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ВсЪки учитель, който може да бжде полезенъ съ своето
перо на колегите си и на родното ни школо, може да стане нашъ сътрудникъ.
УЧИТЕЛЮ, ПЛАТИ СИ АБОНАМЕНТА!
Низката цена на списанието е поставена при огледъ, че всичка
абонати ще се отчетатъ. Всгьки неплатенъ абонаментъ е въ загуба
на списанието. Никое списание не може да виргъе съ нередовни, або
нати. Ако искате списанието ни да запази сжщия обемъ и съдържа
ние платете са абонамента! Не ни принуждавайте абонирането
па списанието да става само въ предплата.
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МЕСЕЧНО СПИСАНИЕ ЗА ПРОГРЕСИВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ
Цвптко Антовь Боцановски,
с. Вълчидръмъ

Дветгь свгьтила
Ученъ и учитель! — Ето дветгь
най-девствени и най-ярко свгьтящи све
тила върху свгьтовния небосклонъ!
Учительовата работа е сложна,
трудна и деликатна. Едва ли има потежка работа отъ неговата и тази
на учения изследователь-откриватель.
Учениятъ безспирно се лута навсгькяде
въ безконечната природа: между про
пасти и неизвестности, надлъжъ и наширъ, на високо и дълбоко, за да открие
научни истини, за да създаде положително-опитната наука на завещанието
и. традицията, която наука да подобри
живота и подправи качествения му ръсть. А учительтъ ома
предназначението си да популяризира тия научни открития и
домогвания най-широко между народитгь и да внесе разбира'
телство въ детския и народенъ умъ по тгьхната реална при
ложимость. Да внесе научнитть истини въ живота съ тгьхната
приложна стойкость, които истини да подобрятъ и да подсладятъ живота —това е учительовата рудница, въ която той не
престанно трп>бва да отдгьля чистия металъ отъ рудата. Уче
ниятъ да открие и докаже истинитгь, а учительтъ да ги по
пуляризира. Само този е най-здравиятъ пять, по който ще се
осжществятъ научнитп, постижения и идеали въ ценность. Нау
ката ще подобри живота, ще си пробие сигуренъ и здравъ пять
между обширната» народни маси и ще движи сигурно, макаръ
и бавно, воденицата на успгьха, златната колесница на циви
лизацията, бързата стрела на прогреса и вълшебната }магия
на съвършенството. Нтьма по-ценненъ приносъ отъ този: нау
ката да бжде въ пълна услуга на живота, да го подобрява и.
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само нему да служи. Наука, която не е вгънчана за живота,
не е наука! Точно тука е предназначението на човгька да про
яви гениалната си мощь на.творецъ-художникь и само тогава
ще оправдае положението си да бжде вгьнець на творенията.
\ Наука и животъ, животь и наука! — Науката за жи
вота, животътъ за науката — ето вгъчниятъ импулсъ, който
ще движи неспирно въртящата се перка върху воденицата на
живота.
Науката всичко би постигнала за живота съ удивително
съвършенство и реална бързина, ако егоизмътъ и пристрастието
не замъгляваха човгьшкия умъ и не затъмняваха човтиката
душа; ако изкористяването не караше човп>ка да остане въ па
дение и да угажда на едни, като пргьчи на други.
Егоизмътъ и алчностьта ся. еднички фактори — лично
духовни, които еж попргьчили върху правилно развитие на чо
вгька и еж изместили праволинейния пжть на живота и посо
ката му къмъ истинския културенъ прогресъ. Егоизмътъ се е
вкоренилъ въ човешката душа и затжпилъ алтруизма; господ
ству валъ въ нея и за сметка на алтруизма, докато се напра
вило главното отклонение и завой къмъ несправедливостьта и
злото. Тази е основната психологическа гргьшка, която ще излгькуватъ вековете на времето и солидното възпитание. Тука
е домътъ — вгьчната работилница на човешката гениална,
научна и възпитателна мощь, която денонощно требва да пио
нерству ва и твори. Положителниятъ човгьшки гений ще разруши
и премахне егоизма и алчностьта отъ душата на човека и съ това
ще отстрани основнитгь гргьшки за неговото правилно развитие
и прогресъ. Природата ще стане обща, евгьтътъ целокупенъ.
Благата ще бждатъ на всички и за всички. Обществата ще
станатъ творба и дело на целото човгьчеешво. Всички ще творятъ и ще се наслаждаватъ отъ творчеството си. На човешкия
гений, на учения и на учителя предстои да създаватъ обща
блага, които да подслаждатъ живоша на всички еднакво. Щомь
се постигне това, тогава науката, изкуствата и училището е
ще тласнатъ живота въ духовенъ подемъ и разцветъ и Щ
сложатъ най-бързото темпо за развитието на културно-прогресивната мелодия въ човгьшкото творчество и съвършенство.
Тогава нещастията, бедствията, злото, несправедливостьта
ще изчезнатъ за винаги отъ лицето на земята.
Кой ще извърши това огромно и велико дгьло?—Ето кой:
"

О, та, гений, колективенъ човгьшки гений !
Ти, изследователи), наученъ изследовстелю !
И та, учителю, учитель на човгьчеството 1

Създайте вий националните култури въ техната макси
мална творческа възможность, които да кондензиратъ и трансформиратъ въ крайния си видъ общочовешка култура. По
вдигнете онзи що е въ кальта! Сгргьйте душит>ъ на измръзна
лите ! Дайте людовьта си на страдущите! Разтворете широко
вратите на науката, на изкуствата, на музиката еднакво за
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всички! Забраветгь личния си интересъ и заработете за общия
такъвъ! Откъснете дявола отъ човгька и му вдъхнете истин
ския образъ на чов/ькъ и вие ще извършите най-великото дгьло
на земята! Тогава свгьтътъ ще върви по-бързо напредъ: блгьнътъ ще бжбе реаленъ, щастието — възможно. Ние, човгьцитгь,
ще бждемъ по-човгьчни и ще вървимъ напредъ! Свгьтлина без
крайно ще евгьта! Ще бждг впченъ день!
Напредъ и нагоре!
Само две девствени евгьтила още най-ярко евгьтятъ върху
широкия небосклона на живота и стоплюватъ милиарднитгь
живи човгьшки сжщества тукъ, на земята — това еж: учениятъ
и учите льтъ.
- - • • ' Никола Станевъ,
^председатель на славянското
дружество — София.

