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Възпитанието е ло-добъръ пазите.» в*
свободата, ОТКОЛКОТО постолната армия,
Edward Everett.
Най-висщиятъ идеалъ на американските училища е да
възпитатъ добри граждани, които ще разбиратъ всичките
задачи на демокрацията. Американските училища еж наиголемиятъ разпространитель на истинската демокрация. Аврамь Линколнъ определялъ демокрацията като "власть на
хора върху хора за! хора". Духътъ на американската де
мокрация се съзира въ "Американското верую," написано въ
1918 год. отъ М. Tyler Prage. Това верую сега се учи наизустъ отъ младежьта въ училищата. Съдържанието му e
следното: "Вервамъ въ Американските Съединени щати,
както и въ властьта на хора върху хора за хора, дадената
власть на които произлиза отъ доброволното съгласие- на
подчинените; въ демокрациите', въ републиката, въ върхов
ната власть на народа на щатите, въ съвършеното единство
на единната и неразделна -свобода, която почива на равенст
вото, справедливостьта и човещината, за които принципи
американските патриоти съ жертвували живота и богатства
та си. Затова вервамъ, че моя длъжность е да обичамъ оте
чеството си, да подържамъ конституцията, да изпълнявамъ
законите, да уважавамъ народното Знаме и да го пазя отъ
всички неприятели". Повече отъ сто години Американските
*) Тая статяйка се преведе, като отговоръ на ония наши обществени
девад, жоито въ многото училища еъдаждане яещастне *а българския иаро».
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Съединени щати се стремятъ да направятъ своята училищна
система все повече и повече демократична и да дадатъ на
всекого еднаква възможность за образование. Училища съ
отворени навсекъде, където има нужда отъ техъ, а за да
бъдатъ достъпни за всички, премахнати съ всекакви такси.
Щатите отварятъ навсекъде висши училища, колежи и
университети. Въ тгьхъ не се събиратъ училищни такси. Tib ex
достжпни за всички — бедни и богати. Така Съединените щати
съ станали действително „земя на висше образование". Тамъ
всеки може да развие своите способности и да се издигне
тъй високо, колкото позволяватъ дарбите му.
Америка вижда въ младежьта дейците, които ще подобрятъ и разширятъ демократизма въ страната. Съ демок
ратизирането на училищата се усилва подготовката на интелегентни граждани, които ще разбиратъ народните идеали.
Въ Америка се знае много добре, че необразованиятъ гражданинъ не може да бъде добъръ избиратель, и затова на
всекъде най-напредъ се стараятъ да се намали числото на
безграмотните. Известниятъ специалистъ по гражданско въз
питание R. О. Hudhes въ книгата си "Problems of American
Democracy" пише: „Искаме ли да имаме идеална демокра
ция, требва да имаме всеобща интелигенция. Необразовани
хора не ех. способни да владпятъ единъ ве.шкъ народъ съ нужна
та- отюворностъ". Затова Америка, особно следъ общата
война, се стреми да осъществи демократичните искания.
Споредъ техъ, на всеко лице требва да се даде възможность
да бъде образовано. Въ некои щати въ това отношение е
направено твърде много. Навсекъде съ отворени допълни
телни училища, увеличени съ сумите за издръжка на учи
лищата, и задължителното учение е продължено. Презъ
последните години особно e усилена'задружната работа на
училищата съ всички обществени дейци.
Щатите се грижатъ да повишатъ образователния цензъ
на учителите, а /учителството се стреми да се постигнатъ
идеалите на властьта, като учениците се запозназатъ съ
принципите на народовластието. Те подготвятъ достойни чле
нове на демокрацията, които напълно познаватъ американ
ските проблеми; Учителството съзнава, че въ това отноше
ние е направено доста много, но все пакъ остава още да се
работи. Една отъ задачите на училището е да намери по
вече случаи, при които то може да пробуди у детето спя
щите душевни сили. Ученикътъ требва да се приближи къмъ
живота, да се запознае не само съ книгите, но и съ дейст
вителния животъ. На учениците отъ средните училища се
представятъ случаи, дето сами могатъ да си избиратъ учеб
ни предмети и съ това y техъ се възбужда по-големъ интересъ къмъ работа и самодейность. Животътъ, свободата и
щастието не съ само право на възрастния американецъ, но
и на ученика,
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На учениците е признато право да участвуватъ въ уп
равата на училищата. Това влияе особно благотворно за
Гражданското възпитание. Уреждатъ се училищни клубове,
въ които се разискватъ общограждански въпроси. Тоза пъкъ
спомага да се развиватъ организационните способности и да
се създаватъ идеали у младежьта за бъдеща деиность. Въ
тия клубове учителите съ само съветници: те не натрапватъ
своите възгледи.
Училището е малко общество, въ което се възпитаватъ
водачи и техни привръжници. Водачите се учатъ на самоконтролъ, откровеность и инициатива, а техните привръж
ници на доброволна подчиненость и почитъ къмъ авторитета
и законностьта. По различенъ начинъ бъдещите граждани
се възпитаватъ да разбиратъ своята отговорность и да жертвуватъ личното си благо за интереса на общото.
Училището се стреми да задоволи всички потреби на
отделната личность, като я подтиква къмъ дейность, a съ
що и да задоволи особния интересъ, който проявява ученикътъ. Ученикътъ учи, що е демокрация, какъ се e развила
въ американския народъ и какъ требва да Се работи за по
нататъшно преуспеване. Той най-напредъ се учи да изпъл
нява своите длъжности въ училищното общество, за да бъ
де после достоенъ гражданинъ. За да се осъществятъ иде
алите на американската демокрация, младежьта требва да
има опитность. За да знае що е власть, требва да участвува
въ управата на училището, иначе понятието власть за нея
ще остане абстрактно. Въ училището ученикътъ се учи на
покорность и изпълнение на училищните закони, които съ
пазители на свободата. За тая цель учениците си избиратъ
представители. Както избранниците, тъй и избирателите носятъ известна отговорность.
Справедливостьта и еднаквото отношение къмъ всички
граждани на американската власть се внушавате на амери
канските граждани още въ училището. Това не е лека за
дача, затова раководителите и учениците се събиратъ и раз
искватъ въпроси отъ общественъ характеръ. Така се постигатъ много по-голЬми резултати, отколкото съ сухото препода
ване на Гражданско учение. Учениците привикватъ да разпознаватъ егоистичния авторитетъ отъ истинския, който Га
рантира справедливость и защита на всички.
Големо значение за социалното възпитание въ среднеТО училище иматъ училищните клубове (Social Science Club).
Всеки отделенъ класъ си избира представители. Техната за
дача е, да се- развие духъ 'за взаимна работа у учители и
ученици върху наредбите на училището. Всеки месецъ има
редовни заседания, които ставатъ въ парламентарна форма.
Секретарьтъ чете протокола на последнето заседание, касиерътъ дава сведения за касата, a председателите на коми
сиите по разните въпроси докладватъ за всичко извършено

