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Резюме: ДисkУСИО/l/ште Въпроси за Вътрешните и Външните kУАтУРНО-nОАитичесkиграници
на еВроnейсkото иибшизационно послание, kakmo и типояогичните kAасифиkационни аспекти на
събременната континентахна социаяно-икономичгска мозайга са nрев.мет на разнопосочни изслеgоВатеАсkи акценти. В историко-ееографски план те могат ва бъgат посчинвни на вВа оснобни Bekmopa на пространстбеното gифузно gВшkение на иgеи през моиерната епоха - заnаg-изmоk
и себер-юе. С най-еомид значение за нобата и най-наба общестдена история и география на Баз:
каните и Бьлгария е тяхното nРОЛВАениеот сеВерозаnаg на югоизток. Като инgиkатиВни показатеАИ на посочените gИФУЗИОliliите процеси могат ва се изпоззбат реgица трааииионни и ноби
показатеяи.
ПространстВената
gиференциация на съВременния циВилизационен процес е kомплеkсен резултат от прорыжшпеано Влияние на разнообразни прцрорнц и общестВени фаkтори. Тя е пробокапшбна осноВа за ВъзниkВане и разВитие на ееоарафскаша наука kamo цяло, реецонаанвтпа ееоерафця и ееоврафпяша на страните, В частност. СъщеВременно пространстВените
общесптбани различия са алтернатиВен обеkт и пресмеш на изслеgоВателсkи интерес В мноео gpyzu научни напраВления.
СраВнителният пространстВен
анализ е cpeg осноВните метоgолоzични nogxogu В ревцонавната аеоарафця на сВета и аеоарафцяша на страните. Ковкрешен ефеkтиВен изслеgоВателсkи меmog е пшпоьовцчватпа kласифиkация на страните. За поспшаанетпо u може ga се използВа разнообразен набор от kpumepuu и поkазатели. ПърВостепенни kakmo за елементарното описание, maka
и за по-сложния фаkторен анализ са kласифиkационните kpumepuu, поgчертаВащи значителните
kултурни, социални, политичесkи и иkономичесkи различия межgу отgелнu страни и нарорп, тяхната сгпопанска орванпзацця и общестВена траgиция.
При посшабянетпо на реципрочни на наложилата се научна траgиция причинно-слеgстВени изслеgоВателсkи приоритети, осноВаВащи се на аkсиоматични gетерминистични пространстВени
аеоврафскц измерения, се разkриВат обеkтиВни В сВоята същност заkономерности. Те моааш ga
се използВат ВkачестВото на ефеkтиВен кршперпй при пшповоацчнаша kласифиkация н-а страните на 2Лобално и kонтинентално ниВо. В освоваша на този метоgолоzичен nogxog стои просшранстВената gиФузна теория. Проеkтирана Върху zлобалното ееоврафско пространстВо, тя нонкрепшзцра Внай-Вцсока степен значими kорелационни съотношения ВнапраВленията запаg-изтоk и
ceBep-юz. ОсВен В прцрорно отношение, често и общестВените изменения В посочените просшранстВени веоврафсш напраВления имат xapakmep, напоgобяВащ zраgиентния.
Като типична kорелационна полоса В ЕВразия може ga се посочи услоВното BekmopHo пространстВо В умерените веоерафсш ширини межgу 45-я и 55-я паралел. Мново са историчесkите
примери Внево за ВkлиняВане на азиатсkи HOMagckuплемена ВЕВропа, koemo ВпослеgстВие им осиеурвйа реgица kултурно-политичесkи и социално-иkономичесkи преимущестВа В сраВнение с росстВените им племена, останали на изтоk. Като makuBa моваш ga се разехежраш шатпаро-монао136

лите, инплантирали се В Pyckama раВнина, запаgните слаВяни, масхарцше или прабъхааршпе В Среона и Ювоцапючна ЕВропа. EgHoBpeMeHHoс тоВа тряБВа ga се посочи и фаkтът, че В запаgната и В източната част на ебразцйская масиВ посочените пространстВени заkономерности
имат пропшбопоаожнв напраВления, но Въпреkи тоВа се хараkтеризират
с безспорна отчетлиВост. Ролята на gифузни центроВе В тях играят по-баааопрпяпгншпе В прцрорворесурсно отношение прцбрежнц зони В близост go Атлантиkа или Пасифиkа. На сакрахвоаеоерафско и зеопоштичесkо ниВо gUHaMukama на тези историчесkи мцараццц с Важни общестВени послеgици за съВременната трансkонтинентална kултурна мозайка е заgълбочено изслеgВана от kласичесkи аВтори
kamo Ratzel (1887), Mackinder (1904), Reclus (1908), Бицилли (1922), СаВицkиu (1922, 1927), Трубецkоu

(1925), Haushofer (1927, 1943), Hassinger (1931), Schmitt (1950, 1959), ГумилеВ (199З).
С относително по-ясно изразена пространстВена gemepMUHllpaHocm на циВилизационния процес се отличаВа шцрочцннаша прцрорва зоналност. СъВременните gифузни общестВени процеси В
нея са насочени от умерени kъм суб полярни-полярни и kъм субтпропцчвц-тпропцчнц периферни геозрафсш ширини. Стихиината ееовохка история на Земята обуслаВя преоблаgаВащото им конпшнентално прояВление В СеВерното полуkълбо.