Сътрудничество между учителит-fe въ Бълга
рия и Югославия.
Нужда отъ такова сътрудниче
ство. Отъ каквото гледище да излизаме за
отношенията на народитfe въ България и
Югославия, ще разберемъ, че е наступило
време да се разберемъ, че е наступило
време да се създаде и затвърди едно ра
зумно и системно сътрудничество (сърадничество) между учителите и възпитателите,
които създаватъ духовния обликъ на младите
поколения въ тия народи.
Следъ настжпилигв тихи, мирни и
благоприятни условия, последица на склю
чения договоръ за вечно приятелство и за
непрекженато сътрудничество между двете
славянски държави, требва да се признае, че е дошла минутата и за
"учебно възпитателно въздействие върху учащите се въ духа на до
говора (пакта) отъ 24 януарий 1937 г., чийто едничакъ членъ гласи:
. - . . „Ще съществува ненарушимъ миръ, искренно и вгьяно прия
телство между Царство България и Кралство Югославия".
Подъ този. категориченъ изразъ еж сложени подписите на Царь
Бориса III и Краль Александра I, както и подписите на отговорните
министри председатели и министри на външните работа г. д-ръ Георги
Кюсеивановъ и д-ръ г. Миланъ Стоядиновичъ.
Министерските съвети въ Бълградъ и София сжщия день одо
бриха и протоколираха станалото.
Така сключени-rt договори за в*ченъ миръ и вечно приятелство
представя виешъ и тържественъ актъ, приетъ доброволно, сь ра
дость и чиста съвесть отъ двата братски славянски народи. Това се
доказва и отъ обстоятелството, че този актъ биде приетъ отъ наро
дите едногласно, защото нито въ Югославия, нито въ България се
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прояви, каквото и да е било възражение, несъгласие и неодобрение.
Това д*ло се изтъкна, оцени и посочи за благородно и полезно въ
цълия културенъ св-ьть, като начало и примъръ за бхдещето миро
любиво уреждане на отношенията между всички народи на земята.
Учителите, създателите на убежденията и моралните чувства,
съячитъ на етическия животъ, не могатъ да не оценятъ и приематъ
казания актъ като такъвъ, който има право да легне твърдо въ тъхната образователна и възпитателна дейность. Противното поведение
би било странно лицемърие, съкрушителенъ ударъ на човъшката рели
гиозна и философска съвъсть. По-добре би било човъкъ да бжде
излъганъ, да пострада и понесе последицигЪ' на своята несправедли
вость, отколкото лицем-Ьрно да подпише и приеме единъ договоръ
съ принципа на дявола: „Приемамъ и вървамъ, докато мина моста".
Има едно юридическо правило, което казва:
„Договори се свързватъ, за да се изпълняватъ".
Ала има и
етично правило, което повелява: договорить тр-Ьбва да се свързватъ
непренудено, добросърдечно, справедливо и за двегЬ страни полезно,
искрено и убедително въ доброто, което" се цели. Ако въ послед
ствие, при приложението, животътъ покаже, че има нъша, които засътатъ болезнено или неприятно духовни и материални интереси на
договорните страни, отговорните правителства се грижатъ за тьхъ.
Започватъ се преговори за необходимитЬ изменения въ онъзи точки^
които създаватъ несгодите. И това тръбва да се извършва дрброжелателно, искренно и мирно, както е станало и първото подписване на
спогодбата. Въ случай че, не може да се постигне пълно съгласие за
нъкои нъща, тогава странитЬ тръбва да прибъгнатъ до нъкоймеждународенъ правовъ институтъ или до свободно избранъ арбитьръ.
Основания. Този е мирниятъ, правиятъ и мораленъ пжть, по
който се развиватъ приятелски и напредничаво народить. До избира
нето на този спасителенъ пжть се е достигнало по дълъкъ процесъ
отъ горчиви неуспъхи, които народить ех изтърпъли съ тежки жер
тви и дълги страдания въ своя мжченъ животъ.
Въ миналото държавата като суверенна сила, смиташе, че има
право сама да опредъля своитЬ задачи и крайни идеали, безъ да
държи смътка за правата на околнитЬ народи и държави. Тя сама из
бираше и сръдствата за достигане на поставенит-ь цели и идеали.
Последната Голъма европейска война накара държавнщшпгь (не
народить, които по инстинктъ знаяха цената на войнит-Ь) да разбератъ, че и най-силните държави не могатъ да минатъ безъ съюзи
срещу противниците си, и че дори и да победятъ, пакъ спорнить.-въпроси не могатъ да се разрешатъ на барабанъ, защото победените) не
могатъ да се унищожатъ и скоро подирватъ ограбените имъ права.
Страданията, които настлшвать следъ насилнически и несправед
ливи мирни договори, еднакво тежко падатъ върху плещите № победени и победители; те рано или късно предизвикватъ нови борби
съ още по-дълбоки;рани на милиони озлочестени семейства, обществ*
и народи.
Тази плачевна действителность кара днесъ мислящитв обществе
ници, предвидливите и даровити люде да дирятъ безкръвни и си
гурни средства за разрешаване на съществуващи или новопоявили се.
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спорове безъ да се приб-Ьгва до кръвопролития и осакатяване на де
сетки милиони човешки сжщества.
Войските, които държавите и народит* съ такава любовь и
скжпи жертви събиратъ и обучаватъ, иматъ висока човешка и кул
турна задача. Те не еж излишни, както мислятъ некой, а еж необхо
дими, като гаранция за миръ и сила, за обуздаване на опасните насилници, разрушители и грабители, били външни или вжтрешни, за
които е безсилна всека педагогика и всъки разумъ. Военните сили,
подчинени на закона, еж носители на спокойствие, приложители на
правоеждйето, косвени сътрудници на напредъкъ въ стопанство, наука,
изкуство и редъ; те еж крепители на народното достойнство и
ммэрество.
Слицина на сътрудничеството. — Съ такива убеждения
югославци и българи требва да се въодушевяватъ, за да одухотво
рять сключения пактъ и да постигнатъ вложените въ него надежди.
Има ли нужда отъ планомерна дейность за това? —Очевидно има.
Нея еж разбрали всички здрави умове, всички стопански организации
отъ двете страни. Още отъ самото начало ГБ заработиха непристорено, смислено и целесъобразно. Отъ мирни договори и съюзи преди
всичко почувствуваха нужда сдруженията, които творятъ материал
ните блага на народите и създаватъ видимата градивна сила, върху
която лежать напредъкътъ и благоденствието. Затова сме свидетели,
какъ кооператори и търговци, еснафи и индустриалци, земеделци,
лозари и скотовъдци, кредитни и застрахователни организации —
всички бързо схванаха настжпилигв благоприятни условия и въ взаимни
посещения изучаватъ, сравнявать и уеднаквяватъ усилията си не само
за съвършенство по качество въ производството си, но и да се
явятъ като сътрудници, съгласуване на световните пазари, а не
като съперници и противници.
Резултатите отъ това еж несъмнени.
По сжщия пжть тръгнаха държавните служители, както и дей
ците отъ свободните професии и културата (писатели, художници,
артисти, правници, лъкари, инженери.и архитекти, миньори и желез
ничари, соколи и юнаци, професори и църковници). Така се обхвана
ц-Ьлата активность на дветъ държави.
Не означава ли това, че е налучканъ спасителния пжть за общо
спасение и че именно по тоя всеобщъ желанъ пжть е по-възможно и
•по-лесно да се разплетатъ и разрешать стари недоразумения и спорни
питания, които отдавна чакатъ своя край?
България и Югославия броятъ кржгло 20 милионя здрави, будни,
юначни и дейни славяни, които еж въ положение да създадатъ миръ,
и правда вредъ въ балканските работи и да заематъ достойно ме
сто. Кой требва да спои духовно тези милиони въ една висша сила
на културата?
При Министерството на просветата въ България и Югославия
има комитети, които еж натоварени съ грижата да улесняватъ, съгласуватъ сътрудничеството и предначинанията върху културна почва.
•'••- Сега-е редътъ на учителството. Човекъ въ недоумение се пита,
защо то стои некакъ на страна хладнокръвно, сякашъ песимистично
настроено? На какве? се длъжи това неучастие въ общото "движение ?
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На нерешителность? На н-вкакъвъ страхъ? На н-Ькаква идеология?
Каквато причина и да предполагаме, мжчно ще можемъ да я
оправдаемъ, защото идеите за сближение и сътрудничество между
Югославии и българи еж разумни и осветени съ висши спогодби Отъ
държавните глави и отговорните правителства; те еж възприети и
отъ народите въ техните обществени и законно организирани среди,
и то по начинъ, който има значение почти на плебесцитъ. Да допуснемъ, че участието на учителството, като организации, отъ двете.
страни, се брои за излишно подиръ общо проявената народна воля,.
едва ли е уместно. Защото всеки знае, че въ училищната ковачница
се създава трайно настроение и правиленъ мирогледъ въ поколенията..
При Обществото на народите има отдЪлъ, натоваренъ да се
грижи за училищното обучение, образование и възпитание въ духъ
на примирение между всички народи. Издадени еж отъ отдела хи
ляди окржжни, брошури, съчинения и наредби, въ които съ доводи
отъ науката и педагогиката се доказва, че е дошло времето, въ което
като се възпитава единъ народъ въ своето минало, въ сжщото. време
да се поведе къмъ борба и противъ омразигв, съперничествата, тира
нията, надменната гордость въ полза на братство, любовь, спогодби,
съчуетвие и сътрудничество между народите, защото за всички има
место подъ слънцето.
Такива позиви и съчинения се получаваха и въ българското сдру
жено учителство. Съ усърдие и искренность авторите на поменатите
съчинения, както и съ лични писма, искаха да узнаятъ, какъ се води
въ България образованието и възпитанието? Дали еж повтарятъ
грешките на миналото въ европейска образователна система, да се
тикатъ поколенията къмъ омраза, клевета,- заблуди и презрение
къмъ другите народи, или всичко това е заместено съ друго настрое
ние — да се буди, подхранва и закрепва чувството на солидарность
и съзнание; че народите, още повече съседите, иматъ вопиюща нужда
за евдето-битие само о т ъ м и р ъ , , добри чувства и сътрудничество.
СжиДите позиви и съчинения беха отправени и до. нашите" съседи.
Ржководителите на това хуманно движение, познати педагози и
велики мислители въ Женева, напираха, че преподаванията на история,
география и литература еж най-важните въ случая служби. Чрезъ
горните предмети се осветлява и закрепява народностното съзнание,
създаватъ се благородни характери и души, способни да се разбиратьсъ своя народъ и да живеятъ човешки съ другите, или пъкъ се изковаватъ хора недоволни, отровени, мрачни, песимисти, неверующи ,въ
никого и въ нищо, авантюристи, които не може нищо да задоволи и'
смири, дори и смъртьта.
Отъ страна на българското учителство се дадоха успокоителни
сведения и обяснения, който беха обнародвани въ общите европей
ски педагогически списания и издания. Въ сжщите списания беха об
народвани отговорите отъ организираните учители и у нашите съ
седи. И, наистина, отъ две-три години ние забелязваме, че поне въ
учебниците за основните и средните училища на нашите съседи еж ста
нали промени, изхвърлени еж онези злъчни, обидни думи, изрази, унизи
телни оценки и приежди по адресъ на българския народъ и неговата исто
рия, каквито имаше по-рано, когато се отричаше славянския произходъ на
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народа ни; когато не се признаваха за българите никакви историче
ски заслуги; когато държавните ни мжже, писателите, художниците,
военноначалниците — изобщо ц-Ълата ни българската интелигенция — се
обявяваше като зломислеща, злосторна, лишена отъ добродетели и
отъ качества за култура.
Днесъ положението е значително изменено. Много и видни съ
седни писатели, учени, особено историци, езиковеди, техници и ху
дожници, посетили България, се връщагъ съ други чувства. Тъ не
само признаватъ устно, но и въ печата и въ специални съчинения тдигатъ твърде високо способностите и достигнатите успехи г.а бъл
гарския народъ. Хвалятъ документално напредъка,, характера, госто
приемството и добродушието на народа ни и чрезъ това разпръсватъ
прежнитъ заблуди, пристрастия и враждебность.
Това требва да кажемъ особено за югославските стопански дейци,
писатели, артисти и общественици, които посетиха България и се
срещнаха лице съ лице въ средата на народа съ българските синове,
творци на блага и култура. Въ историческите й обществени сръбски
вестници и списания се срещатъ вече често отзиви и преценки за
нашето историческо минало, които приближаватъ до действителностьта
пълна съ велики дела, подвизи и жертви, дадени за свобода и въ
помощь на съседп. И ако некой още не ех достигнали до същин
ската истина", то е, че не лесно се прощава човекъ съ стари, напластени понятия, предубеждения и заключения, или защото не еж още
ясно и подробно осветлени върху целокупната дейность на съсед
ните народи. Нека признаемъ, че имаше обща слабость у балканските
водачи да не изучаватъ съ внимание историите и дейностьта на
своите съседи, като държатъ младите поколения въ заблудата,
че само собствените народи иматъ побед», царе, патриарси, писатели
и общественици съ име и заслуги за Балканите, за човечеството, а
другите еж нищожества.
* Съ изопачени, криви, недостатъчни и преднамерени преценки и
сжждения за ежеедите никой не е ствгалъ далече. Рано или късно
заблудите се разкриватъ и поколенията се виждатъ измамени въ
своите познания, въ своята вера и неспособни да се справятъ съ междусъседните мжчнотии .. ••.»• .
Тъй требва да схващаме взаимните си отношения, особено съ
сръбския народъ, като часть въ Югославия. Съ православните сърби
ние сме съседи и влизаме въ най-разнообразни събития и дела. Като
едноверни, съ еднакво богослужение и православенъ мирогледъ, ние
сме длъжни взаимно да се задълбочимъ по-безпристрастно и по-рев• ностно въ историческото минало на сърби и българи. Въ това изуч• ване ние ще срещнемъ сблъсквания и войни, ала ще откриемъ и не
малко сътрудничества съ големи благотворни последици. Нема защо
да ни гневятъ и възбуждатъ свадите и свиванията; техъ требва да
обясняваме и приемаме като естествени недоразумения и враждувания, •
каквито еж възможни между сжщински братя й сестри — вражди, на
следени или придобити по незнание. Историята ни дава много при
мери на борби между сродни и дори еднокръвни части отъ единъ и
сжщъ народъ. Нека си спомнимъ междуособните, жестоки и дълги
войни, между Спарта и Атина, между Венеция и Генуа, между Ан-
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глия и Шотландия, между Влашко и Молдова, между Сърбия и Зета
(Черна гора). Като спомняме тЪзи примери, ние съ облекчение но-