344 Американската демокрация и народното образование.
следъ последното саседание и съобщаватъ плановете за бъ
деща дейность. Всички присжтствуещи иматъ право да правятъ предложения. Въ тия месечни събрания се канятъ съ
що родителите, които съ своята опитность помага гъ на клу
бовете. Клубътъ се грижи редовно да се посещава училището,
подбужда къмъ училищни добродетели (честность, правда,
самообладание), грижи се за реда въ междучасията, нареж
да програма за ученически събрания, приема училищни гос
ти и пр.
Сближението на гражданството съ училището е идеалъ,
който се поддържа отъ всички. Знае се отъ опитъ, че обществениятъ напредъкъ въ демократичните страни е невъзможенъ безъ разумна обща работа на училището и граж
данството. Само така може да се създаде истинско общест
вено мнение, което ще поддържа стемежите на училището
и ще помага да се осъществятъ те. За взаимна работа на
училището и гражданството съ основани дружества, които
се наричатъ "Родина и училище" (Home and School Associa
tion). За техъ специалистите пищатъ и говорятъ съ въодушевение. Училищните здания — притежания на общините
въ Ямерика — не еж само за учениците, а и за възрастните.
В Ъ техъ има библиотеки, четатъ се лекции, даватъ се кон
церти и представления, ставатъ избори.
Масарикъ, председатель на Чехославенската република,
казва, че демокрацията е разискване. Никъде въ света не се
разисква толкова много, колкото въ Америка. Никъде нема
толкова добри оратори, като тукъ. Въ училището се ораторствува при преподаване. Това става и въ ораторските клу
бове. Зрелостьта на младежитЬ се познава по наклонностьта
къмъ разискване. Въ тая възрасть младежьта има много
идеи и често влиза въ споръ съ възрастните. Младежите
не само поддържатъ своите идеи, но и настояватъ те
зи идеи да се подържатъ отъ всички други, макаръ често
пжти да нематъ право. Американското училище, като учи
младежьта, не забравя разискванията: чрезъ техъ се създаватъ
у нея убеждения и се придобиватъ много знания. Това се
отнася-главно за обществените въпроси. Учительтъ съ своя
та опитность е ржководитель на разискванията. Безспорно,
за моралното и социално възпитание на младежьта разиск
ванията иматъ много по-големо значение, отколкото механич
ното преподаване.
Демократичното възпитание на младежьта се подпомага
също и отъ училищни списания, обикновено седмични. Почти
всеко по-големо училище си издава свое списание. Разбира
се, учениците четатъ и други списания. Цельта на неколко
списания (Literatyry Digest, Outloox, Independent) е да буди у
учениците интересъ къмъ литературата, къмъ обществения
животъ и неговите задачи. Училищните списания, които се
списватъ отъ ученици подъ главната редакция на единъучи-
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тель, съ огледала, въ които се виждатъ животътъ и духътъ на
всеко училище. Въ тия списания се пище за всичко, което
става въ училището, и главно за дружествения животъ и са
моуправлението. УчилищнигЬ списания еж гордость на учи
лищата. Те предизвикватъ състезания между учениците и
възбуждатъ по-големъ интересъ къмъ училището.
И
Развитието на народните училища въ Съединените ща
ти е свързано съ развитие на демокрацията. Докато стра
ната била английска колония,'имало само тукъ-тамъ учили
ща. Когато се премахнало английското владичество, грижите
за образованието на децата се увеличили. Колкото повече
се развивала демокрацията, толкова повече числото на учи
лищата нараствало, докато най-после всеки щатъ билъ ДЛЪженъ да даде на децата безплатно образование и възпита
ние. Движанието за даване образование на широките маси
дало неочаквани резултати. Днесъ въ народните училища се
учатъ повече отъ двадесеть и два милиона деца, които подлежатъ на задължително учение; обучаватъ се отъ 750,000
учителки и учители. Разходите за тия училища надминаватъ
годишно 1 милиардъ долари.*)
Първите колонисти, които се осмелили да живеятъ въ
американската тогава пуста земя, обикновено не знаяли ни
да четатъ, ни да пишатъ. Губернаторътъ на Виргиния Беркелей, който ненавиждалъ книгопечатането и училищата, въ
1671 год. се изказалъ така: „Благодаря на Бога, че тукъ
нема обществени училища и печатници; надевамъ се, че не
ще ги имаме и подиръ сто години, защото учението донася
непокорство, ереси и партазанство, които печатътъ разши
рява". Но още между първите преселници въ североизточ
ните провиниции, наречени нова Лниия, имало интелигентни
xojia, некои отъ които били съ висше образование. Те не
искали да останатъ децата имъ безъ образование и си от
ворили частни училища. Въ 1635 год., петь години следъ от
варянето на първото училище въ Бостоне, жителите отвори
ли общинско училище и определили за издръжката му 1200
долари. Законъ за просвета билъ създаденъ най-първо въ
Масачузетъ (1647 г.). Тамъ още по-рано (въ 1636 г.) билъ
отворенъ университетъ, нареченъ Харвардовъ. по името на
преждевременно починалия князъ Харвардъ, който завещалъ
за университета пари и библиотеката си.
Масачузетскиятъ законъ съ малки промени билъ приеть
навсекъде изъ Нова Англия, а също тукъ-тамъ изъ вътрешностьта и на югъ, дето имало малко училища. Следъ осво
бождението, презъ 1787 г., парламентътъ решилъ: "учили
щата и образованието винаги да се поддържагъ",
На първо време бедностьта била причина да се учи
презъ годината само неколко седмици. Училищните здания
*) 140 ммилрда т а .
В, жр.
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били негодни, книгите — съвсемъ малко, а учителите —не
подготвени. Въ първоначалните училища децата се учили
само да четатъ, пишатъ и сметатъ. Колежи и академии има
ло малко и то неуредени. Въ техъ не се допускали момичета.
Когато почнали да отвзрятъ фабрики, числото на уче
ниците СИЛНО се понижило. Малките деца работили въ фаб
риките отъ 12 до 15 часа въ денонощие. Обучавали ги само
въ неделя. Въ 1830 г. въ Филаделфия само Ve отъ всички
деца, които работили въ фабриките, знаяли да четатъ и
пишатъ. Това положение предизвикало протести и заявления
за отваряне народни училища, а по-късно, вместо частните,
академии, и народни висши училища (High School), които
отговарятъ на нашите средни училища.
Най-много училища съ отворени следъ гражданската
война. Сега въ всеки щатъ има основни и висши училища
за момчета и момичета. Въ висшите училища се учатъ пове
че отъ два милиона ученици. Числото на висшите училища
e повече отъ 17,000. За издръжката имъ се харчатъ годиш
но повече отъ сто милиона долари. Некои щати, особно на
западъ, уреждатъ на държавни разноски университети, земледелски и педагогически училища. Вместо малкото неуре
дени училища, въ които децата требвало да се учатъ само
неколко седмици презъ годината, днесъ има добре уредени
училища въ красиви хигиенични здания, съ образовани учи
тели и гражданство, което добре цени училищата. Но дето
светлината е силна, тамъ сенката личи най-ясно. Има и об
щини, въ които политиканите се грижатъ повече за себе си,
ОТКОЛКОТО за училищата. На тия недостатъци американците
сами обръщатъ внимание.
Въ конституцията на Съединените щати нищо не се
казва за народното образование. Отделните щати сами се
Грижатъ за уредбата на народни училища. Всеки щатъ има
законъ, въ който се предвиждатъ или изборни училищни на
стоятели, или чиновници, на които правата съ определени.
Законътъ определя цензъ за учителя, учебници, програма,
училищни данъци и времето за учене. Всичко останало обик
новено се предоставя на отделните власти. Въ повечето ща
ти училищните настоятели, били те изборни или назначени,
работятъ независимо отъ другите власти. Те съ самостоя
телни учреждения. Изборите . за училищни настоятели ставатъ въ определенъ день. Училищните данъци се събиратъ
отделно отъ другите. Училищната власть е децентрализира
на, локална. На училищните общини съ предоставени голе
ми права.
Въ североамериканските Съединени щати нема даже
два щата, въ които училищната система да е еднаква. Но
Навсекъде училищното управление е приблизително еднакво.
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Навсекъде има училищни общини (School Districkt), които
биватъ градски и селски, малки и големи. Всека община
си има училищно настоятелство (School Board). Училищното
настоятелство назначава учители, отваря училища, избира
учебници, а некъде реди програми и определя училищенъ
данъкъ. Правата на настоятелството с ъ доста ограничени
отъ държавния законъ, но това не винаги се спазва.
Контролната служба надъ училищата е добре уредена. ,
Училищата въ околията се ревизиратъ отъ околийски учи
лищенъ инспекторъ. Тои се грижи и за изпитите на учите- •
лите, посещава училищата, ралортира за работата въ техъ,
събира статистични сведения. Въ градовете има особенъ
градски инспекторъ, a надъ всички училища въ целия щатъ
—, държавенъ училищенъ инспекторъ. Той e началникъ на
всички народни училища и редовно дава сведения за техъ
на губернатора. Държавниятъ училищенъ инспекторъ с ъ щ о
посещава училищата, участвува въ учителски събрания, чете
лекции по обучението и възпитанието и препоръчва методи.
Въ некои щати той назначава учителите и разпределя фон
довете. Само въ неколко щата властьта е въ ръцете на
особена училищна комисия; тамъ държавниятъ училищенъ
инспекторъ изпълнява нейните наредби. Държавниятъ и околийскиятъ училищни инспектори иматъ голема власть само
въ неколко щата. Въ-повечето щати т е с ъ повече съветни
ци на учителите. Има ли единъ градъ свой инспекторъ, околийскиятъ инспекторъ не се меси въ градските училища.
Въ повечето американски градове училищата се ползуватъ
съ самоуправление.
Държавата се грижи най-много за първоначалните учи
лища. Въ техъ се учи четене, писане, сметане, граматика,
география и история. Въ средните училища се учатъ естес
твени науки, литература, история, гражданско учение, мате
матика, стари и модерни езици. Въ дгржавнитп университети,
за разлика отъ скжпитп, частни университети, не се плащатъ
училищни такси. Въ всеки щатъ има едно или неколко пе
дагогически училища. Наредбата на училищата е доказател
ство за демократичния характеръ на американците. Учили
щата с ъ наредени така, че средните училища с ъ продъл
жение отъ първоначалните, а колежите — продължение на
средните.
Презъ 1918 г. издръжката на единъ ученикъ въ първо
началното училище струвала 35'долара, а въ средното училище
— около 60 долара. Целата издръжка на^първоначалните и
средните училища*) струвала 760 МИЛ. долара. По-големата
часть отъ разходите била покрита отъ местни данъци, а дру
га часть — отъ държавни данъци и отъ училищните фондове.
*) На вапгатЗ. срйдяи училища отговарятъ американските висши учили
ща — колеяшт*. Срйдниг! училища са иЬщо повече от-ъ нашитЬ прогиниазии.
В. ир.
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Фондовете еж основани отъ парите, получавани отъ земите,
отстъпени отъ държавата за тая цель. Презъ 1802 Год. съ
отстъпени отъ парламента на всеки щатъ по една секция
или 640 акра (acre = 4*046 кв. км.) земя за всека училищна
община, а презъ 1848 Г. по две секции. Повечето земи.били
продадени и получените суми послужили за училищенъ
фондъ. Отъ фондовете се даватъ помощи на училищата споредъ ЧИСЛОТО на учениците. Cera помощьта е въ зависимость отъ постигнатите резултати въ училищата. По-добре
уредените училища получаватъ повече.
Задължителното учение се прилага въ всички щати.
Въ повечето щати децата ходятъ на училище отъ 6 до 14
год. възрасть, а въ некои и до 16. Въ два щата — Утихъ
и Идахо — отъ б до 18 Години. Резултатите отъ задължи
телното учение дали много скоро добри резултати. Презъ
1880 год. въ щатите числото на безграмотните било 17%, а
въ 1920 г. — само 5'8°/о. Въ две трети отъ щатите съ отво
рени допълнителни училища. Те се посещаватъ отъ деца,
свършили първоначално училище. Напр., въ щатъ Унскансинъ момчетата й* момичетата отъ 14 до 16 год. възрасть,
ако не посещаватъ средне училище, требва да посеща
ватъ допълнително училище. Ученици между 16 и 18 година,
ако не посещаватъ средното училище, требва да посеща
ватъ допълнителното училище 8 часа седмично. Въ некои
щати фабрикантите и други Господари на младежи, които
не посещаватъ по-висши училища, съ длъжни да плащатъ
уроците имъ въ допълнителните училища. Младежите отъ 14
до 16 Год. възрасть, които работятъ въ некои заведения, се
учатъ единъ пъть презъ седмицата цедь день. Истинско
благодеяние за по-възрастните отъ 16 Години с ъ вечерни
те училища (Evening School). Те даватъ възможность на
всекиго да се учи. Тамъ се работи не само въ практически
духъ — за живота, но и за постъпване въ университета. Въ
тия курсове емигрантите се учатъ или усъвършенствуватъ
въ английски езикъ, а също се запознаватъ съ гражданско
то учение и историята на Съединените. щати.
Щатите издържатъ неколко военни училища и учили
ща за индийци (въ щатъ Колумбия, Аляска и по островите).
Презъ 1862 г. парламентътъ отпусна земи и на земладелските
колежи. На тия училища държавата помага и съ пари. Презъ
1920 г. парламентътъ имъ отпусна 6V2 мил. долари.
Макаръ че държавата не надзирава направо училища
та, тя значително ги подпомага. Въ вътрешното министер
ство има специално бюро за училища (Bureau of Education).
To събира статистични сведения и дава съобщения за раз
ните опити въ училищата.
'
Америка вече съзнава, че за прогреса и запазване сво
бодата на страната училището е no-важно отъ армията и
флотата, че въ една демократична страна животътъ на на-
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рода е въ зависимость отъ интелигентностьта на широките'
маси. Тукъ нпма да чуете за уволняваме на учители и за зат
варяне на училища. Америка познава социалната и политичес
ка важность на общественото образование. Веднага, следъ
като получила политическа независимость, най видните дър
жавници ЕЪ страната разбрали много добре своята отговорность предъ бъдещите поколения и ce погрижили за учи
лищата. Първиятъ президентъ Вашиигтонъ презъ 1790 год.
казалъ въ парламента: " Въ всека земя знанието е най-си
гурната основа за общо благо". Тома Иеферсонъ презъ 1786
год. пише на Вашингтонъ: "Ясно е само по себе си, че ка
шата свобода нема да бъде сигурна, докато не бъде въ
ръцете на народа и то на образовани хора. Възпитанието
е дело на държавата и требва да бъде всеобщо". Видните
американски дейци винаги сочатъ на училището, на което
най-главната задача е подготвя добри граждани съдемекратично възпитание. Така сегащниятъ президентъ Кулиджъ въ
едно послание "Седмица за образование" (отъ 15—21 ноемврий 1925 г.) казва: "Образованието въ Америка е вече
всеобщо. Нема примеръ отъ миналото столетие, който по
бързината, съ която се разпространява образованието, би се
сравннлъ съ последне време. Сега въ некои места между
1000 души отъ 16 до 20 годишна възрасть ще се намерятъ
само двама или трима безграмотни. Академиите и висшите
училища даватъ на младежьта повече възпитание, отколко
то основателите на държавата съ могли да получатъ въ
университетите; Harward, Willam, Mary, laJe, Princeton. Обра
зованието е така разширено, че зрелостното свидетелство не
е вече знакъ за необикновена ученость. Требва да се употребяватъ най-големи грижи, за да може всеко дете въ
държавата да получи възпитание споредъ неговите спбсобности. Никому не е позволено да живпе въ невежество. Големи
съ резултатите отъ работата на тия, които неотдавна се бо
реха да усилятъ у хората чувството за всеобщо образование".
Преведе В. П. Гочевъ.
Хр. Спасовсни —- София.

Обучение на открито.
Въ некои културни страни харчатъ средства, издигагь
и поддъожатъ училища извънъ населените места, въ красиви
кътчета'средъ природата, съ цель да постявятъ учениците
да живеятъ и работятъ при по-естествени и по-благоприятни
условия. Подобни усилия съ правили и правятъ високоблагородни личности и отъ средата на по-изостанали въ кул
турно отношение народи, какъвто е случаятъ съ яснополянско-
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то училище на Толстоя и съ „Дома на мира" на Рабиндранатъ
Тагоръ. Преди повече отъ 20 години е направенъ подобене
дребенъ опитъ отъ официално место и у насъ. За Тая цель
е построена малка училищна сграда въ едно кътче на Борисовата Градина край София. И както повечето така и това
начинание у насъ е било дело на моментално увлечение,
което по-после съвсемъ е загаснало. На всеки случаи това
„.летно училище" е малъкъ паметникъ на оная прибързана
подражателность, която характеризира всичките ни заимствувания отъ културните нации.
Ние, които немаме още потребните училищни сгради
за прибиране всички подлежащи на задължително учение
деца — даже въ София, а прибеГваме по липса на помеще
ния къмъ полудневни занятия, ние, които продължаваме да
измъчваме по села и Градове десятки хиляди деца въ крайно
нехигиенични, полусрутени постройки, ние — не м о ж е м ъ - н е
ни e позволено да се занимаваме съ праздни илюзии за
строене на "летни" и „горски" училища. Това, което би се
направило въ тая посока отъ отделни лица или културни
сдружения, ще остане като оазисъ въ нашата действителность и отъ него ще се ползватъ, може би, само болнави
деца. Инциативи, реформи, които не мерятъ да задоволяваТъ масово известни нужди на обществото, губятъ отъ своя
та привлекателна сила и' отъ своето значение: те не съ
за бедни народи съ демократични стремежи.
Но, ако идеята за създаване подобни училища у насъ
сега и за дълго е неосъществима, защото липсватъ сред
ства, то желанието да се води обучението всредъ природата
— на открито — e напълно реализуемо. Нещо повече: сто
рило би се престъпление по отношение на невинните деца,
ако ги лищимъ отъ тая възможность.
Работата въ прехлупените и задушни училищни поме
щения, въ които редко надниква слънчевъ лъчъ, въ които
прахъ и зловоние пълни класните стаи, въ които не бодрость, а униние обхваща децата — работата при такива усло
вия все може по необходимость да бъде търпена презъ
студената зима и презъ калните и дъждовни дни на есеньта
и пролетьта.
Но когато небето се дигне високо и неговия лазуръ
почне да мами съ неотразима сила, когато всичко се къпи
въ меки и топли слънчеви лъчи, когато въ простора се носи
дивната хармония отъ шепота на листата, ромолътъ на по
тоците и песеньта на птичките, тогава ще е цело престъп
ление да се задържатъ децата въ класните стаи и да се
оставятъ да чезнатъ но животворния лъхъ, що се носи отвънъ, и по парчето синьо небе, що се вижда презъ прозо
реца. Разбира се, че и тогава за децата на нашия народъ
не съ потребни никакви "летни" и "Горски" училища. За
класна стая би могла прекрасно да ни послужи сенката на

