрирана с 
88 фигури (в т. ч. карти, рисунки, снимки, схеми, таблици) 
и едно приложение. Литературата включва 54 заглавия на 
кирилица и 86 на латиница. Приложен е терминологичен 
речник (11 с.), съдържащ 139 термина, както и 11 страници 
резюме на английски език. 

Текстът представлява синтез на дългогодишните уси-
лия на автора да изясни тайните на динамиката и историята 
на нашата планета, да опознае, но и да разкаже за дългия 
път на биологичната еволюция. Съставен е от следните 
глави: „Предговор“, „Времето и геоложкият часовник“, 
„Началото на живота върху Земята“, „Първата крачка е 
направена“, „Великият прелом“, „Съвременен поглед към 
теорията на еволюцията“, „Животът набира скорост“, 
„Родословието на човека“, „Кризи и катастрофални явле-
ния в историята на организмовия свят“, „Климатът – уро-
ците от геоложкото минало и съвременните реалности“, 
„Бъдещето на далечното минало“, „Заключение“. 

На достъпен за широк кръг читатели език, акад. Ни
колов ни среща с редица понятия, свързани с геоложкото 
време, възрастта и местоположението на найстарите скали 
на планетата. След това ни представя основните концепции 
за възникването на живота върху Земята, разкрива ни каква 
е била еволюцията на найранните клетки. 

Основните моменти от развитието на земната кора и 
организмовия свят са разказани и илюстрирани по увле-
кателен начин. „Великият прелом“, първите стъпки на су-
шата, разцветът на динозаврите… Разгледано детайлно е и 
родословието на човека. 

Специално място авторът е отделил на големите кризи 
в историята на организмовия свят. Наблегнато е и на поуки
те, които трябва да извлече съвременният човек, съпоста-
вяйки знанията за климата в геоложкото минало и съвре-
менните реалности. Изключително важно е да се вслушаме 
в препоръката да се наблегне на пошироко и балансирано 
образование, за да се избегнат погрешни заключения. А и 
управленски решения…

Представяйки на читателя ускоренията в темповете на 
еволюцията, както и дългогодишните си размисли върху 

ролята на поведението и адаптацията, акад. Николов се 
опит ва да хвърли поглед в бъдещето на нашата планета. И 
пожелава на младото поколение да осмисля подобре реал-
ностите и да живее в хармония със заобикалящата го среда.

Книгата увлича неусетно читателя и, когато затвори 
последната страница, той продължава да има усещането, 
че неговото пътуване във времето продължава.

Борис Вълчев