жемъ да заключимъ, че борбитгь между българатгь и сърбитгь
никога не еж били тъй чести, жестоки и продължителни,
както у гореказанитгь еднородни страни.
Отъ гореказаното, вярваме, четецътъ е схваналъ, какво учите
лите по история, география, езикознание и литература нъма нужда
да изопачаватъ, да фалшифициратъ или дори да премълчаватъ не
приятните исторически събития, нито да презиратъ и подценяватъ
действуващите лица и писатели. На своето место гЬ еж. длъжни да
да изложатъ самата истина, но веднага обективно да обяснятъ, какъ
и отъ.какво еж станали грешките. По-добре е въ учебниците, както
и при устното изложение, което е много по-.важно, да се излага спо
койно всичко правдиво съ огледъ на бж.дещъ миръ, напредъкъ и
междусъседна справедливость, отколкото да се извикватъ настроения
за омрази, закани за мъсть и презрение. Разбира се, това не озна
чава обезличаване или учение за безкрайно търпение на неправди и на
силия. Въ такъвъ случай държавната власть влиза въ ролята си.
Заключение. — Днешните събития въ света ни убеждаватъ,
че съ зло и омраза се губятъ много повече сили, безъ да се добие
съответенъ резултатъ. Нека винаги помнимъ, че българите и сърбит*
иматъ въ миналото и сътрудничество, и враждебность; чёте днесъ еж
равни на брой; че иматъ еднаква вера и култура, проявяватъ еднаква
енергия, издържливость и храбрость. Сжществена, обаче, разлика се
е затвърдила въ книжовния имъ езикъ. И . тъкмо тази разлика е си
лата, която бележи техниятъ индивидуалитетъ, който нёдопуска да
бждатъ погълнати единъ отъ другъ. Така самоопределени, заемащи
двете важни половини на Балканския полуостровъ, те съ братско
разбирателство, съ близко сътрудничество ще вървятъ въ благородно
съревнование къмъ високо творчество, къмъ здрава славянска взаим
ность и култура, и съ приежщите имъ мжжество и храбрость щё запазятъ свободата си.
Къмъ такива идеали требва да се стремимъ всички.-И учите
лите въ случая требва да изпълнятъ своя дългъ и своето предназна
чение. Било съюзно, което е най-желателно, било по групи и спе
циалности, българското и сръбското учителство требва да влезатъ въ
живи връзки, да се споразумеятъ, както е прилично като братя и
педагози, за да изработятъ общъ планъ за планомерно и системно
въздействие чрезъ училищното обучение и възпитание въ взаимно
уважение, почитъ и любовь къмъ сближение и солидарность между
всички народи въ Югославия и народа въ България за светло бждеще, сигурность и благоденствие.
- "

Поради твърде много набраниятъ отъ словослогателипИъ
материалъ отъ другит>ъ отдгьли, който не можеше да се изо
стави, принудени сме да оставимъ тая книжка безъ литературенъ отдгьлъ.
Редакцията