некои кичестъ дъбъ, на некои клонатъ орехъ или на все
ка благоуханна липа, акация и пр. Чиновете бихме могли да
заменимъ съ китната полянка, съ нападалите средъ гората
дървета, съ сенчестия брегъ на некой потокъ или съ тревясалите, сгрети отъ слънцето скали. И тукъ децата въ всеко
отношение биха се чувствали много по-добре, отколкото въ
задушната класна стая.
Обучение, което не държи сметка за здравето на де
цата, което пречи и спъва правилното развитие и закрепване
на детския организъмъ, e повече вредно, отколкото полезно.
„По добре здравъ овчаръ, отколкото боленъ царъ", казва наро
ната мъдрость.
Обучението на открито е въ пълна харамония съ изи
скванията на хигиената. То ще е особно благотворно за на
шите деца, изтощавани презъ течение на целата зима съ
занятия почти всейога при крайно неблагоприятна училищна
обстановка.
И отъ педагогично гледище обучението на открито ще
има много повече преимущества, отколкото обучението меж
ду четирите страни. Природните твари (животни," растения,
минерали) и явления ще се наблюдаватъ и опознаватъ много
по-разумно средъ природата, неразделно отъ среда и усло
вията, при които възникватъ и се развиватъ. За разработ
ката на разни четива и стихотворения ще се намери много
по-подходяща обстановка навънъ, отколкото въ класъ.
Въ китните гори, край пенливите потоци или при вида
на далеко издигащата се планина или разтилащата се рав
нина, обучението по отечествознание и история само ще спе
чели. Средъ нивите и ливадите, при зеленчуковота или овощ
ната градина, край некоя воденица, тепавица, шосе и пр. ще
се намери изобиленъ и благодатенъ материалъ и за пред
метно учение, и за откриване, чертане и измерване на гео
метрическите форми, и за стъкмяване и решаване на разно
образни и интересни задачи.
Вънъ ще се натъкнемъ и на много повече и по-раз
нообразни теми и за писмени упражнения. Тамъ — на от
крито — ще се направи колективна разработка, а въ класъ
само ще бъдатъ написани. Що се отнася до пеение, рису
ване и гимнастика, древностьта свидетелствува, че всички
изкуства, които иматъ въ основата си подобенъ родъ дейно
сти, съ процъвтявали и преуспевали твърде много подъ от
крито небе. И педагогични и хигиенични съображения говорятъ убедително въ полза на обучението на открито, когато
времето е хубаво и позволява това. Че ще се'случи некога
децата да се изложатъ на некои природни стихии и това не
е голема беда. Нашите деца, особно отъ градовете, се нуждаятъ отъ каляваме, за да понасятъ леко подобни несгоди.
Обучението на открито у насъ не ще бъде съпроводе
но съ абсолютно никакви разходи. Чантата или торбата съ
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учебниците и една лека постелчица за седене — това ще
бъде целия багажъ на децата. И за отиването имъ ИЗВЪНЪ
населения пунктъ училищните правилници не съ поставили
спазването на никакви сложни формалности. Целата учител
ска колегия по общо решение може да изведе учениците
всеки хубавъ день. Отделниятъ учитель въ такива случаи
требва да уведоми директора или Главния си учитель, къде
и съ каква цель отива.
Обучението на открито ще намери одобрението на всич
ки родители отъ по-Големите Градове. Тамъ майки и бащи —
улисани делникъ въ. работа, а въ празднични дни въ Град
ския щумъ — не намиратъ време да изведатъ децата си на
открито. Училището ще имъ дойде и въ това отношение на
помощь. Що се отнася до малките Градове и селата, тамъ
обучението на открито ще срещне явното неудобрение и ре
шителната опозииия на болшинството родители. Те ще ечитатъ всеко извеждане децата на открито за Губи време. Не
ще се сдържатъ да изкажатъ подозрения и по отношение
добросъвестностьта на учителите въ такива случаи. Некои би
ха отишли и по-нататъкъ — да правятъ оплаквания и донесения
чакъ въ инспекциите за подобни учителски "своеволия."
Но съвестната работа на учителите бързо обезоръ
жава такива родители и бър.о Ги спечелва въ своя под
крепа. Само единъ примеръ. Следъ като си свършихъ ра
ботата въ големото село В , единъ пролетенъ след-обедъ
потеглихъ за съседното малко селце. Тамъ обучаваше чети
ри отделения младъ учитель. работливостьта и умението на
когото беше ми вече позната.
Между двете села се правеше ново шосе. Работеха Го
жителите на Големото село. Привечерь наближихъ Голема
група селяни. Те беха спрели работата и наседали на стръм
нината, подъ която се прокарваше шосето. На самото плато
на шосето стояха наредени ученици. Между техъ личеше
учительтъ имъ. Още отдалеко доловихъ хубава двугласна
песень. Пееха. Азъ намалихъ хода си, за да чувамъ по-ясно.
Когато песеньта се свърши, ветърътъ донесе силните ръкоплескания на селяните и възгласите имъ: "Браво, даскалче!
Да живеешъ!"
Учительтъ каза нещо. Единъ ученикъ излезе напредъ.
Личеше, че той декламира. Когато свърши, нови одобре
ния отъ селяните. Пристигнахъ и азъ. Здрааисахъ се съ техъ
и седнахъ на стръмнината. Забавата на открито продължи.
Следъ разказите и декламациите, учительтъ накара едно
дете да прочете отъ читанката разказа на Ялеко Констанстантиновъ .Пази, Боже, слепо да прогледа". Другъ чете
Толстоевйя разказъ "Тарторътъ и малкото дяволче". Набли
жаваше Великдень. Учительтъ поиска едно дете да извади
списанието си и да прочете разказчето "На кръста" отъ Ни-
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колай Райновъ. Селяните слушаха съ видимо удоволствие и
не скриваха възторга си.
Надъ строящето се сега шосе по хълма се виждаха ос
танки отъ некогашно много старо шосе. Край него имаше
стара чешма. Учительтъ завърза съ децата отъ J If отд. разговоръ за нея. Отъ отговорите на учениците разбрахме, че
тя се казвала „царската чешма", че шосето било много ста
ро — още отъ римско време и пр. Спущаха селяните, слушахъ и азъ. Следъ разказа нова хубава песень, на край —
"Шуми Марица", и учениците се сбогуваха съ селяните съ
"ура". Малките поеха къмъ своето селце, а работниците от
ново се заловиха за работа,
Но доволната публика при тая забава на открито едногласно заяви: "Това даскалче, господинъ инспекторе, ще вземемъ догодина въ наше село. Целъ день го гледаме като
учи децата — хе-е-е отсреща на полянката. А сега видехте,
какъ ни повесели и зарадва". . .
И наистина, на следната учебна година азъ ревизирахъ
вече тоя учитель въ големото село при едно отделение и
хубава училищна обстановка.
Очевидно е, какъ бързо се спечелватъ и селяните за
хубавите инициативи. За обучението на открито те могатъ
да бъдатъ спечелени всекога, щомъ учителите умело подематъ работата. А здравето на децата и смисленото имъ обу
чение налагатъ усилия въ това направление.
Днт. Борлановъ.

Излети по природознание.
Никъде другаде природните обекти не могатъ да бждатъ наблюдавани така добре, както въ техната естествена
среда. Въ клась могатъ да се разглеждатъ формите, голе
мината и шарките имъ — това, което най-малко интересува
детето, ала техниятъ животъ не може да се види и проследи. „Животно ли, растение ли покажешъ въ класъ, то все не e
същото същество, което живее и расте на свобода въ приротата; защото хилядите взаимни отношения, които свързватъ животното и растението съ околния светъ, с ъ разпо
късани". (Колбахъ).
'
Средъ природата можещъ Да видишъ, какъ растенията
поникватъ, растатъ, цъвтятъ и вързватъ плодъ, какъ Се борятъ и уииратъ, какъ спроти средата, въ която живеятъ,
нагодяватъ своя животъ; тамъ можешъ да наблюдавашъ,
какъ животните дирятъ и дсбиватъ храната си, какъ се борятъ и защитяватъ, какъ взаимно си помагатъ; тамъ можешъ да схванешъ. че устройството на организмите e резултатъ отъ техния начинъ на животъ.
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Воднмъ ли наблюденията въ клась, големи растения и
животни не можемъ да донасяме, а се задоволяваме обикновенно съ малки клончета и дребни животински части. Ученикътъ не може да добие по такъвъ начинъ пълни пред
стави за природните обекти, които изучава. Затуй, когато
отпосле види същите обекти въ естественната имъ среда»
не може да Ги познае.
Оплакватъ се, че обучението по минералоГия е сухо,
безинтересно. Наистина, то е такова, щомъ се води въ клас
ната стая. Тамъ не може да се наблюдава "живоТа" на ми
нералите: разрушението, натрупването, разнасянето на неорганизованите тела подъ влияние на стихиите.
За да се водятъ наблюдения средъ природата, необ
ходимо е да се уреждатъ постоянни излети. Всичко, което
може да се изучи въ близката родна природа, требва
да се изучи на самото место, ако искаме обучението да по
стига своите образователни задачи.
Възможно ли е при нашите училищни условия да пренесемъ обучението отъ прашните задушни класни стаи средъ
природата? Моятъ опитъ, както и опитътъ на мнозина учи
тели, чиято практика познавамъ, ми даватъ само единъ отГоворъ: „да". Наистина, често пъти редица спънки пречатъ
да се уреждатъ постоянни, планомерни излети, ала тия спън
ки могатъ лесно да се отстранятъ. Въ много училища, по
сещавани отъ бедни деца, далечни излети не могатъ да се
уреждатъ, понеже липсватъ за това необходимите средства.
Азъ говоря само за излети, които се уреждатъ въ близката учи
лищна околность.- Подъ вещото ръководство на учителя при
тия излети децата могатъ да откриятъ и научатъ много неща,
на които по-рано не съ обръщали никакво внимание. Та
кива именно излети требва да служатъ за основа на цело
купното обучение.
:
При сегашната разпределба на седмичните учебни ча
сове обикновенно учительтъ не разполага съ достатъчно
време за излети. Материалътъ, предвиденъ въ програмата
по всички учебни предмети, е толкова много, че той може
да се мине само тогава, когато се форспра обучението. Учи
тельтъ не може и не требва да жертвува за излети часо
вете, предназначени за изучване на тия предмети. He мо
жемъ също да искаме отъ него да прави излети презъ из
вънучебно време, когато той требва да почива и да се
грижи за самообразованието си.
Излетите по природознание требва да ставатъ презъ
часовете, определени за тоя предметъ. Те требва да бъдатъ уроци, по приятни отъ другите, но не по-малко се
риозни отъ последните. На техъ и ученици, и учители не
требва да гледатъ като на безцелни приятни разходки. Ко
гато ученикътъ участвува въ излетите, требва да знае, че
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отива средъ природата да работи и да учи, а не да губи
безполезно времето си.
Излети могатъ да се уреждатъ и предъ и следъ плад
не. За предпочитане съ, обаче, сутринните излети. Сутринь
природата се показва въ най-разкошния си блесъкъ: виждашъ, какъ цветята, окичени съ блестяща роса, разтварятъ
венчетата си, какъ животните излизатъ отъ нощните, си
скривалища и тръгватъ за храна, чуващъ пеенето на пти
ците и бръмченето на насекомите —- наблюдавашъ,' какъ
всичко живо се събужда и раздвижва. А това съ неудър
жима сила буди любовьта на малки и големи къмъ природ
ните хубости. Който не е прекаралъ неколко пролетни ут
рини средъ вълшебницата — природа, който не е изпитвалъ
неизказаната омая отъ нейните прелести при лъчите на изгреващето слънце, — той не знае, що значи да обичащъ при
родата, ТОЙ не познава оная възвишена радосТь, която може
да ни даде тя. Следъ нощната почивка жадните за нови
впечатления детски сетива поглъщатъ всичко, що могатъ да
видятъ и чуятъ. Приятната утринна прохлада ободрява телото и духа и предразполага къмъ работа.
Презъ последните години опитите въ тъй наречените
„свободни училища" ни показаха, че може успешно да се
пренесе средъ природата обучението почти по всички пред
мети. Тия опити не съ чужди и на официалното училище.
Преди 16 години французкиятъ академикъ Едмондъ Бланжеронъ, инспекторъ на департамента Хотъ-Марнъ (Фран
ция), задължилъ всички първоначални учители отъ пове
рения му окръгъ да уреждатъ „уроци-разходки" въ опре
делени дни и часове: презъ есеньта следъ пладне въ пър
вата и втората среда на всеки месецъ, а презъ цролетьта
и летото — сутриньта на същите дни. Въ лошо време уроците-разходки се отлагали на най-близката идна седмица.
Те обхващали обучението по всички учебни предмети: сметане, геометрия, естествознание, география, история, гимна
стика, пение и рисуване. Въ свръзка съ Тия уроци на по
лето и въ гората учителите разработвали и съответни че
тива': „Изгревъ слънце", „Пъть презъ гората\."Пролеть на
полето" и др., разработвали песни, рецитирали стихове, га
танки и пословици. Всичко видено и чуто бивало използу
вано за свободни съчинения.
Ето какъ описва той тези уроци:
" Прйсътствувахъ неколко Дни на тъй наречените уро
ци-разходки. Въ първата часть на урока учительтъ по
ръча на учениците да определятъ съ очи неколко разстоя
ния, после измерването бе проверено съ рулетка и нанпосле беха пресметнати всички величини, намерени по експерименталенъ пъть.
Следъ това учениците измериха полето, което имаше
форма на трапецъ, и определиха цената му. Учениците отъ
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първо отделение се спреха предъ една топола, разгледаха
нейното стъбло, кората й, мъха на едната й страна откъмъ
сенката, формата на клоните, листата и т. н. Упражнение
въ описване на тополата завърши този урокъ. Следъ това
учениците се изкачиха на хълма и отъ тамъ наблюдаваха
общия изгледъ на културните растения, които се разстилаха
подъ краката ИМЪ въ долината; при това те можаха добре
да усвоятъ особеностите на релефа и на растителностьта въ
дадената местность. На край, до Границата на гората, подъ
сенката на Големите дървета, учительтъ прочете часть отъ
Доде. Устни пресметания, упражнения въ говоръ, подготовка
къмъ урока по география и четене отъ учителя — ето редъ
работи, които се извършиха въ „урока-разходка".
"Отчетите, бележните тетрадки, ученишките работи и
техните тетрадки, дори техните албуми съ рисунки и скици,
направени изъ пътя — всичко това ясно показваше, че уро
ците-разходки отговарятъ на една цълбока потреба."
Никъде ни стихотворенията, ни песните, въ които се
възпеватъ природните хубости, не звучатъ тъй хубаво, тъй
мило, не затрогватъ тъй дълбоко детското сърдце, както
средъ широкото зелено поле, въ китната гора, край бистрото
поточе, чийто ромонъ акомпанира детските гласенца. Поети
ческите описание на природата, прочетени на местата, които
се описватъ, оставятъ неизгладими впечатления въ детската
душа. Приказките за живота въ природата, разказани при
тайнственото шумолене на горските листа, при веселата песень на скокливата планинска речнца, се врезватъ дълбоко
въ детското съзнание, размърдватъ и най-потайните кътчета
въ детската душа. Безспорно, подобно обучение може да
служи за сигуренъ и силенъ стимулъ не само за интелек
туалното, но и за естетическото възпитание на младежьта.
Резултатите отъ уроците-разходки, както твърди
Бланжеронъ, били отлични. Следъ такива уроци, децата подобре схващали разстоянията, сравнявали мерките, опреде
ляли посоките, сетивата имъ се изостряли, ставали по-на
блюдателни, по-внимателни, спечелвали множество живи пъл
ни и ясни нови представи, обогатявали се съ звучни, оргинални обрати на речьта.
Идеята, реализирана тъй успешно отъ Бланжеронъ, не
e нова. иУроците-разходки" били на особна почитьвъ
елинските училица. Яристотеловата школа е получила името
си отъ такива разходки въ сенчестите алеи на лицея му.
Платонъ и Сократъ обучавали своите ученици въ тихите
цветни градини извънъ града.
Излетите, върху които ще градимъ природонаучното
обучение, требва да се предприематъ и пролеть, и лете, и
есень, и зиме, ако искаме нашите ученици да • проспедятъ,
какъ се развива и замира живота въ природата. "Трудно
стите, които се срещать при извършването на зимните из-
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лети, не требва да ставатъ причина напълно да ги изоста
вяме. Прекъсването на излетите, въ което и да е време презъ
Годината, e вредно, понеже пречи да се опознае правилно и
съвършено природата. Летните излети не даватъ пълна
картина за живота въ природата, но само часть отъ него.
Ние требва да се Грижимъ да разберемъ развитието въ при
родата, да прокараме историческото гледище въ преподава
нето, затова за насъ иматъ големо значение преходите въ
началото и края на зимата.
Зимните екскурзии, както и летните, даватъ изобиленъ
материалъ за занятия съ учениците отъ всека възрасть. Напримеръ, ще напомнимъ по ботаника за безцветните расте
ния, за пъпките на дърветата и храстите, за коренищата и пр.,
а изъ зоологията — за изменените условия въ живота на пти
ците, също и за наблюденията надъ планинските породи и
минерали. Късно презъ есеньта ще видимъ последните цветове
на некои тревисти растения, а рано презъ пролетьта ще поздравимъ първите цветни реси на леската и белите звънчета
на кокичето. Но макаръ че не поддържаме пълното прекъсва
не на екскурзиите презъ зимата, все пакъ сме съгласни да
се ограничатъ презъ зимните месеци, понеже неблагоприят
ното време причинява непредвидени пречки." (Колбахъ).