Дисkусионните Въпроси за Вътрешните и Външните kултурно-политичесkи zраници на ЕВропа, kakmo и лшпоаовцчвшпе kласифиkационни acnekmu на съВременната kонтинентална
социално-иkономичесkа мозайка, са прермеш на разнопосочни изслеgоВателсkи аkценти. В цспюрпко-аесврафскц план те могат ga бъgат поgчинени на gBa осноВни Bekmopa на пространстВено gифузно
gВижение на ugeu през морернаша епоха - от запаg на изтоk и от сеВер на юз. От прцросна елеgна
точkа пространстВените типологични изменения В xapakmepucmukume на страните В посочените напраВления имат ясно изразен ерарвеншев хиgро-kлиматичен и почбено-бцопшчвн xapakmep.
Няkои gеформации преgизВиkВат само особеностите В хоризонталното и Вертиkалното разчленение на релефа. Като значими, макар и В опреgелена степен услоВни, моаага ga се Възприемат ООС
среона януарсkа или 20 С среова юлсkа температурна
еранпца, 1000 мм Валежна граница, границите межgу растителните пояси и gpyeu.
Резултати Вен анааса на прцрорнаша зоналност и gиференциация В ЕВропа са gифузните социо-kултурни изменения В nocoka запаg-изтоk или себер-юв, По-ясно изразени Вътрешни конпшнентални циВилизационни граници са езиkоВите, религиозните, иkономичесkите, политичесkите. За инgиkация на постепенните
gифузионни общестВени процеси моваш ga се използВат peguца траgиционни и ноВи поkазатели. Например по осоВия за конпшвенша 50-и паралел изпъkВат gecemku постепенни UHgukamuBHll изменения, gоkазуеми с разнообразни kpumepuu kamo gемоzрафcka гъстота, урбанпзаццоннц процеси, инфраструkтурна
мрежа, иkономичесkа акпшбносш, жизнен сгпансартп. kултурна иgентичност, степен на технологично разВитие, kakmo и съотпбетпнцте им поkазатели. За тяхното оптимално карпюарафско онаuеgяВане В изслеgВането се използВат преgстаВителни В статистичесkо отношение поkазатели (фиг. 1). ОчеВиgна е тенgенцията
с уВеличаВане на ееоарафскаша gължина В източна посока kачестВенитете
поkазатели на отgелните ебропейскшпе страни ga са Все по-ясен беаее за социално-иkономичесkа изостаналост.
ТаkaBa пространстВена тенgенция е Валиgна и за Вътрешните реацонаанц контпраспш на мноао от
ебропейскшпе страни. С по-нuсkа gемографсkа и социално-иkономичесkа относителна тежест на
източните си реацонц се отличаВат Германия, Полша, Украйна, СлоВаkия, Унгария, kakmo и периферно разположените Русия и Турция.
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Шцрочцннатпа пространстВена соцuално-ukономuчесkа guфузuя В ЕВропа има по-ясно изразена прирорна gетермииираиост. В приаmлантичесkата kонтинентална gыш от Норбееця go Поршуаашя е налице безспорна социално-иkономичесkа gоминация на СеВера Hag Юеа, В Среgиа ЕВропа центпро-перцфернпят моgел се Вugоuзменя чрез постепенно уВелuчаВане на относителната
тежест на умерените ееоврафcku шuринu за смешка на опввчабащшпе се с Все по-небваеопрцяшнц ексшремнц kлиматич.нu услоВия субполярнu ееоервфсш ширини (фце, 2).
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в Pyckama раВнина kорелационните Връзkи межgу прцросноресурсев потенциал и степен на
социално-иkономичесkо разВитие се трансформират В тылоВи съотношения межgу сеВерната,
южната част на умеренця пояс и субшропвчнвше-шропвчнц ееоарафскц ширини.
ОсВен за ЕВропа kamo цяло, посоченото gифузно преВъзхоgстВо на умерения СеВер Hag субшропцчнця Юе е отличителна черта и за Вътрешните пространстВени съотношения В мново
от ебропейсвшпе страни. С по-нuсkа gемozрафсkа и социално-иkономичесkа относителна тежест на южните си ревцоня се отличаВат Поршувашя, Испания, Франция, Италия. В трансkонтинентален
среgиземноморсkи план тази тенgенция се запазВа и kъм южната периферия
на ебропейскошс циВилизационно послание - субтропичната
и тропичната
част на СеВерна
Африkа.
С най-воаямо значение за съВременното социално-иkономичесkо разВитие на Балkаните и Бълварцв са просшрансшбевшпе gифузни съотношения В посока от сеВерозапаg на ювоцашок. Налице е сВоеобразен сумарен Bekmop, насочен kъм Балkансkия полуостроВ, kъgето се мултиплицират gBeme осноВни неблаzоприятни kонтинентални пространстВени тенgенции (фца, 3). Като
пошбържсенве за тоВа може ga се посочи статистичесkото му проgължение kъм полуостроВ
Мала Азия.
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Комnлеkсноmо приложение на kултурно-циВилизационния и цевшро-перцфернця nogxogu ВобщеетпВените веоврафсш изслеgВания има значителен научен потенциал по отношение решаВането на Важни проблеми, сВързани с ебропейскаша цвшеерацця. Чрез нево мозаш ga се формулират обеkтиВни
изВоgи за реваовавнаша специфиkа на общата ебропейска иgея и реалното място на Выаарця Вконтиненталните социално-иkономичесkи тенgенции. В праkтичесkи план цзяснябанешо на осноВните
пространстВени ёекшорно gифузни напраВления В ЕВропа може ga перае ролята на ефеkтиВен kpuтер ии при пробехеанешо на оптимална решоваава политиkа В Ббропейскця съюз, koemo ga спомоане за по-бързото приобщаВане на Ебропейскця Юеоцэтпок, Балkаниmе и Бъхварця kъм общестВените
иgеали на ХХ! Bek.
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