Дкмитрана Иванова, Санда Иовчева и пр.,
София

Протестътъ на лайките
Предназначението на човека е да се
бори за възтържествуване на истината.
Въ тая борба той увеличава силитЪ си
и се усъвършенствува.
Л ее и н г ъ .
ВсЬка година 8-й май — праздника на
детето — е день на жива проповъчяь, апелъ
къмъ всички, които иматъ присърдце бждещето на детето, да координирагь усилията си,
за да се даде правилна и здрава насока на дет
ското духовно развитие. За цельта необходи
мо е да се подбере за децата оная духовна
храна, чрезъ която ще се култивиратъ у тъхъ
социални чувства, съзнание за обществен!.
дългъ и отговорность, навици да се зачктатъ
законигв, правата, свободите на гражданите,
а надъ всичко това — всеотдайна любовь и
служене на Родината до себеотрицание и са
можертва.
Може ли да се оежшестви тоя възпитателенъ идеалъ, когато на
учащата се младежь се наложиха нЪкои учебници съ противонародностно съдържание и явенъ пораженски духъ? Напр., въ конкурсенъ
учебникъ по стенография за гимназиите, одобренъ съ заповедь .Nfe
2796 отъ 15 септемврий 1936 год. четемъ:
„Българигв еж юнаци, но често и глупаци. У иасъ н£ма патриотизъмъ. Пощенската ни служба не е уредена. Въобще, изобщо поло
жението на отечеството не е уредено и пр."
-»
Тия грЪшки и редъ други факти, въ основата си невЪрни и крайно
за нацията ни оскърбителни, еж допустяати нъ учебници, одобрени
чрезъ конкурсъ. Подробности за тоя крайно лошъ учебникъ четемъ
въ в. „У т р е " отъ 5-й декемврий, 1937 год., брей 122, страница 2-ра.
.Учебникъ, предназначенъ да съдействува за здраво обществено
и държавно-гражданско възпитание на младежьта, требваше ли да
съдържа факти, които излагатъ престижа на страната, нейнит*
закони и държавни институти, особено телеграфопощенската ни
служба, съ чиято уредба ние, българскигв граждани, заслужено се
гордЪемъ ? Това, което учктельтъ съ големи усилия гради, чрезъ
тоя учебникъ всичко само за мигъ може да се разруши."
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Въ другъ учебникъ (отечествознание за IV отделение) четемъ:
„ Т у р с к а т а в л а с т ь к а т о се з а т в ъ р д и л а в ъ Б ъ л г а р и я ,
с ъ з д а л а м и р ъ и р е д ъ . " Да твърдимъ такъвъ нев-вренъ фактъ,
ще рече, да отречемъ нашите герои-борци за освобождението на Роди
ната ни отъ вековното турско иго. Те изпъкватъ като борци противъ реда и спокойствието, установени отъ турската власть, което не
е верно, защото миръ и редъ чрезъ ятаганъ и пожари не се устано
вява, а такава е била презъ цёлото СИ време турската власть. Въ:
сжщия учебникъ на друго место се казва: „Презъ есеньта 1918 го
дина неприятелските войски, сборъ отъ войници отъ всички европей
ски народи, р а з би л и б ъ л г а р и т е при Добро поле, Македония."
Никой отъ нашите неприятели не твърди, че при Добро поле българ
ската армия била разбита. Ако тя е отстжпила отъ тия позиции, това не
ще рече, че е била разбита, защото едно сражение не решава побе
дата. Нима требваше въ единъ конкурсёнъ учебникъ, по който бъл
гарската младежь ще се възпитава на патриотизъмъ, да се пишатъ.
такива неверни факти, които подбивать родолюбивите чувства у
децата и разколебаватъ вярата имъ въ мощьта и силата на българ
ската армия, която показа чудеса отъ храбрость по всички бойни полета?'
Други отъ одобрените учебници дори и критика не издържатъ,.
поради това, че застхпватъ принципи, отдавна изоставени отъ мето
диката и експерименталната психология, и съ това връщатъ учител
ството назадъ десетки години. Поради невъзможностьта да се работи
резултатно съ подобни учебници, мнозина родители, учителски .дру
жества и общественици своевременно отправиха протестни постжпки
предъ ржководните просветни фактори, ала, за жалость, не имъ се
даде ходъ и до днесъ. Изнесоха се дори статии въ ежедневната преса,,
въ педагогическите списания, а видпи 'педагози,., за да осветлять. /
общественото мнение по въпроса, написаха редица изложения по
извършените нарушения на правилниците за одобряване учебниците,
и по тоя начинъ конкурсниятъ въпросъ отъ просветно-училищенъ.
доби общестенъ характеръ.
•;,Вменява се въ дългъ на българските граждани въ всекидневни»
си животъ да поставятъ на първа линия грижата за децата; а к о г а т о к о м п е т е н т н и т е учители, р о д и т е л и и п е д а г о з и , подбуд е н и о т ъ ж е л а н и е т о да се д а д е д о б р о о б р а з о в а н н е й
в ъ з п и т а н и е на б ъ л г а р с к и т е д е ц а , з а с т ж п в а х а и с к а 
н и я п р е д ъ р ж к о в о д н и т е ф а к т о р и , на т е х н и т е по
с т ж п к и п о ч т и не се о б ъ р н а в н и м а н и е . Учителството, найвече родителите, изпшватъ болезнени мжки, поради обстоятелството,
че днесъ най-строго се наказватъ преступления отъ общественъ харак
теръ, а къмъ тоя просветно-общественъ въпросъ, тъй неправилно
разрешенъ, р ж к о в о д н и т е ф а к т о р и на н а ш а т а п р о с в е т а
не се о т н е с о х а с ъ ну ж н и т е г р и ж » и в н и м а н и е . Вместо да
се поиска сметка отъ виновниците за слабите конкурсни резултати,,
за забавяне на прогимназиалните учебници, н а п р о т и в ъ , т а к а в а се
поиска о т ъ ония, к о и т о имаха д о б л е с т ь т а да издигн а т ъ н а д ъ в с и ч к о п р е с т и ж а на в л а с т ь т а , на з а к о - н а и
о т к р и т о да п и ш а т ъ з а н е г о в и т е , н а р у ш е н и я .
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Министърътъ на труда г. Ст. Никифоровъ, по поводъ само на неколко статии въ
ежедневната преса за нарушения на трудо
вите закони въ кибритената фабрика край га
ра Костенецъ, нареди анкета, за да защити
шепа български работници отъ своеволията,
беззаконията и бруталностьта на единъ самозабравилъ се чужденецъ. Колко по-наложителна е анкетата по единъ тъй важенъ училищенъ въпросъ, по нарушенията на който се
изнесоха толкова много факти, още повече,
че отъ допустнатитъ слаби и съ противонародностно съдържание учебници, страдатъ не
-, .. ..
шепа български граждани, а ц-Ьлата наша
учаща се младежь, ц-Ьлото наше учителство, а заедно съ ткхъ и ние,
*майките1 Най-йъвмутитёлното при конкурсите е това, че р е д ъ у ч е б 
н и ц и еж п е ч е л и л и п р е м и и не п о р а д и п р е и м у щ е с т в а и
ц е н н и к а ч е с т в а , а т ъ к м о п о р а д и н е д о с т а т ъ ц и т е и мно
г о т о м е т о д и ч н и г р е ш к и , съ к о и т о с * били и з п ъ л н е н и .
И понеже, неметодични учебници на автори-дилетанти въ учебикарството изместиха методичните трудове на специалистите автори,
известни на родители и учителство съ книжни трудове изъ своята спе-^
циалность, то автори и книгоиздатели по тоя поводъ и редъ други нару
шения, още м и н а л а т а г о д и н а п р е з ъ л о т о т о о т п р а в и х а
д о П р о с в е т н о т о м и н и с т е р с т в о 104 п р о т е с т и - о п л а к в а н и я п р о т и в ъ н е д о б р о с ъ в е с т н а т а р а б о т а на д о к л а д 
ч и ц и и ч л е н о в е о т ъ к о м и с и я т а п о о д о б р я в а н е на у ч е б 
н и ц и т е , както това ни се каза отъ тогавашния министъръ на про
светата г. Николаевъ.
Въ отговоръ на техъ СЖЩИЯГБ въ в. „Зора", брой 5489 отъ
14..Х. 1937 год. изрично подчерта, че оплакванията били само клюки,.
интриги и злонамерени слухове, и че конкурсътъ билъ правилно и
добросъвестно, произведенъ по всички учебни предмети, а пъкъ оплак
ванията, че учебници съ добри рецензии не били представени за удоб
рение, СА били съвършено неоснователни. Тази декларация на г. ми
нистра не му попречи, поради нарушения на правилници, да отмени
одобрените учебници ио география за класовете и нареди ново пре
глеждане на сжщите. До колко еж основателни оплакванията и проте
стите противъ нередовностите при конкурсите, говорятъ некой рецен
зии, които имахме случай да прочетемъ: ,