Излетите съ полезни само тогава, когато учительтъ се
риозно се подготвя за техъ. Преди да предприеме некакъвъ
излетъ, Той требва да посети местото, дето ще заведе учени
ците си, да изучи всички неща и явления, върху които МИСЛИ
да обърне детско внимание, да си определи ясно цельта, коя
то ще преследва съ излета, и средствата, съ които най-успещно може да я постигне — съ една речь, той тргьба да се
готви за встъки излетъ тъй сериозно, както е длъженъ да се по
готвя за вспки урокъ, преподаденъ въ класъ. Не стори ли това,
излетите ще иматъ случаенъ, импровизиранъ характеръище
зависятъ често пъти отъ "каприза на случая" — ще бъдатъ
безцелни и безполезни лутания средъ природата. Като казвамъ, че излетите Требва да се водятъ по предварително начертане планъ, съвсемъ не искамъ да кажа, че требва бук
вално да се следва тоя планъ. Педантизъмътъ навсекъде е
вреденъ, a особено въ тия случаи, когато случайни и непред
видени обстоятелства могатъ да привлекатъ силно ученищкото внимание. Учительтъ, като държи сметка за детските ин
тереси, требва да използува и всичко случайно и непредвиде
но по такъвъ начинъ, че то да допълня и разнообразява не
говия планъ. Яко се срещнатъ непредвидени явления, които .
друсъ пъть наскоро не ще се повторятъ, те веднага трЪбва
да бъдатъ посочени и разгледани. Различните неочаквани
епизоди презъ време на излетите даватъ достатъчно^ храна
за творчество на учителя. Какъ ще ги използува той, това
зависи отъ неговата съобразителность,
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Юте дава неколко полезни упътвания за начина, по
който требва да се ржководятъ излетите.
Отъ техъ no-важни съ следните:
1. Въ време на излетите требва да владее редъ, за да
се избеГнатъ нещастни случаи. Нека учениците свободно се
Групиратъ около учителя си, но свободата да не достига до
необузданость.
2. Учительтъ не требва никога да предприема излети въ
отдалечени места, докато не e опозналъ добре своите ученици.
Отначало съ достатъчни близки и малки излети, при които
се разглеждатъ интересни неща. Чрезъ такива излети учени
ците постепенно ще се привикнатъ къмъ обучението, което
се води подъ открито небе.
3. Учительтъ презъ време на излета постоянно требва
да наблюдава учениците си. Така тои ще може веднага да се
явява на помощь съ съвети и предупреждения, когато стане
нужда. Забележи ли, че некой ученикъ нарушава общия редъ
съ поведението си, найдобре е да му отвлече вниманието
върху некой предметъ или да му възложи некаква работа,
Когато почива, отделението требва да се разполага на огра
ничено место, та учительтъ да Го обгръща съ погледа си.
Децата не требва да се пръскатъ много далечъ, за да могатъ веднага да се съберать, щомъ имъ се даде сигналъ. He
се ли спазва това, нито учительтъ ще може да наглежда
учениците си, нито пъкъ ще могътъ да се постигнатъ цели
те на излета. Когато отидатъ въ Градина или засето поле,
децата требва да стоятъ мирно: да не кжсатъ безъ позволе
ние цветове и плодове, да не тъпчатъ лехите. Винаги при
такива случаи детето требва да се учи да уважава чуждия
трудъ.
4. Учительтъ требва да се грижи за доброто състояние
на учениците. Само тогава, когато децата съ бодри и здра
ви, могатъ да използуватъ излетите. Всички требва да бждатъ облечени съ подходящо облекло споредъ сезона. При
по-дълги излети требва да си НОСЯТЪ и необходимата храна.
ЩОМЪ забележи, че некой деца се поуморятъ. учите
льтъ веднага требва да спре отделението и да го накара да
си отпочине. Местото за почивка требва да се избира гриж
ливо. Требва да се пазятъ учениците отъ простуда. За всеки
отделенъ случай; веднага требва да се даватъ необходимите
хигиенически наставления.
5. Учительтъ требва ПОСТОЯННО да ободрява учениците
си било съ разговори, било съ песни или игри. Нема полошъ ржководитель • на излети оть учитель. който, докато
трае пътуването, върви мълчишкомъ следъ учениците си. Съ
мълчанието си той отблъсква децата отъ себе си.
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Андрей Зьониисенъ.

Мждростьта на училището и мждростьта на живота.
Училищната мъдрость е мждрость на главите и на кни
гите — чужда наука, заучена, често несмлена, неизпитана и
неподкрепена чрезъ никакъвъ собстаенъ опитъ. Мъдростьта
на живота е собстаенъ имотъ, създаденъ чрезъ собствено
преживеване и собствено наблюдение, платенъ понекога
твърде скъпо. Самиятъ трудъ, чрезъ който се добива мъд
ростьта на живота, й придава висока стойность. Училищната
мъдрость се добива лесно, но често пъти е натрапена.
Училищната мъдрость е знание; мъдростьта на живота
e можене.
. - . ' . , ' '
Училищната мъдрость прави човека словоохотливъ, по
неже тя пълни главите съ думи. Мъдростьта на живота .'го
прави мълчаливъ: тя се изразява съ воля, нравъ и дела. Тя
е дърво, утрупано съ узрели плодове. Училищната мъдрость
въ най-дибрия случаи е екстрактъ отъ такива плодове, запечатанъ въ стъкла.
Опасно е да се служи на училищната мъдрость. Ней
ните служители я сметатъ за господарка, макаръ че тя е
само слугиня, която требва да приготви пътя на мъдростьта
на живота. Училищната мъдрость иска права на малките бо
гове — да се нарежда въ първите редове, да си дава вънщность, каквато не й подобава, да иска да господствува, дето
нема право, и да създава роби. Самата тя е рожба на на
силието, и нейното съществуване е насилие.
Присъщиятъ елементъ на мъдростьта на живота е сво
бодата: тя прави хората свободни. Тя е истинска кралица,
която не позволява никому да я насилва, нито пъкъ тя некого насиля. Като щастливо цвете изкача тя изъ мрачния
гъсталакъ на нужада въ живота. Като светлина отъ тъмни
те кътове иде тя къмъ. човека, прави го щастливъ, и той
доброволно и се покорява.
Които притежава мъдростьта на живота, не презира
училищната мъдрость. Ако некой я презира, той се заблуж
дава. Мъдростьта на живота никога не се явява съ презре
ние, а съ разбиране и уважение.
Училищната мъдрость, добре разбрана, може да бъде
строитель на пътищата за мъдростьта на живота, възбудитель на купнежъ и на жажда и пътеводитель къмъ нея.
Превелъ отъ немски Г. Бневъ.
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П. Иихашовъ — Разградъ.

Значението на игрите.
Една отъ необходимите и любими дейности за децата
отъ всички възрасти съ игрите. Внасяйки разнообразие въ
детския животъ, давайки възможность на децата да си отдъхнатъ следъ усилена умствена работа, игрите се явяватъ
отъ своя страна като единъ видъ работа, която освежава и
която укрепява телото и духа. ИГрите приучватъ децата да
мислятъ, развиватъ въ техъ съобразителностьта, въображе- ние, естетиченъ вкусъ и чувство на законость и редъ. Неза
висимо отъ това, общите игри привикватъ децата да се владеятъ, да се съобразяватъ съ желанията на другите и да
ценятъ техната помощь.
При общите игри всички съучастници зависятъ единъ
отъ други; на всеки едного отъ техъ се възлага отделна за
дача, която добре требва да се изпълни, за да може играта
да постигне цельта си. Ако некой отъ съучастниците изме
ни на възложената му задача, то това веднага се отразява
на общия ходъ на играта. Неумеещото или неловкото дете
ще требва да се поправи, за да избегне неудоволствието на
другарите си и да спечели наново симпатиите и уважението
имъ. Наклонните къмъ своеволия, капризи и манкиране деца
биватъ принудени да заглущватъ въ себе си лошите черти
на своя характеръ, защото иначе могатъ да бъдатъ изклю
чени изъ кръга на играчите.
Срамежливите, непохватните, странещите отъ връсниците си деца требва да се поощряватъ къмъ сближение съ
другите деца, които много по-лесно ще ги излекуватъ отъ
недъзите имъ, отколкото може да се отдаде това на въз
растните.
Когато малките играятъ, желателно е, на игрите имъ
да присжтствуватъ и големи. Въ играта най-добре, се познаватъ характеръть и способносите на детето. Общението
на възрастните съ малките въ игрите дава възможность на
първите да схванатъ много по-добре техните детски потреб
ности, радости и скърби.
Обичьта къмъ разнообразие у повечето деца изисква
отъ възрастните знание на много игри, които не требва да
бждатъ" много сложни и уморителни.
Изобщо, игрите могатъ да се подразделятъ на "седещи" и "подвижни". Къмъ първитп спадатъ всички тия, при
които детето играе, седейки. Къмъ вторитгь спадатъ всички
игри, при които децата бтатъ, хвъргатъ, скачатъ и т. н.
Требва да се игра-s на откритъ въздухъ, защото глав
ната цель на играта e да помогне на детето да расте здра
во, стегнато и жизнерадостно, а нищо не способствува на
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това тъй добре, както пресниятъ и чистъ въздухъ. На та
кива игри всекидневно требва да се посвещаватъ по неколко часа. Само въ краенъ случай, когато времето е лошо ИЛИ
твърде студено, играта може да се принесе въ закрито по
мещение. Никоя зала въ света не може да замени простор
ната, обградена съ дървета полянка, милвана нежно отъ го
лите слънчеви лъчи. Стаите съ своя прахъ и задуха по-скоро тровятъ слабия детски организъмъ, отколкото да подпомагатъ неговия правиленъ развой.
Най-подходни и полезни за развоя на детските физични
сили и способности съ, несъмнено, втората категория игри
— подвижнитгъ. И тукъ, разбира се, требва да се отива отъ
простите и леки игри къмъ по-мъчните и по-сложните. От
начало требва да се взематъ игрите, при които само се бе
та, или само се хвърля, за да могатъ децата постепено да
се подготвятъ къмъ по-сложните игри. Бегането заякчава
целото тело. И тукъ, не ще и дума, децата не треба да се
докарватъ до преуморяване. А това може да се постигне,
когато играчите съ едновъзрастни. Въ противенъ случай повъзрастните и силни деца требва да се пообуздаватъ. Хвъргането уякчава особно гръбначния стълбъ, ръцете, очите,
мищците и развива верностьта на окото. Само че хвъргането
требва да става поредно и съ двете ръце, за да се уякчава
равномерно трупа и да се развиватъ и двете ръце.
Учениците съ твърде много заплашени отъ късоглед
ство и изкривяване на гръбначния стълбъ. Постоянните напомнювания да стоятъ прави, да не се навеждатъ напредъ,
да държатъ телото си изправено и т. н. не помагатъ нищо
на децата. Не помагатъ и разните „хигиенични" чинове, кои
то съ доста остроумно нагласени, но само толкова. . . И
наистина, не е лесна работа да се помни постоянно, че треб
ва да се държимъ изправено, да не се навеждаме напредъ,
когато голема часть отъ дена стоийъ надвесени надъ учеб
ници, тетрадки и т, н. и когато вниманието ни требва да
бъде отвлечено другаде. Ето защо, като противовесъ на тия
училищни недостатъци, требва да се изтъкнатъ средства,
които да ги унищожатъ и премахватъ.
А най-добро и ефикасно противодействие на тия лоши
недостатъци се явяватъ игрите на откритъ въздухъ. Те изправятъ гръбнака, освежаватъ телото, възбуждатъ неговата
дейность, безъ да изискватъ каквото и да било усилие отъ
страна на детската воля. Нека се дава възможность на де
цата повечко да тичатъ, повечко да скачатъ, повечко да
хвърлятъ, да се движатъ и занимаватъ на откритъ въздухъ.
Когато детето хвърля каквото и да било, грабнакътъ
самъ по себе си се изправя. Игрите съ топка, съ стрела, съ
кленза (челикъ) се явяватъ като най-добра гимнастика за
гръбнака, който въ случая получава най-разнообразни поло
жения. Освенъ това хвърлянето на топка или стрела нагоре
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e особно полезно, защото кара детето, безъ да ще, да се
изправя цело и да дъжи Главата -си нагоре. Така че тоя
родъ игра още огь най-рана възрасть требва да се препо
ръчва най-мноГо на децата.
Съпроводените съ скачане игри требва да се препоръчватъ съ предпазливость, защото те не всекога съ без
опасни. Некои отъ техъ могатъ да причинятъ повече вреда,
отколкото полза. За всеки случай, когато се играятъ подоб
ни игри, требва да има винаги усиленъ надзоръ отъ страна
на възрастните.
Що се отнася до игрите, придружавани съ пеене, може
да се каже само добро. Въ no-Големата си часть те съ съе
динени съ размерени и красиви движения. Покрай общата пол
за те съ полезни и СЪ това, че развиватъ у децата красиви
маниери, Грация. А самото пеене, както се знае, развива
Гласа и слуха, развива и засилва белия дробъ.
Не по-малко с ъ полезни и игрите, придружени съ рек
ламации. Ръководительтъ на играта разказва на децата некоя несложна приказка, следъ което на всеко дете се опре
деля, кое какво действуеще лице отъ приказката представ
лява, като същевременно се обясн5ва техната задача и
роля. Децата изобразяватъ целата приказка съ движения.
Тоя родъ игри даватъ поводъ за разни поучителни беседи.
Децата, като вникватъ въ характера на изобразяваните жи
вотни, хора и цветя, се приучватъ да използуватъ придоби
тите знания. Въ същото време те развиватъ Гласа си и свикватъ изразително да четатъ стихове. Тези игри не требва
да*се смесватъ съ детските забави, защото децата не Ги
играятъ предъ публика, а ги играятъ просто за себи си. За
това именно съ и за предпочитане.
0- Майернхъ.

Двоержкъ— "Карле, ти вземашъ лъжицата пакъ съ левата ръ
ка"-— »Охъ, майко, азъ забравихъ, що е лево и що е десно. Менъ ми e безразлично." Така, както на малкия Карлъ,
се случва и на други деца, даже и на възрастни. Те стоятъ
по .средата на левичарите и десничарите. Въ часъ по гим-,
настика се упражняватъ налево и надесно. Когаго се упражняватъ налево и надесно, двуеръкиге или закъсняватъ въ
изпълнението на упражнението, или го правятъ погрешно.
Те се нуждаятъ отъ некаква задръжка, отъ некое помощно
възпоминание. Азъ принадлежа също КЪМЪ тези, които
първо требва да помислятъ,. де е лево и де е десно. Като
дете следъ едно падане _ на лесната ми ржка остана белегъ
и въ този белегъ до известна степень се концентрира моя

•Педагогическа практика.

363

усетъза десно. Но едно тихо движение на пръстите, едно
леко подигане на рамената (това е десно) ми е останало и
до старость. Дали хващамъ бръснача съ левата или десната
ръката, за иенъ е съвсемъ безразлично. Двоеръкътъ се нуж
дае всекога отъ известно размисляне, докато се реши да се
ориентира нат.ево или надесно. Мъртвата точка е централ
ното ориентиране; машината може да се върти налево или
надесно. При левичари и десничари работата стои съвсемъ
другояче. При техъ не е нуждно особено размисляне. Чрезъ
упражнение може да се дойде до тамъ, че двоеръкътъ при
поздравъ да подава десната си ръка, да клони надесно —
дето е танъвъ обичая, но могатъ да се постигнатъ и обрат
ни резултати.
При левичарите, десничарите и двоеръките се касае
до особни структури въ централния нервенъ органъ. Обик
новено, известни едностранчивости съ недопустими и въ учи
лището: учениците не требва да се мъчатъ безъ полза въ
рамките на мнозинството, на десноръките. Също и въ жи
вотинското царство срещаме тези три форми. Като удобенъ
обектъ за наблюдение съ кучетата, когато забележатъ сенката си при некой фенеренъ стълбъ.
Въ педагогиката, имено въ методиката на обучението
по рисуване, много съ се занимавали съ двоеръчното раз
витие. Искаше се да се създадатъ до известна степснъ двоержк
чрезъ упражнение. Това е погргьшно. Левичарите и десничарите
при загуба на целата си ръка или само отъ китката надолу
могатъ чрезъ много упражнения да свикнатъ да работятъ съ
останалата здрава ръка, но лпвичарьтъ си остава мъвичарь,
даже и когато работи съ дгъсната си ржка или наопъки. Поне
же единъ или другъ човекъ може да изгуби едната си ръ
ка, съвсемъ още не е нуждно училищната младежь да бъде
измъчвана съ двоеръчни упражнения.
Превелъ отъ немски Г. Еневъ.
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Longum iter est per praecepta,
breve et eficax per exempla.
SENECA.

Д. Марчевсвн - София.

Съчинение отъ натура.
Ние сме се разположили подъ салкъмите въ горния
край на Градината. Утрото е чудесно. Ще имаме занятия
пакъ на подето.
— Починахте ли си ? Пригответе тетрадките и моливи
т е ; ще имаме писане. — Какво ще пищемъ? Наистина, за
какво да пищемъ? — Чуйте, гургулица!.— обажда се Лю
бя, и всички извръщатъ глави къмъ горичката. — Гледайте,
каква шарена пеперудка! — Погледнете небето — допълнямъ
азъ — какъ е чисто, светло, синьо. Послушайте гургулица
та. . . Чуйте славейчето се обажда. Вижте пеперудките,
които хвърчатъ надъ росната трева. Ей го и слънцето е изкочило надъ салкъмите. Какво ще кажете за днешното утро?
— Много е хубаво. Кой царува сега? — Царица Пролеть.
Тъй, спомнете си приказката: царица Пролеть слиза надъ
полето, разтърсва своято белоснежна дреха, и гласътъ й
звънливо се разнася: ..Цьвтете, цветенца, окрасете земята".
Искамъ сега, като гледате гората, палянката, пеперудките,
като слушате Гургулицата и славейчето, да опишете една
картинка на пролетното утро — малка, но хубава картинка.
Хайде, всички на работа! . . .
Въ училището;
-— Нека прочетемъ нашите съчинения. Чети, Богдзнке!

Прольтно утро.
Тази сутринь излЪзохме да учимъ на полето. Ние сме седнали
подъ салкъмитЪ край една широка поляна. Всички еж радостни, Пъкъ
и какъ нЬма да се радваме на такова хубаво пролетно утро! Повъва
тихъ ветрецъ, Въ гората се обажда гургулицата, а пъкъ надъ зелената
ливада прехвъркватъ пеперудки. Слънцето се изкачва все по-нагоре
и огрева съ златните си лжчи гората, поляната, навсЬкжде. Всичко
живо се пробужда и се радва на топличкото пролетно утро.

— Какво ще кажете за това съчинение ? — Хубаво е.
Кое e хубавото въ него.? — Хубаво е това, че тя ни кара
да си представимъ всичко. Значи, верна ли е картинката,
която ни описва Богданка? — Верна е. —Да, тя добре е на-

блюдавала. — И мислите си добре e подредила. Какво си
представяме ние, когато четемъ съчинението? Какао чувство
буди въ насъ това съчинение? Завършено ли е ? Да преГледаме, дали нема некои Грешки. Вземи, Велко, тетрадката,
чети и търси, дали БоГданка не е сгрешила некжде!
— Да прочетемъ друго съчинение! Софка да чете.

Пролътно утро.
Нашите учители ни изведоха да учимъ на полето и тукъ е много
хубаво. Взехме си учебниците и целата прогимназия излЬзе като оти
дохме задъ Борисовата градина тукъ ще седимъ до o6tflb. Днешното
пролЬтно утро е много хубаво и ние много се радваме. Ще искаме все
тука да ни извеждатъ.

•— Чухте Софкиното съчинение. Внимавайте J Лзъ ще го
препиша на дъската и тогава ще си поговоримъ за него.
Кой ще прочете съчинението? Кажете ми, ако некои отъ
васъ вчера не беше идвалъ на полето и сега прочетеше то
ва съчинение, щеше ли да почувствува и разбере, колко
много ние бехме радостни и доволни? — Нема да почувст
вува.— Защо? — Защото съчинението e много късо. — Само
заради тава.ли? — Още защото тя не e употребява ху
бави думи; нема описания и сравнения. — Още ? Разгледайте
изреченията! — Те съ неправилни. Какви требва да бъдатъ
изреченията ? — Те требва да бъдатъ по-къси и всеко ед
но да има завършена мисъль. Въ всеко изречение да се
разказва само за едно нещо. Да разгледаме изреченията!
За колко неща се говори въ първото изречение ? — За две
неща. Какъ e по-добре да се изкаже изречението? — Въ
две изречения. Прочетете второто изречение! — И то e не
правилно написано. - И з л е з ъ го поправи! — Требва да го раз
делиш, надве изречения. —Чети по-нататъкъ! —И така, вие
виждате, че когато изреченията въ едно съчинение не еж
построени добре, то не може да ни направи впечетление;
не ни се харесва. Толкова пъти сме говорили за това, но
не всички внимаватъ. Говорили сме още. че едно съчинение
требва да има по-богато съдържание. Какво значи това? —
Да се разказватъ въ него некои случки или да има описа
ние — Какво още требва да има въ едно съчинение? — Ху
бави думи и изрази. Така. да има художествени думи и из
рази, които да ни нзкаратъ да се радваме или да скърбимъ
- - споредъ случая. Значи, какво да възбудятъ у насъ ? —
Радостно или скръбно чувство. Тъй. и ние да изпитаме съ
щото чувство, каквото е изпитвалъ авторътъ на съчинение
то когато го е писалъ. Но това ще стане, когато внимаваме
no-добре, когато запомняме хубави думи и изрази, когато
четемъ повече книжки.

ш,
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Йерл. Савовъ — Разградъ.

J1 е н ъ.
1. Наблюдения:
1. Посета съ ленъ нива, когато е цъвнала (насе
коми, боя на цвета, положение на цветовете).
2. Какъ жънатъ лена.
3. Де и какъ киснатъ лена.
' 4. Де и какъ обработватъ по-нататъкъ лена.
2. Пособия:
1. Пълно развито растение — съ коренъ.
2. Цветъ.
3. Семе.
4. Ленени влакна съ клечки — следъ мънането.
5. Очесани влакна.
6. Ленено платно.
7. Уредъ съ който мънатъ.
8. Чесало ("даракъ"), железенъ гребенъ, врътено.
3. Материалъ за разработка:
а) Ленътъ не се засгьнчва.

Каква чудна хубава картина представя посетата съ ленъ
нива! Зелените стъбла еж израсли Гъсто едно до друго на
височина 1 м., люшкатъ се насамъ-натамъ отъ ветъра и размахватъ разклонените си върхове. Особено приятна е Глед
ката, когато е цъвналъ ленътъ: цело поле сини цветенца
стърчатъ предъ тебъ и изГлеждатъ, особено отдалечъ, като
частъ оть синето небе, паднало долу на земята. . .
Когато посетото ленено семенце падне на добра почва,
то веднага се развива —- пуща коренъ и надземно стъбло.
Коренътъ е врътенообразенъ, съ слаби разклонения, но дър
жи здраво растението, дори и при най-силния напоръ на ве
търа. llo стъблото израстватъ малки копиеобразни листове.
Те еж многобройни. Листата не засенчватъ растението, по
неже еж тесни и длъгнести. Слънчевите лжчи свободно проникватъ между техъ.
б) Какъ си пази ленътъ цвповетгь и какъ примамва насекомитъ.

По върховете на стъблото се намиратъ цветовете. Те
имать небесносинь цветъ, съ петь тичинки и петъ рилца,
които иматъ сжщата боя, като на венчето, ала само на тая
часть, която се вижда отвънъ. Съ това ленътъ мами отда
лечъ пчедите, осите и др. да дойдатъ и опрашътъ цветове
те. Въ замена на туй той ги гощава съ малко сладъкъ сокъ.
Между всеки две венечни листенца се намира по една
капчица сладъкъ сокъ, ала лисТенцата еж тъй стеснени, че
само дългохрбоТестите насекоми могатъ да си кусатъ отъ него,.
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Когато тия гости не могатъ да посетятъ цветовете, ле
нътъ самъ се опрашва. Цветовете, които се разтварятъ при
първите утренни лъчи, следъ обедъ отново се затварятъ, a
венечните листа се събиратъ като пъпка. При това положе
ние рилцата се допиратъ до прашниците и става самоопращване.
Въ студени и влажни дни цветовете също се затва
рятъ. Така ленътъ предпазва тичинковия прашецъ да се не
намокри. Цветовете се отварятъ само сутринь — къмъ 6 ч.,
и то само презъ хубавите слънчеви дни.
в) Какъ лененото семе се залавя въ земята.
Когато стане опрашването, ленътъ завързва плодъ. Последниятъ, когато е още зеленъ, стои изправенъ, а когато
узрее — се навежда къмъ земята. Той е топчеста кутийка
съ петь дела. Когато узрее, тя се разпуква. Въ всеки делъ
има по две малки зрънца. Зрънцата еж леки. Когато духне
ветъръ, разклаща наведения плодъ, и те се посипватъ и отскачатъ настрани.
Семето на лена е малко,.продълговато, сплескано и има
тъмно-кафявъ цветъ. Отъ него израства хубаво растение,
ако падне на работна земя, въ която има влага. Стане ли
това, повръхностьта му се покрива съ лепкава слюзъ, която
прилавя здраво семенцето къмъ земята и му помага да на
бъбне — да прокълни и освободи зародищните листа отъ
обвивката на семето.
Ленътъ се сее презъ априлъ. Той не иска силна топ
лина. Ето защо и земледелците го сеятъ рано. Ала освенъ
тоя ранъ ленъ, сее се и по-късенъ — въ началото и края на
юнии; затуй споредъ времето на посеването, различаваме 3
вида ленъ: ранъ, среденъ и късенъ.
г) Защо м какъ обработваме лена.
Ленътъ се развъжда за неговите влакна. Какъ еж на
правени те и колко съ жилави, можемъ да разберемъ, ако
отделимъ едно влакно отъ стъблото. За тая цель нека намокримъ ленено стъбло: подъ зелената му кора ще забележимъ ясно-светли влакна, дълги неколко сантиметра. Тия
влакна правятъ стъблото жилаво. За да иматъ хората влак
на, требва да ги отделятъ отъ стъблото.
Какъ става това?
.Земледелецътъ, когато наближава да зрее ленътъ, поч
ва все по-често и по-често да обикаля ленената нива. ТОЙ
гледа: окапятъ ли цветовете, ленътъ е готовъ за бране.
Единъ день подбира целото си домочадие, отива на нивата,
оскубва стъблата и Ги навързва на малки снопчета. Снопчета се отнисатъ и наквасватъ въ ямите край вадата на седската речица; за да не изплуватъ отгоре, притискатъ се
съ камъни или колове. Така държатъ накиснати 5—6 дена
ленените стъбла. Отъ това киснене кората и меките части
на стъблата започватъ да гниятъ. Ленътъ e готовъ за по-
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друга работа. Изваждатъ снопчетата и почватъ да Ги измиватъ въ бистра вода, а после Ги развързватъ и растилатъ
да съхнатъ на,слънце. Всички ператъ край реката снопчета; а децата ги отнисатъ на полянката и простиратъ. Кога
то стъблата изсъхнатъ, отнисатъ Ги дома, дето Ги мънатъ.
Мънътъ Ги съ бухалка: работница сграбя неколко стъбла,
туря ги на мъналката и удря съ бухалката (да се покаже
това нагледно). Отъ това стъблото се начупва на дребни къ
сове, КОИТО падатъ, а ленените влакна се разнищватъ.
Съ това работата не е още свършена. Влакната треб
ва да се очистятъ още no-добре. Взематъ железенъ гребенъ
или чесало и Ги чещатъ добре. Некои прекарвать ленените
влакна още и презъ назжбенъ "даракъ". Отъ това пъкъ
ленените влакна се изчистват ь съвсемъ отъ стъблата и ставатъ Годни за работа.
Какъ обработватъ нашите селяни ленените влакна ? —
Предатъ ги съ врътено, а после отъ техъ тькътъ въ ста
нове платъ.
Ленените платове съ здрави и хубави. Те съ по-скжпи
отъ памучните.
Освенъ за влакната, ленътъ се отглежда и за семената.
Отъ техъ добиватъ масло, като ги изтискватъ въ особни ма
шини. Съ лененото масло правятъ мазни бои, сапунь, печа
тарски мастила и др. Семената се употребяватъ и за ле
карство.
Общо схващане.
а) Рекапитулация:
1. Кога и какъ се сее ленъ.
2. Коренъ, листа и стъбло.
3. Цветове.
4. Какъ си предпазва цветовете.
5. Какъ се опрашва.
6. Обработка на ленените влакна.
7. Употребление.
б) Схащане въ нова форма:
1. Какво би ни разказало едно ленено влакно.
2. Историята на кжсъ лененъ платъ.
Рисуване:
1. Ленъ—цело стъбло съ цветъ.
2. Какъ се мъни ленъ.
3. Баба преде на хурка.
4. Ние перемъ ленени снопчета,