За учебника по отечествознание подъ лжжеиме „Каменовъ":
•Изложението е догматично. Илюстрацията е слаба. Клишетата
стари, изтъркани, които още преди години не еж били одобрени.
Цялата илюстрация по история требва да се поднови, нато се постввятъ характерните сцени изъ борбите и поминъка днесъ, а не пор
трети, които всички знаятъ и изгледи, които лесно се забравятъ. Не
е дадено характерното за географските обекти, а еднообразното
описание могатъ да направятъ и децата, нато гледатъ на културната
карта. Затова е учебникътъ. Да, нови учебници затова се пишатъ,
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за да дадатъ нови факти и осветления, а не да |се Гпреписватъ
стари издания неизменно".
Въ последствие тоя учебникъ, въпръки тая остра критика, се
•одобрява, безъ да еж. поправени посоченитЬ гръшки.

За учебникъ по отечествознание подъ лжжеиме
„Родолюбецъ":
„Изложението отъ къмъ езикъ не задоволява напълно. НЪма
схематични карти за ландшафтитв. Учебникътъ е илюстрованъ бедно.
Вмъсто съ богати илюстрации, авторътъ съ .-изгледи отъ ^илюстро
вани карти нн дава бита и стопанската дейность на нашия народъ.
Говори за богатствата на Пловдивското и Кюстендилското полета,за Дунавската равнина, безъ да ни даде картини, въ кои го да се
отразява бита и поминъка на жителите въ тия населени мЪста.
Който иска да взема отъ децата на България стотици, не бива да
имъ предлага трици.",
И тоя учебникъ се одобрява, бъпръки тия и многото още цосочени принципни гръшки.

Мнението на специалистите рецизенти за учебници, който
еж пропаднали при конкурса:
Посочваме само добритъ за т ъ х ъ отзиви, тъй като тъ преобла-жаватъ предъ малкото и незначителни гр-вшки, изтъкнати отъ г, г.
.рецензентит-в:
За букваря, даденъ подъ, лжжеиме „ Н а ч а л о " .
«Тоя учебникъ е съставенъ напълно сполучливо. Всичко, въ него
е интересно, хубаво, изъ детски животъ, селски и градски. ПримЪри
изобилни, интересни гатанки, скоропоговорки. Читанката има сжщитЪ .
достойнства. Учебникътъ ё богато илюстриранъ, а пом-ЬстенигЬ въ
него четива еж,отбрани художествени кжсове отъ народното твор
чество и български автори. Съдържанието на четиввта вдъхва
любовь къмъ семейството, къмъ труда, къмъ близкия, къмъ животнитЪ. Намирамъ тая книга напълно, издържана и я препоржчвамъ
да бжде одобрена.
-Заключението изъ доклада за сжщия учебникъ е следното::
«Явторитъ еж вложили здрави начала въ основата на тоя учебникъ,
който миналъ презъ редица опити и издания, постелено се е усъвършенствувалъ. Може да се оцени като много добъръ. Не се. одо
брява".
Въпръки горната отлична атестация тоя хубавъ учебникъ пропада.

З а учебникъ по отечествознание п о д ъ л ж ж е и м е
„Драгомиръ":
' .-•' .-•'
•Тоя учебникъ методично е съвършенъ. СмЪло може да пре
тендира за първенство по методъ, стилъ и съдържание. Тоя е единствениягь учебникъ, въ който знанията не се даватъ на готово,асе
извличатъ чрезъ детската активность и самодейность. Изложението
на материала е дадено съ езикъ лекъ, увлекателенъ и високо художествёнъ. Авторътъ е-положилъ много грижи и за илюстриране н'а
учебника. Приложени еж многочислени картини къмъ всички отдвли
на учебника. Нвкои отъ твхъ, многото на брой, иматъ тая хубава
'страна, че отразяватъ бита и стопанската дейность на нашия народъ."
, , , . , ' С п е ц и а л и с т ъ т ъ - р е ц е , н з е н т ъ , п о р а д и т о л / Ь м Ж т * пре
димства, които намира въ тоя учебникъ, дава мнение
да се одобри, а тдйне"се одобрява.
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Имаме сведения, че и при конкурса за прогимназиални учебници
много отъ тЪхъ отлично атестирани отъ г. г. рецензентитъ, еж били
отхвърлени.
Та това ли е предназначението на конкурента? Учебници,
копия отъ стари издания, условно одобрени, преиз
п ъ л н е н и с ъ гр-Ьшки и н е д о с т а т ъ ц и , да се о д о б р я в а т ъ ,
а о р и г и н а л н и т р у д о в е , о т л и ч н о а т е с т и р а н и , да се провалятъ?
Въ днешния въкъ на специализация и компетентность, когато з*
дребни работи викаме специалистъ-майсторъ, трЪбваше ли, при под
бора на духовната храна за децата ни, да се пренебрегне компетент
ното мнение на специалиститъ-рецензенти? А народътъ съ каква радость
посрещна обновата, която дойде въ името на хубавитъ идеи за безпартийность, компетененость, правда и всенародно добруване!
Гореизложеното не говори ли най-красноречиво, че при разреша
ването на тоя просв-втенъ въпросъ еж доминирали интереситъ на шепа
заинтересовани, но не и общигв духовни интереси на бъларскитт. деца
и на Родината ни?
Недоволствата на родителитъ, учителигв отъ лошигЬ и скхпн
учебници, които даде конкурсната система, и стотиците протести на
автори и книгоиздатели за неспазване предписанията на Правилника
за учебницитъ, всичко това идва да потвърди и изтъкне безредията
и производить, които еж царъли около одобряване на учебницитъ.
Особено силно е възмущението на прогимназиалното учителство
и мнозина родители, поради това, че нъкои отъ прогимназиалните
учебници се дадоха на децата едва къмъ края на учебната година;
и въпреки толкова дългата процедура на одобрение, много отъ нало
жените учебници пакъ незадоволяватъ учителството и исканията я«
съвремената педагогическа мисъль, тъй като еж преизпълнени съ ези
кови, фактически и методически гръшки.
Конкурсниятъ въпросъ за учебнщитгъ е културенъ въпрос*
и като такъвъ той не е само просвптенъ, но и общонационален*.
Поради, това, за да се подпомогне правилното му разрешение,
освенъ видни педагози, би трябвало да се заематъ и ржководителитгь на нашата политическа и обществена мисъль — въобще
просветени хора изъ всички ергьди въ страната ни..
Въ миналото, при най-свободното състезание на авторитъ-учебникари, одобряваха се неограниченъ брой добри учебници, и на учителя
се предоставяше свободата самъ да подбере за работата си най-добритЬ.
отъ т*хъ. ДобригЪ учебници си пробиваха пжть, а слабитъ се загуб
ваха още презъ (първитъ дни отъ сжществуванието си. Благодарение
на тази конкуренция българскиятъ учебникъ се издигна на завиди*
висота. Тогазъ и родители, и учители, и деца се радваха на много
по-добри учебници, отколкото тия, които имъ се наложиха днесъ чрезъ
конкурент*. Най-чудноватото е, че учебници, които при свободная
пазаръ беха отречени отъ учителството като неметодични, >
сега при конкурсите намериха горещъ и сърдеченъ приемъ, * :
такива, практически, изпитани и възприети отъ учителството, като от
лични учебни помагала и най-широко разпространени при свободния учи-
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тёльовъ изборъ, при конкурент* неизвестно покакви съображения про
паднаха.
Поради тия жалки резултати тръбва да се върнемъ назадъ къмъ
доброто минало, когато при свободния пазаръ, чрезъ конкуренцията,
която е залогътъ за напредъка на материалната и духовна култура,
действително се идваше до по-добри и по-съвършени творби въ на
шата книжнина, била тя литературна, научна или педагогично-учебникарска.
•
Ние, майкитъ, желаемъ да се даде здрава образователна и възпита
телна насока въ крехката възрасть на нашит* деца и поради това
предявяваме следнит* искания:
Конкурсната система за одобряване учебници, поради лошитъ
рузултати, които даде, се указа пакостна за правилния вървежъ на
учебното ни д-вло. Тя тргьбва да се
премахне,
Това ние го искаме не отъ името на нашит* лични интереси, а
отъ тия на децата ни и доброто на Родината ни.
Истинското родолюбив налага предъ общитгь интереси на
децата ни и Родината да замлъкнатъ
личнит/ь интереси на
нгъкои
заинтересовани.
Подписали