Моделиране:
1. Цветъ, листа, стъбла — върху подложка.
2. Плодъ, семе.
3. Бухалка, врътено, чесало, хурка.
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HHI. Дериишновъ — Варна.

Кошничарски плетки.
Кощничарството е приятна, занимателна и увлекателна
работа. Децата лесно я усвояватъ и скоро я обикватъ. Тя
може и требва да се въведе въ всеко училище, дори ве
най-бедното. За това не се изискватъ нито особени .приспо
собления, нито големи материални средства. Изисква се само
техническа подготовка и вещина отъ учителя.
Потребните материали и инструменти лесно могатъ да
се доставятъ въ всеко училище. Едните и другите еж прости
и ефтени.
За кошничарски плетки се употребяватъ върбови, лескове и липове пръчки, тънки стъбла отъ повитъ, дива лоза
и др. Най-хубавите изработки се правятъ отъ пръчките на
особенъ видъ върба, наречена кшничарска. Тя може да се
отглежда край всеки нашъ потокъ, езеро, блато. За по
груби изработки могатъ да се употребяватъ и пръчки отъ
обикновена върба. Отъ такива нашите градинари плетатъ
кошници за зеленчукъ.
Работи се съ обелени и необелени, съ цели и разцепени пръчки. Преди да се плете, те требва да ce накисватъ
въ вода, за да станатъ по-гъвкави.
Съ цели пръчки могатъ да се плетатъ прости кошници
дори въ долните отделения, а съ цепени — по-сложни изра
ботки въ горните отделения и прогимназията.
Потребни съ три прости инструмента:
1) дъска, дълга около 1*20 м. и широка 30—35 см.,
2) обикновено шило,
3) цепачъ или кошничарско стругче.
Съ шилото се забива плетката върху дъската, когато
се работи. Съ цепача (стругчето) се цепятъ и изглаждатъ
пръчките. Той има проста устройство и може да бъде направенъ отъ рсеки нашъ железарь. Състои ce отъ две пло
ски железа, дълги около 10—15 см. и широки около 3—4
см., поставени едно върху друго и завинтентени на двата
края съ по единъ винтъ. Едното отъ тЬхъ e изострено като
острилото на тесла. Между двете e оставена междина, кол
кото да се провре една пръчка. Винтовете позволяватъ да
се увеличава и намалява междината споредъ дебелината на
пръчките, които ще се цепятъ и изглаждатъ.
Въ горните отделения на първите два класа на прогим
назията успешно могатъ да се изработватъ следните предмети:
1. Панерче за хлебъ или плодове.
Взематъ се 8 еднакви обелени върбови пръчки, дълги
около 20—25 см. На 4 отъ техъ точно въ средата се прави
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съ остро ножче цепнатина, дълга 4—5 см. Презъ нея се провиратъ останалите 4 пръчки така, че съ първите 4 да образуватъ кръсть (фиГ. 1).
Следъ това се взематъ 2 тънки дълги пръчки и се за
почва плетката. Едната отъ техъ се забучва здраво между
двете пръчки въ средата на първия кръсть отпредъ, а дру
гата — отзадъ. Съ техъ се свързватъ пръчките на кръстьта
и се преплитатъ. Последните постепенно се раздалечаватъ

m
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Фиг. 1.

Фиг. 2.

една отъ друга, докато образуватъ кръгъ съ 16 лъчи, от
стояща на еднакво разстояние. Това е дъното на панерчето.
Плете се подъ една и надъ една пръчка, докато се изплете
целото дъно. (фиг. 2).
Взематъ се 16 no-дълги пръчки, изострятъ отъ едната
страна и се забиватъ срещу лъчите. Последните внимателно
се подгъватъ нагоре и се свързватъ съ лико. Плетемъ съ 2
пръчки надъ една и подъ една, като постепенно разширя
ваме плетката, за да добие по-красива форма. Следъ като
изплетемъ 8—10 см. на ширина, превиваме горните лъчи
така, че да образуватъ 2
двойки. Превиваме и пле
темъ съ първата пръчка
отъ втората двойка презъ
една и сваляме пръчката
следъ нея — образува се
първа двойка. Презъ една
пръчка остава по една сво
бодна. Тя се отрезва. Така
се изплита перваза на па
Фиг. 3.
нерчето.
Най-после се изработва столчето. Взематъ се 32 тънки
пръчки, подострятъ се отдолу и се забучватъ по 2 около
всеки основенъ лжчъ. Превиватъ се, завързватъ * се и се
плете пакъ подъ и надъ една пръчка съ по-тънки пръчки,
докато се изплете столче (подложка), високо 2—3 см. Отъ
лжчите се образуватъ пакъ 2 двойки, които преплитаме, до-
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като завършимъ столчето. Стърчащите пръчки се изрезватъ,
и панерчето е готово, (фиг. 3).
2. Плетка около шише.
Дъното се плете съ 2 тройки (6 пръчки) по ежилия начинъ, както онова на панерчето. Набучватъ се по една пръч
ка отъ всека страна на основните лъчи (12 X 2 = 24).
Внимателно ги изправяме около шишето, свързваме ги
отгоре и плетемъ. Най-отдолу плетемъ пръстенъ съ 2 пръч
ки, въ средата другъ такъвъ съ 2 чет
ворки и къмъ гърлото на шишето трети
пръстенъ отъ 2 тройки — б пръчки. Пръ
стените се правятъ, за да стане плетка
та по-здрава.
Къмъ гърлото свиваме плътно плет
ката, и когато пръчките се доближатъ.
плетемъ надъ две, подъ две колчета.
Дръжка. Оставяме 2 пръчки, които
свързваме съ горната часть на гърлото
съ пръстенъ. Следъ като изплетемъ пър
вата тройка, поставяме две пръчки меж
ду всеко колче и.плетемъ съ върховете
на дръж
ката око
Фиг. 4.
ло гърло
то. Свършваме съ пръстенъ
отъ 2 двойки.
Столчето плетемъ също
съ 2 двой-ки. (фиг. 4).
3. Канцеларски КОШЪ.
Изплита се дъно съ 2
четворки — 8 пръчки. На
бучватъ се 32 колчета и работимъ пръстенъ съ 2 трой
ки. Съ цепени пръчки изплитаме около 10—12 см., следъ
което превиваме колчетата
едно въ лево, друго въ десно, за да се кръстосатъ. Правимъ 2 пръстена отъ 2 или
3 пръчки, отстоящи на единъ
Фиг. 5.
отъ другъ на 4—5-см., като
надъ техъ плетемъ пакъ съ цепени пръчки. Свършваме съ
пръстенъ, като превиваме З пръчки, за да се образуватъ 2
ДВОЙКИ. Основното столче плетемъ, подъ З и надъ 2 колчета
така, че въ всека междина да влиза пръчка. Следъ това
изваждаме пръчките между всека междина навънъ и пле-
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темъ възходяща плетка надъ една, подъ една пржчка. Найсетне прикачаме уши отъ превити въ видъ на окржжность
пржчки, които обвиваме съ цепени такива, (фиг. 5).
4. Кошница.
Дъно. Вземаме петь еднакви пръчки, дълги 30—35 см.,
и други шесть, дълги около 12—15 см. Прекарватъ се дъл
гите пржчки презъ шестьтехъ тъй, че дълГие да бждатъ
една до друга, а късите,
на растояние 2—3 см.
Плете се съ 2 двой- (If/
р п п ,-\ Г\ П
ки надъ една и подъ щ,—j'
' • II 11 1111
една пржчка съ първата
двойка.докато настиГнемъ
втората. Плетемъ съ втоi j и| j П
П' (J \j
и
рата, докато настиГнемъ
първата. . . Винаги поч
ваме съ тънкия край и
Фиг. б.
свършваме съ дебелия,
почваме съ дебелия — свършваме съ тънкия . . ., докато се
образува елипсовидно дъно. (фиг. б).
Стени. Набучваме изострени 32 пржчки срещу всеки
основенъ лжчъ, a въ краищата на дългите — по две, за да
не се образуватъ големи жгли.
Плетемъ съ 3 пржчки едновременно. Вземаме 4 тройки
(12 тънки пржчки). Поставяме първата тройка една следъ
друга, между 3 последователни лжчи и плетемъ презъ 2
колчета.
Изплитатъ се 4 тройки, следъ това вземаме 8 пржчки,
по-дебели отъ първите 12, и плетемъ този пжтъ съ 2 чет
ворки. Първите и пржчки се плетатъ въ 2 последователни
междини презъ 3 колчета.
По този начинъ изплитваме до 4 см.
Вземаме 32 пржчки, не по-дебели отъ колчетата. Преди
да ги поставимъ, поставяме отъ двете страни по едно чамово
колче, на височина 30—40 см., на което следъ изплитането
закрепяме дръжка.
Почваме отъ едната страна на колчето, като първия
яжть правимъ 2—3 плетки, презъ 2 колчета.
Почваме съ дебелия край и плетемъ съ втората пржч
ка презъ 1 колче назадъ, докато достигнемъ до първата и
се образуватъ 2 последователни двойки. Така се плете, до
като свършимъ пръчките. Свършимъ ли съ първата — свърш
ваме съ всичките, Съ 2 четворки плетемъ надъ две и подъ
едно колче и то винаги съ най-задната пржчка. Плетемъ
пакъ назадъ съ 32 пржчки, надъ едно и подъ едно колче"
Кошницата завършваме съ пръстенъ отъ 2 четворки.
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Первазътъ може да се изплете, като тоя на панера, или
по-добре, като се поваля единъ отъ върховете презъ 2 кол
чета ; същото се прави и съ второто и третото колче. Образуватъ се З двойки. Плетемъ винаги съ първата пръчка отъ
последната двойка, като веднага се спуща колчето, съ което

Фиг. 7.

се образува нова пърза двойка. Столчето може да се изпле
те, както това на панерката, или като плетемъ съ 2 тройки
надъ едно и подъ едно колче.
Дръжка. Взематъ се 3 еднакви дебели пръчки и се
набучватъ до чамовите колчета. Всека пръчка отъ едната
страна се забучва съ дебелия, а отъ другата —- съ тънкия
край. Трите пръчки се заковаватъ. Те се преплитатъ съ 4
цепени пръчки тъй, че да образуватъ кръсть при почва
нето. Първите З пръчки Требва да легнатъ върху самата
дръжка. Съ четвъртата плетемъ напречно надъ една и за
виваме З пъти подъ две пръчки, (фиг. 7).

ИЗЪ УЧИЛИЩЕТО И ЖИВОТА.
(Вести и бележки).

У насъ.
Морската изложба въ София, невъзможно е разви
тието и процъвтяванеТо на висока национална духовна кул
тура безъ наличносТьТа на богата Такава материална. Пос
ледната е почва на първата. Бедна почва, бедна — недораз
вита и недорасла расТиТелносТь. Силниятъ духовенъ подемъ
на българите въ епохата на възраждането има корените си
и черпи сили въ цветущото благосъстояние на българския
еснафъ, чиито произведения се разнасятъ Тогава по всички
краища на грамадната турска империя и заливатъ всички
пазари. Българи-търговци, закарали едъръ и дребенъ добитъкъ на Цариградския пазаръ, се връщатъ отъ тамъ съ кемери пълни.
И върху това благосъстояние процъвтяватъ просветни
те нащи институти.
Здравомислящата часть отъ българското учителство веекога е долавяла тая истина, която сочи най-сигурния пъть
за напредъка на нашата страна. И изразъ на това си схва
щане учителството е дало чрезъ своето широко участие въ
извънучилищна — чисто културтрегерска работа.
Модерно лозарство, модерно пчеларство, бубарство, пти
цевъдство, искуствено тревосеяне — ЕСички модерни стъркове отъ народния ни поминъкъ дължатъ своето пренасяне и
разпространение твърде много на учителството.
Коопаратизмътъ въ всички свои форми, който ратува
за благоденствието на широките народни маси, възникна и
се развива у насъ преди всичко благодарение безкористни
те и нежни грижи на СИЛНИ кадри изъ учителските редове.
Нема културна народополезна инициатива, въ която да
не вземе участие съ повече или по-малко свои представите
ли и учителството.
Въ реда на тия мисли азъ намирамъ, че заслужава пъл
ната и широка негова подкрепа и една — сравнително нова,
но извънредно високо благородна и народополезна инициа
тива — тая на Българския народенъ морски сговоръ.
3а популяризирането на своите задачи той устрои тази
пролеть презъ великденските праздници въ София своята
морска изложба.
Морска изложба въ София, въ полите на Витоша,
стотици километри далеко отъ морето! — това звучи некакъ
странно.
Но то бе една хубава — реална действителность. Целиятъ втори етажъ на една отъ най-модерните столични про
гимназии, състоящъ се отъ десетина пространни светли стаи,
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бе запълиенъ съ материали за опознаване нашето море, не
говата флора, фауна, богатствата и хубостите му, неговото
търговско и изобщо стопанско значение за България.
Въ една стая съ надписъ „Морски брегъ" б е предста
вено нагледно и ясно протяжението на българския морски
брегъ презъ всички времена — отъ основаването на бъл
гарското царство до днесъ.
Въ времето на Аспаруха, Омортага, Бориса ние владеемъ Черноморския брегъ отъ устието на Дунава до. една
точка малко северно отъ Месемзрия.
Презъ царуването на Симеона Черноморскиятъ ни брегъ
държи отъ устието на Дунава до Мидия; Бело море владе
ем* отъ устието на Марица близу до Солунъ; Синьото
(Адриатическо) море — по целото протежение на днешна
Албания.
Най-големъ e нащиятъ морски брегъ на трите морета
презъ царуването на Иванъ Асенъ И.
Непосредствено преди завладяването ни отъ турците — въ
времето на Иванъ Александъръ—морскиятъ ни брегъ държи
отъ устието на Дунава до единъ пунктъ южно отъ Созополъ.
По Санстефанския договоръ намъ се дава Черномор
ския брегъ отъ Мангалия до Созополъ, включително и голема часть отъ Беломорския брегъ отъ устието на Места
до Хилендарския полуостровъ.
Днесъ — следъ две победоносни за българския войникъ
и катастрофални за българския политикъ и народъ войни —
ние владеемъ най-малкото прозорче на морето — най-малко
въ сравнение съ досегашната ни брегова линия презъ всич
ки времена.
Въпросътъ за нашия морски брегъ отъ Аспаруха до
днесъ заслужава да бъде разгледанъ съ всички ученици отъ
четвърто отделение въ специ аленъ чась. . .
Въ същата стая с ъ изложени картини, изобразяващи
живота на човека въ предисторическите селища по морския
брегъ между Варна и Евксиноградъ. Тия селища с ъ се със
тояли отъ кадколни къщи, построени надъ морето. Дадени
с ъ сцени и изъ живота на тогавашните жители, които по
луголи ловятъ риба, чистятъ убитъ дивечъ.
Извънредно интересни с ъ и картините изъ миналото на
гр. Вирна отъ 1828, 1854, 1878 и пр. години.
Въ специална таблица е представено нагледно, какъ с ъ
направили нашите черноморски градозе. Даваме отъ тая таб
лица данни за три различни години:
Варна, Бургасъ, Анхиало, Мееемврия, Созополъ
1834 г. 24550
2950
4922
17612950
1911 г. 41420
14897
5464
1945
3274
1925 г. 55980
25590
5455 *
2570
5050
В Ъ втора стая бе представена фауната на Черно море:
всички видове риби, раци, морски костенурки, врагове на
рибите и пр.
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Въ трета стая беха подредени представители отъ растителностьта на морето. Тукъ въ специллно приспособление
бе представено морското дъно и на него работящъ водолазъ,
заобиколенъ отъ разни морски животни,
Въ четвърта стая беха изложени препарирани птици
отъ ония, що живеятъ надъ морето, по неговите брегове и
въ водите му.
Въ отделна стая посетителите на изложбата съ Големъ
интересъ разглеждаха изложени модели на наши черномор
ски солници, купчинки отъ разни качества соль, a също
пресувана първокачествена соль въ форма на тухли. Тукъ
нагледно се посочваше и нехайството на ръководящите лица у насъ, които не съ създали почти никакви блогоприятни условия за засилване на нашето солопроизводство — въ резултатъ на което сме плащали грамадни суми за внасяне въ
страната на чуждестранна соль. Така презъ 1021 г. сме брои
ли за 32,000,000 кгр. внесена соль около 43,000,000 лв.', а
презъ 1924 г. количеството на внесената соль e стигнало
кръгло 36,000,000 кгр.
Посетителите можаха да видятъ изложени и всички
употребявани отъ нашите риболовци уреди за ловене по
бреговете на морето риба. Отъ специални диаграми се виж
даше и размера на нашето морско риболовство презъ раз
ните години. Най-благоприятна е била за него 1903 г., ко
гато съ хванати 18 милиона парчета скумрии. Всички предществующи и последующи години съ дали за нашите ри
боловци много по-незначително количество риба.
Презъ траянето на изложбата беха уредени отъ морския
сговоръ последователно три беседи за морето.
Въ една отъ техъ професоръ Консуловъ, между дру
гото, изнесе и колко слабо се ползваме ние отъ грамадните
и неизчерпаеми богатства на Черно море. Нашето риболов
ство продължава да си остава йсе тъй примитивно, каквото
е било преди десятки години. Нашите риболовци поставятъ
своите капани и чакатъ да имъ дойде рибата сама до бре
га. He дойде ли, те се оплакватъ, че презъ известна година
риба немало. А тя може да е била въ най-големо изобилие,
но те не съ могли и не могатъ да отидатъ да я дирятъ и
да я ловятъ навътре въ морето — далеко отъ брега.
Полумодерното риболовство — съ мауни дава възможность да се хвърлятъ мрежите навсекъде изъ морето и да
се вади големо количество риба, но това риболовство изи
сква многобройни работници.
При модерното — машинното риболовство, съ специални
рибарски параходи, сравнително съ малко човешки трудъ
може да се кръстосва навсекъде морето. To би дало възможность да се лови толкова риба у насъ, че цената й да
стигне 2 лв. килограма при 30 лв. килограмъ месо. И тога
ва, както въ другите страни, рибата у насъ би станала най-
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обикновената храна за народните маси, а не ще представ, лява както днесъ луксъ, който да си позволяваме само 5—6
ДНИ въ Годината.
Изобщо, ние сега вземаме много малко отъ благата, що
въ големо изобилие ни предлага Черно-море,
При модернизиране на рибарството, за което се подготвятъ младежи въ специално риболовно училище и за
което е поръчанъ вече рибарски корабъ, ще може да се
направи крачка напредъ въ тая посока.
Независимо отъ материалните облаги, морето приЕлича
съ неотразима сила и по редица други причини. Мамятъ не
говите прелести, целебните свойства на неговия въздухъ,
вода и светлина. Ве изложбата бе застъпена и тая страна
отъ живота край морето. На отделни таблици бе показанъ
броя на летувалите хора въ нашите морски курорти презъ
различните години, броя на сухоземните и морските учени
чески колонии и на прекаралите въ тЬхъ деца. Презъ 1924 г.
съ летували въ Варна кръгло 22,000 души, а въ Месемврия —
3,000. Същата година е имало край черноморския ни брегь
8 морски ученически колонии съ 585 деца. Специално за
големата полза отъ морелечението говори професора отъ
медицинския факултетъ г. д-ръ Стояновъ. Неговата беседа
бе не само научна обоснована, но и едно осветление върху
хубавите резултати отъ безгрижния животъ на курортистите
край морето, който бе изнесенъ чрезъ многобройни изло
жени снимки. . .
Но наи-интересенъ бе оня отделъ отъ изложбата, въ
които се даваше нагледенъ показъ за нашата търговия, свър
зана съ морето. Макаръ че ние днесъ владесмъ извънредно
къса брегова линия, макаръ че съ отнемането на Добруджа
отъ ромъните, Варна изгуби своето големо търговско зна
чение, защото изгуби сзоя хинтерландъ, нашата вносно-износно търговия презъ 1924 год. се разпределя процентно
както следва: по Дунава 23°/с, по сухо 29% и по море 48°/о.
Явно е, че почти половината отъ нашата търговия съ стран
ство става по море. И тоя грамаденъ вносъ и износъ до на
шите морски пристанища' става почти изключително съ чужди
параходи. И по отношение на своите съседи България съ
своята търговска флота стои Твърде назадъ. Това се вижда
най-добре отъ следните цифри:
Гърция притежава 1525 кораба съ кръгло 962 хиляди Тона.
Турция
"
134 »
"
»
105
"
"
Югославия „
125 "
"
"
146
"
"
Ромъния
"
39 „
"
"
71
"
„
България
"
- 5 "
" "
6 "
„
А каква рабоТа би се открила и колко народна пара
би се задържала въ нашата страна, ако нашата флота би
се разрастнала за услужване поне на часть отъ нашия
вносъ и износъ.
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И при това нерадостно положение намерили съ се
презъ 1920 г. 60 души българи съ вера въ бъдещето наше
преуспеване въ това направление и съ основали „Българ
ски народенъ морски сговоръ", кбйто презъ 1925 ГОД. брои
вече 4020 души редовни членове. Тоя съюзъ изнесе въ Со
фия една великолепна морска изложба, чрезъ която се разкриватъ отчасти хубостите, богатствата и извънредно големото стопанско и търговско значение гна морето за насъ,
българите.
Делото на инциаторите спечели широка известность и
доста нови членове. Съ Това се създаватъ благоприятни
условия за засилване всредъ нашия народъ интереса къмъ
морето и морското дело. Въ същото направление би се до
принесло още твърде много, ако подобенъ интересъ се възбуду между народното учителство, което e било и си оста
ва най-сигурния агентъ на всички благородни начинания и
усилия въ нашата страна. Настоящите бележки въ „Педа
гогическа практика" съ трохички отъ разнообразната, прият
на и извънредно полезна духовна храна ИЗЪ областьта на
морезнанието. Народниятъ морски сговоръ чрезъ своите из
дания и своята дейность разкрива достъпа къмъ тая храна.
.Народниятъ учитель би я направилъ достояние на широките
народни маси. И отъ това шансътъ за преуспяването на нашето
морско дело и на страната ни би се значително увеличилъ.
Хр. Спасовсви.

Въ чужбина.
БддеЩИГЬ уЧИЛйЩа Те ще бъдатъ построени също
като гръцкия Колизей. Учениците нема да се давятъ въ разваленъ въздухъ и прахъ, а ще дишатъ чистъ, откритъ въздухъ—такъвъ, какъвто го дава природата. Класните стаи
ще бъдатъ открити. Въ техъ ще проникватъ свободно слън
чевите лъчи. Въздухъгь ще бъде изпълненъ съ благоуха
нието на горите, ливадите и градините. Презъ зимата уче
ниците не ще изпитватъ никакъвъ студъ.
Това не е мечта. Първото такова училище е построено
въ малкото село Дербишайръ въ Англия. Зданието е на единъ
етажъ, но има огромни размери. То нема прозорци, нито
покривъ отъ тежъкъ материалъ. Отъ ъглите му се спускатъ къмъ югъ стъклени стрехи като на оражерия. Те еж
направени така, каточели образуватъ люспи, между които
има свободни отвори. Слънцето и въздухатъ свободно про
никватъ отъ югъ: Северната стена е no-издигната и запаз
ва залата отъ влага и студъ. Стъклата на покрива лесно се
движатъ и регулиратъ съ помощьта на особенъ механизъмъ.
Отворите между техъ не се затвар.ятъ и въ най-студените
зимни дни.

^_

Педагогическа практика.

379

Маисгоръ на това големо здание e архитектътъ
Жоржъ А. Видовзъ. Преди да го построи, той дълго изучвалъ древната римска архитектура. Видовзъ изоставилъ упо
требявания въ днешно време методъ да се поставятъ парни
тръби за отопление въ стените. Той прокаралъ, като рим
ляните, подъ самия подъ на стаята тръби, напълнени съ
вода. Водата може да се стопля до различна температура
чрезъ въздухъ, които ce нагрева въ една подземна стая.
Поради туй подътъ презъ студените дни пропуща достатъч
на топлина, която загрева краката на учениците и ги дър
жи Топли. КръвообръщениеТо по Тоя начинъ става правилно.
Училището въ Дербищайръ съществува отъ неколко
години. То възбужда • големъ интересъ у педагозите въ
целъ светъ. Много учители отъ разни страни отиватъ тамъ,
за да се запознаятъ съ уредбата и учебно-възпитателните
му методи. Главните му пособия съ кинематографътъ, радиотелефонътъ и околната природа. Снабдено е съ работилници,
лаборатории и градина. Дадено е широко место на практи
ческото обучение. Прилага се активния методъ. Обучението
се води предимно средъ природата или въ работилниците,
лабораториите и градината. Децата не се претрупватъ съ
четене на много книги, защото "зубренето" развала зрение
то, отслабва паметьта и разстройва нервите,
Такива училища ще се строятъ и на други места въ
АнГлия.
(Изъ сп. „Живогьп,.*, бр. 2).