майки:

1. Димитрина
Иванова, редакторка на в. „Женски гласъ" и
председателка на Женския съюзъ.
П. П. Презъ моята ржка минаха учебници съ много неграмотно из
ложение и съ безсмислени изречения. Подържамъ мнението, че учебниците
се пропускать безъ особени грижи за тъхъ.
2. Мила Коджабашева, редакторка на в. „Кооперативно знаме".
П. П. Странно впечатление ми направи непонятното за здравия разумъ
заключение изъ доклада на единъ учебникъ: „Може да се одобри като много
добъръ — не се одобрява." Ще ли научимъ децата на логично мислене и
изразяване,«,когато въ много отъ одобренитъ учебници има допустнати нело
гични изрази, когато и въ единъ официаленъ документъ е допустнатъ изразъ
безъ всъкаква логика?
3. Санда Йовчева, писателка и председателка на женската група
при Славянското дружество :
П. П. У насъ, българите, любовьта къмъ Родината, чувството и съзна
нието за общественъ дългъ и отговорность винаги еж преобладавали предъ
личните ни чувства и интереси. На тия тъй ценни качества и приежщата на
българина смелость и доблесть ние дължимъ освобождението си отъ духов
ното и политическото робство. Само съ тия качества днесъ и въ бждеще т е
можемъ да отстоимъ правата си на човъци и граждани и да запазимъ по
тоя начинъ националната си свобода и независимость.
За жалость, въ одобрените учебници, отъ които децата се учатъ на
родолюбив, българинътъ не е представенъ въ истинския си видъ. Той е
- очертанъ като ГОЛ-БМЪ егоистъ, гастрономъ и още като гол-Ьмъ страхливецъ.
Напр., въ букварчето получило първа премия, вместо да се даде предимство
на четива съ наченки на обществени чувства и проявления, като любовь и
саможертва на детето за родители, учители, братя, сестри, другари, близки и
далечни хора и пр.;' вмъсто разказчета съ възпитателно съдържание и худо
жествена стойность, поместени еж такива скърпени, на брой, около 20, въ
които се говори все за ядене и пиене. Като че ли най-важниятъ култъ на
българина е стомаха. Нима въ букварчето — първата възпитателна книжка
— требваше да се остави детския духъ безъ идеали, неподхранванъ отъ бла
городни чувства, желания и стремежи?
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'Освенъ това, българинътъ чрезъ нъкой четивца въ букварите е очертанъ и като големъ страхливецъ: бои се отъ гжски, мишки, жаби, което не
е в*рно, защото гражданчето не е тъй страхливо, а пъкъ смелото и
калено всрвдъ природата селянче лови съ ржцетв си жаби, змии, гущери,
дори и смокове. Такива четива, въ които се очертаватъ децата ни съ отри
цателни и неприсжщи твмъ качества, не требваше да намиратъ мвсто въ
учебниците ни.
Моето мнение, на майкитв и това на учителството е, че за да се сдобиемъ съ образцови учебници, требва да имаме свободна конкуренция и да
ъе възвърне правото и свободата на учителя самъ да си подбира учебниците,
които биха му осигурили резултатна училищна работа. Това се налага отъ
•интересите на детето, учителя, които еж и интереси на учебното ни дело.

4. Траяна Димчева, общественица.
•WPTK".™

П. П. Изнесените поразителни факти въ
редицата учебникарски дела дадоха доказател
ства,' че при избора на учебниците чрезъ конкурсъ се е служило на други интереси, не тия
на учителството и на нашитв деца. Поради това,
съ конкурсния начинъ за одобрение на учебни
ците тръбва напълно да се ликвидира. Нима на
шитв деца ще продължаватъ да се учатъ още
по учебници, чиято неграмотность се доказа въ
-учебникарскитв процеси ? Имахъ случай да прегледамъ редица учебници и въ некой отъ твхъ
намврихъ" четива не само безъ идейно съдър
жание, но лишени дори и отъ елементарна ло
гика. Япелирамъ къмъ ржководната просветна
власть да полага повече грижи и внимание
къмъ учебниците, отъ които децата черпятъ
първата духовна храна, необходима да имъ по
служи като основа за по-нататъшно образование
и възпитание.

5. : Пепа Върбенова,
общественица:
ГТ. П. Подържамъ мнението, че учебниците на нашитв деца еж съ много
слабо и неграмотно съдържание. Имамъ две деца, ученици отъ II и III от
деление, и като майка изказвамъ неодобрението си.

6. Костадана Д. Генчева, бивша учителка :
П, П. Учебникътъ тъй требва да бжде написанъ, че да стане любима книга за децата, че
тена отъ твхъ непринудено, съ увлечение, радость
и интересъ. Поради това, че съдържанието на мно
го отъ одобрените учебници не е дадено въ худо-,
жествена форма и не е изъ детския животъ, уче
ниците чегатъ уроците си насила, а знания, на
трапени безъ интересъ и чувства на радость, ско
ро се забравятъ, защото минаватъ и заминаватъ
-. презъ мозъка, безъ да оставятъ трайни следи. Та
ка и учительтъ при натрапени учебници, противни
на неговите педагогически възгледи, работи безъ
настроение и интересъ и резултатите еж незадо
волителни. Колкото е щастливъ младежътъ, встжпилъ въ бракъ не по-любовно влвчение, а по за
поведь и сметка на родителите си, толкова е и
резултатна работата на учителя при учебници, въз
приети не по свободенъ изборъ а наложени му
по законъ, мимо волята и желанията му.

7. Мария Михайлова, бивша учителка :

.]

П. П. Учебниците, които CJR предназначени за просвета на децата ни, j
•само тогазъ требва да добиятъ правото си на животъ, следъ като се подло- «
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жатъ на преоценка отъ безпристрастния- и-"компетентенъ по педагогически
въпроси учитель; съ една дума; следъ като по т*хъ се изкаже 20,000 учи
телство, което най-добре отъ вс*ки другъ познава детската душа и найправилно може да се произнесе върху добрит* или слабит* страни на вс*кв
единъ учебникъ. Истинското подобрение на последния може да се постигне
само при свободния пазаръ на учебницит* и възвръщане педагогическата
свобода на учителя.
8. Цвгьтана д-ръ Керанова, общественица:
"П. П. Учебникътъ, за да се удостой съ премия при конкурент*, според*
закона, тр*бва да бжде безупречно написанъ и съвършенъ въ вс*ко отно
шение, а допустнатит* гр*шки въ отечествата, см*танкит* и н*кои отъ букварит* еж толкова очебийни, че се намиратъ не само отъ насъ майкит*. но
и отъ децата ни. Такива погр*шни и объркващи учебници не могатъ да имагь
образователно и въепитателно въздействие върху детската душа.з
(Протестътъ е подписанъ повече отъ 500 майки).
Д-ръ Драголюбъ Бранковичъ,
главенъ инспекторъ на всички
опитни училища въ Югославия.