Допълнителното учение въ Англия, Германия и ЧвХОСЛавИЯ. Въ Англия то е уредено съ закона на лордъ Фишеръ отъ 1018 г. На допълнително учение подлежатъ всич
ки младежи на възрасть отъ 14 до 18 години, ако съ свър
шили основно училище и не съ постъпили въ нексе средно
училище. Учението въ основното училище е задължително
за всички деца на възрасть до 14 години включително.
За допълнителните курсове се предвиждатъ по 320
часа годишно, т. е. по 8 часа седмично презъ 40 седмици.
Въ Германия допълнителното учение е уредено още
преди войната. Отначало то имало предимно практическсиндустриаленъ характеръ. Презъ 1919 год. програмата на
допълнителните курсове е разширена, като e дадено место
и на общото образование покрай специалното.
Основното училище въ Германия е съ 8-годищенъ курсъ.
Допълнителното учение e задължително за младежи на въз
расть до 18 Години включително.
Въ Чехославия допълнителното учение е въведено съ
законъ отъ 1922 Год. Обучението трае 3—4 Години и Се води
обикновено следъ пладне. Въ изключителни случаи се допускатъ занятия вечерь и въ празднични дни следъ пладне.
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Еволюция на детснитЪ интереси. Споредъ изследва
нията на женевския педагоГъ д-ръ Адолфъ Фериеръ, разви
тието на детските интереси минава презъ следните стадии:
1) Стадия на играта — до б-Годишна възрасть.
2) Стадия на непосргьдственштъ интереси — отъ 7 до 9
Годишната възрасть. Презъ тая възрасть детето се интере
сува предимно само оть онова, що става въ настоящето, оТъ
онова, което Го засега преко.
3) Стадия на конкретнитгъ интереси — отъ 0 до 12-Годищната възрасть. Детето се интересува отъ- животни, рас
тения, разкази за пътешествия, биографии и др. т.
4) Стадия на абстрактниппь интереси — отъ 13 до 15
годишна възрасть. Детското съзнание постепенно се издига
надъ конкретните факти, обобщава Ги и прави изводи отъ
техъ.
5) Стадия, на сложнитгь абстрактни интереси — отъ 16
до 18-годищна възрасть. Презъ тая възрасть се развива способностьта къмъ научни разсъждения.
Въ общи черти всеко дете минава презъ тези етапи.
Требва, обаче, да се установи за всеки народъ възрастьта,
презъ която се проявяватъ различните интереси, за да може
обучението и възпитанието да се приспособи къмъ техъ.
Подготовката на

ОСКОЗНЙТЪ

учнтеш въ Цюрихсккя

КЗИТОНЪ. По тоя въпросъ сега тамъ и въ печатъ, и въ педаго
гически конференции ставатъ оживени разисквания. Повечето
учители поддържатъ, че основниятъ учигель требва да по
лучи образование 1) въ средно училище и 2) въ универ
ситета (две години). Правителството, обаче, смета, че обра
зованието, добито въ педагогическото училище, е достатъчно
за основния учигель. Само въ изключителни случаи допуска
едногодишно образование въ университета. Общественото
мнение е на страната на правителството. То не намира, че
на основния учитель е потребно образование, равно на обра
зованието на свещеника и на гимназиалния учитель. Срещу
основателните искания на учителството се противопоставятъ
съображения отъ финансово естество. Мнозина се боятъ, че
основните учители, следъ като получатъ университетско
образование, щ е поискатъ по-големи заплати.

РЕЦЕНЗИИ.
Проф. Б. Цвиевъ. — Правопнсвнь речникъ на българ
ския кншоаень езикъ (отзивъ). София. 1925 г. ц е н а 1о дева.

Правописниятъ въпросъ е въ много остра фаза още
отъ 1893 год., когато се почна издаването на списанието
„Български прегледъ". Реформата, която"се прокарваше то
гава (1893 г.) въ това списание, бе доста 'краина, но разум
на. Изхвърляха се буквите ю, я, е, й, щ, а ce въвеждаше
старата буква i (отговаря на латинската j). Споредъ тая ре
форма, требваше да пищемъ iy-= ю; ia •== я; шт.-— щ; MOJ
=--• мой; TBoi = твой и пр. Това бе изненада за мнозина. Отвсекъде се посипаха по главата на професорите-филолози
удари. Даже въ София имаще митингъ протизъ реформата
И народниятъ поетъ Ив. Вазовъ, макаръ че правеше много
правописни грешки, се обяви противъ реформата. И въ Вар
на, по инициатива на „Учителското дружество", имаше иеколко събрания. Обществото не бе Готово за Такива крайни
реформи. Тогава жизеяха още стари дейци (Найденъ Геровъ.Малеевъ, Балабановъ, Думановъ, Шишковъ, Бурмовъ
и др.), некои отъ както беха готови даже да пишатъ и съ
w (именит, падежъ рьтба, винит. падежъ рмбъ, множ. число
рьтбм). Хората, безъ да разсъждаватъ, скъпеха традиция
та ", бе имъ мило за старото. Та те и не познаваха добре
старобългарската граматика, историята на новобълг. езикъ
и не можеха да схванатъ, че и това, което подържаха, бе
дзлечъ отъ старото. А реформи въ правописа съ ставали и
ставатъ въ всички езици. Даже последниятъ български патриархъ Ефтимий е направилъ реформа въ правописа ца
тогавашния езикъ, съобразно съ езика, които се говорелъ
въ Търновско. Живиятъ езикъ еволира. Днешниятъ нашъ
литературенъ езикъ не е същиятъ, който бе, напр., въ 1876 Г.
и не ще бъде същиятъ следъ 50—60 години. Правописътъ
требва винаги да се нагодява споредъ измененията на ези
ка. Било е време, когато се изговаряло гренда, девентъ,
дъмбъ, зъмбъ и се употребявали юсовете. Требва ли днесъ
за •„традиция" да държимъ тия мъртъвци — юсове, да създа
ваме 'правила за техната употреба ? Разбира се, не. • Единъ
сложенъ правописъ само затруднява изучаването на езика,
безъ да има и наи-малка полза отъ това. Какво по-просто
и по-ясно отъ правилото:*за всгьки звукъ да има само единъ
знакъ. Каква смисъль има да си служимъ съ знакове, които
въ-некои случаи неиамъ никакво значение, a други съ
знакове на неколко звука? Напр., ъ въ думите: дъбъ,
зъбъ е безъ всеко значение (пази последните букви да не
избегатъ!); а въ дъска, върба означава звукъ. Въ думите
конь, коньтъ, мъдрость, мъдростьта ь има различно значе
ние. Въ конь ь смекчава буквата н, аъ коньтъ се чува като
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я (коняТъ), а въ мъдросТьТа само се мъдри, безъ всеко
значение. ПиТамъ учителя, какъ ще учи Той децата на
Тия правила? Не щеше ли да бъде най-добре, ако ь се за
пазеше само да смекчава крайните съгласни букви въ неколкото думи, като конь, учитель, соль ? Каква разлика има
въ произнасянето на ъ въ вълкъ и дъбъ, та требва въ еди
ния случай да пишемъ за единъ и същи звукъ ъ и ж? Всич
ко е тъй ясно, че сеио закоравели "консерватори" въ нау
ката могатъ да поддържатъ противното.
Другъ единъ недостатъкъ на днешния правописъ е упо
требата на е. И когато искате да използувате традицията,
вие ще срещнете толкова трудности, че не можете създаде
правило, освенъ да се помирите съ руския принципъ: "на
чалство лучще знаетъ". Г. проф. Цоневъ изтъква въ брошу
рата си много подобни грешки въ правописния.речникъ. Не
зависимо отъ всичко това, требва да се знае, че докато се
пише съ п, мие не можемъ да имаме единство • въ езика си. И
днесъ ние имаме учители съ висше образование, некои отъ кои
то съ филолози, но все изговарятъ вера, млеко, репа, снегъ
и т. н. Това не щеше да бъде, ако се пишеше вяра, веренъ,
мляко, млеченъ, ряпа, репички, снягъ, снеженъ и т. н. Де
цата още отъ първо отделение щеха да учатъ български
литературенъ езикъ.
Между насъ се срещатъ и Такива, които съ жаръ защитяватъ стария правописъ по "патриотични съображения".
Правописътъ ни, реформиранъ, щелъ да доближи българския
езикъ до сръбския и щелъ да улесни сърбите въ посърбване на Македония. Колко се заблуждаваме l Нашиятъ езикъ
има Толкова много отличия, че Тоя страхъ e излишенъ. Въ
сръбски езикъ нема членъ на думите. Сърбите съ запазили
старите падежни форми и си служатъ съ infinltif. Въ сръб
ски езикъ сравнителната форма не се образува съ частица
по-. Сърбинътъ не ще каже по-добъръ, a'— лепши и дрМакедонскиятъ въпросъ е отишълъ тъй напредъ, че не се
нуждае отъ защитата на ъ и други знакове. Въ Македония
българското национално чувство е развито още презъ сред
ните векове. Сега нашия правописъ нема абсолютно никак
во значение въ Македония, защото тамъ не се допуща бъл
гарска книга. Тя е нещо по-опасно и отъ динамита. За една
българска книга човекъ може да бъде и убитъ. Тамъ българинътъ нема право дори правилно да подпише името си.
Днесъ Никола Тасевъ въ Македония е Никола Тасевичъ. He
се ли съгласи да се пише на ичъ, не се знае, дали ще осъм
не живъ. Въ такъвъ случай, какво значение има за македон
ците, които съ въ Македония, нашиять правописъ?
Правописътъ на Омарчевски. Мнозина, безъ да знаятъ
добре, какъвъ е правописътъ на бившия министъръ на на
родната просвета Ст. Омарчевски, не искатъ и да чуятъ за
него. Съ техъ е мъчно да се разбере човекъ. Съ хора, кои-
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то работятъ само съ чувства, а не и съ разумъ, не може да
се спори. Ст. Омарчевски никога не е правилъ самъ правописъ. Той не e филологъ. Правописъть e рожба на хора
на науката. Главните правила с ъ приети отъ историко-филоложкия клонъ на Българската Академия. При прокарване
на правописа въ министерския съветъ намесата на Стамбо
лийски го малко осакатила. Правилото е било буква ъ да се
употребява като звуковъ белегъ ъ = ъ , като ъ се изхвърли
съвършенно отъ азбуката. Но по настояването на Стамбо
лийски, изхвърля се ъ, a се запазва ъ . Това бе наи-голеМИЯТЪ недостатъкъ на правописа на Омарчевски. Този недостатъкъ можеше лесно да се премахне. Звукътъ ъ нема пра
ва. Въ първите времена, при покръстване на българите, ъ
се е произнасялъ като гласна буква. Буквата ъ се е произ
насяла ъ м (дъмб, зъмб). Постепенно звука м се изгубилъ и
отъ д ъ к б станало дъб, отъ зъмб — зъб. Ж преминало въ
ъ - - значи изгубило всеко значение. Следователно ъ има
место само въ старобългарската граматика и въ историята
на български езикъ. Правописътъ на Омарчевски имаше тол
кова много преимущества, че дори и малките деца го изучиха
въ една седмица. На учителите по български езикъ се даде
възможность да бъдатъ истински учители по езика, а не са
мо по правописа. Колко златно време се губи отъ учителите
да поправятъ тетрадките съ червено мастило, де да се пише
е, де ъ, де ъ . Учениците получаватъ зрелостно свидетелст
во, безъ да с ъ усвоили правописа и безъ да знаятъ да изложатъ правилно мислите си. Не е ли време да се к а ж е :
Стига толкова "традиции"! Дайте възможность на учителя
да търси не правописни грешки, a стилни.
Г. Цоневъ обръща внимание покрай другото и на ма
териалната загуба, причинена отъ Стария правописъ. Ъ, като
излишна буква на края на думите, заема место. Освенъ това,
при печатането създава излишенъ наборъ. Всичко това стру
ва пари. Излишно се хабятъ хартия и трудъ. Отъ това заскъпватъ всички книги и учебниците на децата. Целъ народъ плаща ежегодно милиони левове глоба за хатъра на
ъ въ ролята му на опашка на думите. Скъпа опашка!
Понеже не всеки има възможность да прочете брошу
рата на проф. Цоневъ, излагаме правилата, приети отъ историко-филоложния клонъ на Българската Академия:
1. Буква ъ да се употребява само за звуковъ белегъ,
именно за да се изразява съ него характерния български
тъменъ звукъ ъ — ъ .
2. Буква ъ да се не употребява, а вместо нея да се
пише ъ.
3. Буква е да ce не употребява, a вместо нея да се
пише е и я — съобразно съ книжовния изговоръ.
4. Буква ь да се употребява само като знакъ за смекчение въ краесловието на некои съществителни: конь, соль,
учитель и пр.
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5. За смекчение въ средословни срички, както и за
йотация, ще се употребява й: Пейо, Груйов, Йонко, Петно,
БоТйовъ и пр.
"Тия правописни правила, както пише проф. Ц., бидоха
приети съ болшинство отъ 16 души между 22-ма души присътствуващи и Гласували".
Брошурата е написана на гладъкъ полемиченъ, но мно
го остъръ езикъ. Ето какъ г. Ц. пише: "Година и половина
го мътиха неговите автори, за да ни го представят — пак
недоносче. Било ви писано да ви мъчат още c излишни пра
вила за е и ъ 1 Писано било и на горките ващи учители да
си губятъ златното време, за да ви втълпяват правописни
допотопщини, да ви доказват, че опашката е глава, че край
ните ерове иматъ "реална звукова стойность" l Писано ви
било пак да робувате на един кекав правопис, за да задо
волите мракобесията прищявка на двама уж просветени
хора!" . . • <стр. 3).
„Може би г. Милетич да е доволенъ, че е сполучил да
отбие временно делото на своите противници, но историята
на българската книга ще го жигоса като човек, който поТъпка наука и правда, потъпка и своите прежни убеждения,
само да стори своят инат. Тъй излезе на свят тоя чуден и
дивен правопис. . ." (стр. 4).
Г. проф. Цоневъ е много недоволенъ отъ своите коле
ги г. г. проф. Милетичъ и Романски. Въпреки тоя остъръ
полемиченъ езикъ, брошурата на г. проф. Цоневъ е строго
научна. Той разглежда системно всички правила, изложени
въ правописния речникъ на министерството, посочва Техни
те недостатъци, посочва пропуснатите думи въ речника
и пр. Брошурата може да служи и като допълнение на реч
ника. Тя ще помогне на читателя, който немя охота отъ вре
ме на време да разглежда правилата на българската грама
тика (която немаме и кои знае презъ кои години ще се на
пише*), да се позамисли върху нашия езикъ.
Горещо препоръчваме тая интересна брошура на чи
тателите на "Педаг. практика".
в п ГсчвВЪ
*) Нека ни бъде позволено да кажемъ, че историята на българ
ската наука никога не ще прости на нашите професори-филолози, за
дето следъ толкова годишенъ трудъ не се заеха да напишатъ българ
ска граматика. Виновно е и Министерството на народната просвета,
дето не се е погрижило до днешенъ день за това-.. Ще каже нЪкой.
.Нима министерството ще пише граматика?* Верно е, че министерството
не пише граматики, но кой му пречи да предвиди въ бюджета една —
две премии за българска граматика? Не счита ли то това за свой
дългь? Немагь ли право чужденцитЬ да питать, имаме ли обработенъ
литературенъ езикъ и де е граматиката н*ь Ставаме смЪшни предъ тЬхъ,
дето нЪмаме една макаръ непълна граматика.
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