Важность и необходимость отъ опитни
училища
Освенъ първото опитно училище въ Бълградъ — Кралъ Александъръ I, и други такива въ Загребъ, които еж открити по-рано, презъ
тази година успъхме въ Югославия да откриемъ опитни училища още
въ седемь области (бановини). Сплитъ и Цетина още нъматъ открити
училища по нЪмане удобни училищни сгради и подготвенъ персоналъ,
както за инструктури, тъй сжщо и за учители въ тия м-Ъста. И така,
отъ всички областни ср-Ьдища у насъ само тия два града нЪматъ опитни
училища. Отличнитъ резултати, които ни даде опитното училище
„Краль Александъръ 1-ий" презъ последнигв три години, привлече вни
манието на педагогическия св-Ьтъ не само у насъ, но и въ чужбина
(Германия, Франция, Чехословашко, България). Отъ тия страни еж ид
вали видни педагози да разгледатъ всестранно опитното училище и
еж. си отивали съ отлични впечатления. За добритт» резултати еж да
вани благоприятни отзиви въ много педагогически списания (нъмекото
» „Erzichund" и българското „Педагогическа практика") 1 ). Всичко това
предизвика нашата държавна просветна политика да открие презъ тази
година още 8 опитни училища (още едно въ Бълградъ и 7 въ нъкои
областни градове) и провъзгласи за опитно и горското частно учи
лище въ Тушканица, близо до Загребъ, което отдавна работи по
принципигв на активното училище. Следъ една година ще бждат>
крайно интересни резултатите, които ще дадатъ и НОВИГБ ОПИТНИ учи
лища, и отъ това ще следва дали да продължи фаворизацията, съ която с<_
ползуватъ тия новъ видъ училища у насъ. Ето края на учебната годинаближава, ще бждатъ подробно ревизирани всички опитни училища от>
едно и сжщо лице съ единъ и сжщи училищенъ критериумъ. Това
мисля да направя лично азъ, и макаръ и да не съмъ добре съ здражето си, ще се помжча да ги прегледамъ и константирамъ, дали и
') Год. XVI, кн. 6.7 и 8.
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тия опитни училища почиватъ на сжщите психологични-педагогически
основи, на които стои'и първото Белградско опитно училище „Кралъ
Александъръ I-ий", дали и новите опитни училища еж следвали моите
инструкции, които съмъ лубликувалъ и въ известното берлинско пе
дагогическо списание „Възпитание", което се урежда отъ видния нЪмски психологъ Шпрангеръ. Работата, която ще започна, не ^е малка, и
е твърде уморителна, защото е необходимо най-малко 35 дни за оби
колка на 7 областни средища, да прегледамъ работа на 146 образ
цови учители, съвестно да се справя съ действителностьта, която идва
като резултатъ отъ дивната работа на първата матица отъ тоя родъ
—-Белградското опитно училище „Кралъ Александъръ I". Само следъ
свършване на ревизията ще можасъ радость да константирамъ, че усп/ьхътъ въ всички опитниучилища
е отличенъ, въ което не се съмнявамъ,
и всички заедно, колкото ги имаме (около 10), могатъ вече да приематъ педагогическа публика и могатъ бързо и ефикасно да действуватъ съ работата си за преобразяването на нашето народно училище.
Требва да се знае, че нашето училище, взето като целость, не
е още минало къмъ новата методическа работа, пълно и правилно да
прилага принципите на детската активность и самодейность. Наистина,
както у насъ, така и у васъ — силно следя развоя и на вашата педа
гогическа мисъль — за принципитт. на новото училище много се при
казва и пише. Но систематическо и подробно разглобване на T-БХЪ не
се извършва, защото масата учители напълно невладеятъ, и следова
телно, не могатъ да приложатъ принципите на активностьта и самодеййностьта при обучението. Наистина, тукъ-таме еж правени опити,
често случайни, и поради незнание еж били поставяни на крайно по
грешни основи. Своебразно се разбиратъ на много места принци
пите на у чениковата самодейность и на комплексното целостно обучение.
Въ нашите опитни училища учителите успеха безъ много теоретизиране правилно да схванатъ проблематиката' на труда въ активното
училище и, кое по-рано или по-кжено, дасе приложи, тъй както пред
писва^ 44 отъ Закона за народните училища и издадените тълко
вания и наредби на това положение отъ нашето Министерство на
просвещението,
Нашето учителство, както и нашия народъ, еж за правилна учи
лищна работа. Всички ние сме недоволни отъ резултатите на днешното
училище, което развива само паметьта, и следователно, хармонично не
развива всички способности на детето. И затова ни предстои много
работа. И у насъ, както и у Васъ, интересътъ на основния учитель
за необходимостьта отъ новия образъ на училището е по-големъ, отъ
колкото тоя на гимназиалния му колега или професора въ универси
тета. Често съмъ отивалъ като министерски пратеник* на зрелостни
изпити въ некой педагогически училища. Оставалъ съмъ разочарозанъ
отъ това, което съмъ виждалъ. Новата педагогическа мисъль още нема
влияние въ нашите учителски институти, даже на много места е непо
зната. Тамъ, за големъ срамъ, още господствува Хербартъ — Цилеровите
формални степени и за жалость още бждещите учители се обучаватъ
по учебниците на Люба Протича и други автори, за които още преди
3—4 години сме дали мнение, че те еж много остарели н не съот
ветствувате на предписанията на § 44 отъ Закона за народните учи2
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лиша и Наредбата за училищните инспектори. Учителитгь. по ме
тодика въ нашитгь педагогически училища -още каратъ своитгь
възпитаници
да се придържатъ по досаднитгь учебници отъ
шаблонната Хербартъ—Цилерова
система
иформалнистепени,
гдето всгька методическа единица се разкжсва безъ огледъ на
логика на петь формални
степени (анализа, синтеза...). Затова
много отъ нашигЬ учители излизатъ отъ училището съ много стари
възгледи и неподатливи къмъ новото. Въ нашите педагогически учи
лища още се работи, както преди 35 години, а отъ тогава до сега
по коритото на педагогическата мисъль много вода изтече. Ето защо,
ние още не можемъ да се сдобиемъ съ добъръ учителски персоналъ
за нашитъ опитни училища, затова, защото тъхното въздействие е още
слабо. Една конференция на училищни инспектори въ Вардарската
бановина съ една резолюция моли Министерството на народното про
свещение да предпише на учителигв въ педагогическите училища да
преподаватъ въ духа на активното училище, а не въ духа на вербализма, защото еж константирали, че младите учители, които свършватъ
нашите педагогически училища и поежпватъ за учители въ Вар
дарската бановина работятъ вербалистично, макар ь и да еж. свършили
педагогическото училище презъ време на новите педагогически стрем
ления и течения въ педагогическата наука. Ето защо еж крайно не
обходими опитните училища у насъ — да дадатъ на учителит/ь
това, което не се дава въ педагогическите
ни училища. До като
кипи педагогическата наука, а не може да се определи до кога ще
трае това кипене, опитните училища еж необходими, не само за по
казване .приложението на новите възпитателни и образователни прин
ципи, но и за подробното и научно изучване на детската душа, за
щото до сега нейно изучване не ставаше, а се правеха заключения
отъ това, което възпитательтъ си припомня за себе си като дете.
Такава педагогика не почива на научни основи.
Най-напредъ требва да секонстантиратъ, какви типове наши уче
ници има и съответно всеки типъ да се организира неговото индувиДуално възпитание. Опитите на немската педагогика въ това на
правление, които у насъ се взематъ за истини, поставени вънъ отъ
всеко съмнение, не могатъ да важатъ и за психиката на нашите деца.
Требва да се изгради наша югославянска педагогия, да се изградятъ
психограмите на всички типове югославянски деца и по тоя начинъ
образованието на нашия народъ да се постави на здрави научни ос
нови, а не да се работи, тъй както се е работило некога преди 50
години. Опитните училища даватъ най-сгодни условия въ това направ
ление, предполагайки, че всеко едно отъ техъ заедно съ педагога- ^
методикъ ще има и компетентенъ психологъ, който ще върши своите
психологически наблюдения не само надъ учениците отъ опитното учи
лище, но и надъ всички местни такива. Само чрезъ систематични на
учни експериментални изследвания надъ нашето дете може да се дойде
до правилна психологична основа на нашата югославянска педагогика
и до правилното възпитание на нашето дете.
'
Съ систематическия трудъ на опитните училища, по моето дъл
боко убеждение, ще се дойде сигурно до реформиране въобще на
всички наши училища. Опитните училища еж предтечъ на великата
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училищна реформа, която у насъ не може да се извърши по пжтя на
теорията, и даваните практически указания по педагогическите списания
и практически лекции по учителските конференции. Ц-Ьлъ св-Ьтъ усеща
нужда отъ корени реформи на днешното училище и ние като народъ
не можемъ да останемъ назадъ отъ това реформено движение. Въобще,
училищната система страда отъ много недостатъци, които требва да
се отстранатъ въ интереса бждещето на нашия народъ. Виенскиятъ
психологъ и педагогъ Алфредъ Адлеръ е описалъ недостатъците на
днешната училищна-система, която често оценява децата твърде не
правилно, изхвърля ги отъ училищната скамейка твърде неподготвени,
безъ некой да се пита, какво ще стане единъ день съ тия деца въ
живота. Адлеръ сравнява този недостатъкъ съ положението на лЪкарь, който е повиканъ да дава помощь на човЪкъ, който при единъ
нещастенъ случай е счупилъ и двата си крака. Лекарьтъ при преглеж
дане на пациента е казалъ: „Господине, констатирамъ, че си си счупилъ
и двата крака, но не мога дати помогна, сбогомъ!" Опитното чилище
не действува като този лекарь. То съ всички сили гледа да излекува
болния и го спаси отъ явна смърть, или най-малко да го предпази
отъ заболяване. Така ли вършатъ нашите учители въ педагогическите
училища? Не. Те постжпватъ сжщо като л-вкарьтъ, който е отказалъ
да, даде помощьта на болния съ счупени крака.
Всичко въ света се усъвършенствува, развива. Училището не
може да стои така, както е било преди петь века. И то требва да
добие своята физиономия, съгласно нуждите на живота. Нужденъ е
авангардъ, предтечъ. Такъвъ требва да бжде опитното училище. Те
требва да бждатъ първия етапъ за реформиране всички училища, не
само на основните, но даже и среднит* такива. Отъ казаното до тукъ
е ясно, че опитните експериментални училища не само еж. потребни,
но и абсолютни нуждни. Само чрезъ техъ ние ще додемъ до съвремените възпитателски планове и програми, а не техъ да ни ги дава
Главния просветенъ съветъ, гдето нема нито единъ професионаленъ
педагогъ, сжщо както и у васъ.Не може некомпетентниятъ да бжде
компетентенъ.
Не бива да се върви напредъ съ вързани очи и въ тъма.
Требва да се върви изъ единъ пжть къмъ нашата цель — възпита
нието и образованието на детето — най-правиятъ, най-равниятъ, а не
по различни криви и кални пжтища. Цельта на опитното училище
е да оевгьти единствения пжть, за да нгьма падане и ставане,
за да нгьма чупене на крака и вадени на очиУ)

г

) г. Д-ръ Драголюбъ Бранковичъ е голЪмъ югославянски педагогъ. Отъ
сжщия ще дадемъ още няколко статии по новото образование и възпитание.
Редакцията
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Дим. Лазовъ,
бившъ областенъ училищенъ
инспекторъ

Защо е това?
Тежкото* време като че ли е обзело
и нашето училище. Много нъща, въпръки
голъмия прогресъ на педагогическата наука,
не можемъ да си обяснимъ просто. Не,
нъщо повече : неможемъ - да ги оправдаемъ.
Ето, класнитъ стаи еж претъпкани съ уче
ници. Единъ учитель въ първоначалното
училище тръбва да обучава най-малко петдесеть ученици въ мнаго малка класна стая,
И неможе дума да става дори отъ хигиеническо гледище за необходимитъ кубици
въздухъ на всъко дете. За учителя това е
луксъ. Ако издигне гласа си въ полза на
училищната хигиена, дава му се името „размирникъ". Да не говоримъ за качествата на обучението, нито за възможностьта на едно методическо преподаване —това и физически е невъз
можно да се задържи вниманието на 50 палавци въ продължение на i
40—45 минути съ сериозна работа, да има градивно обучение, ак
тивность, евристика?
А учебницитъ ? Тъ съ нищо не ни напомнятъ дори за нъкогашнит-в кратки, ясни и достжпни учебници. Като, че ли сегашнигЬ еж
нагодени за никаква академия, а не за деца отъ първата школска
възрасть. Самъ учительтъ е вече недостатъченъ. Семейството търси
и частни учители, които слава Богу, почнаха да даватъ добъръ
данъкъ на държавата за своитъ частни уроци. Питамъ: Е ли сегаш
ното училище съ цълия свой товаръ действително училище, или де
цата идватъ у него, за дабждатъ екзаменувани само — да получаватъ
дипломи и да растатъ кандидатитъ за служби въ държавната адми
нистрация?.
За нъкогашнитъ пъкъ училищни инспектори и да не говоримъ
Тъ учеха своитъ подведомствени учители на методична учебно-възпитателна работа, а много отъ сегашнитъ—като че лисе занимаватъ
само съ анкети, следствия, уволнения, назначения, съкращения, пре
мествания, наказания и какво ли още не. Единъ областенъ училищенъ
инспекторъ пъкъ, непознавайки училищнитъ правилници, които тръбва
да се спазватъ при назначенията на учителитъ, иска наказанието на
единъ учитель, защото се осмълйлъ да се оплаче, че спрямо него &извършено едно закононарушение.1)
Какво остана отъ някогашното първоначално училище, което 'иг
на Западъ се сочеше за"образцово, а българската грамотность и любознание чертаеха свътли хоризонти за бързия прогресъ на будния
български народъ?
Но, да отидемъ къмъ прогимназията. Товарътъ става още по') Н-БЩО повече. Има учители, подведени подъ дисциплинаренъ еждъ, само
защото еж имали неплатени дългове. Кжде отиваме?
'
Б. Р.
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^тежъкъ. Колесницата мжчително скърца отъ страшно претоварване и
болестните случаи взематъ печални размъри. Чете ли некой санитар
ните изучвания въ нашит* училища ? Какво правятъ лекарите и пе
дагозите? Защо всичко така се е умълчало, подобно на сомнамбулъ, и
и чака злото да взема катастрофални размъри? Я вижте и учебници,
и обучение, и обстановка! Вижте и учителите! Питайте ги! Не изне• могватъ ли? Ами родителите, които вкждатъ ежедневното дегенериране на техните рожбички, какво ще ни кажатъ ?
Но, картината добива ужасенъ видъ, когато прескочимъ въ на
шите средни училища. Тамъ работата по качество се стреми да кон
курира университета, а по количество — прости ми, Боже!—-не мога
- да намеря сравнение. Задачи ( Задачи I Задачи 1 Домашни упражнения,
и какво ли още не! „Огь тукъ до тукъ I" Безбройно число листове
отъ уроци,,които ученикътъ нъма време дори еднажъ да прочете, а
камо ли да асимилира.
Наблюдавамъ картината като родитель, който сжщо никога е
билъ гимназияленъ преподаватель, и училищенъ инспекторъ. Връща се
ученикътъ отъ училище. ОбЪдва на две—-на три и се хвърля върху
учебниците. Чете, чете, чете. Все единъ учебникъ държи въ ржцетё
си; все едни тетрадки стоятъ предъ него. Пигамъ г о : „Защо не почнешъ и други уроци?" „Защото, отговаря ми се, много нещо требва
да се чете още, много нт,що да се пише, и тогазъ къмъ другъ предметъ". Времето бързо тече. По едно време детето се вдига уплашено.
Требва да "не пропустне частния урокъ по еди кой си предметъ,
требва да прочете еди-кое си съчинение, требва да решава н%колко
задачи, лъкъ дори да чете и други научни книги, универсететски кур
сове по логика и какво ли още не? Не, не! Това не е училище!
Нека всеки да си го квалифицира. Ученикътъ тукъ още по-малко
отива въ училище да учи, а само мжчително да бжде екзаменуванъ.
Като че ли страната ни ама яужда отъ зубрачи, манекени, герои
на безсилието, а не отъ творци на култура и прогресъ. . .
А за възпитание и дума да не става. Когато единъ учитель се
мжчи не да учи своите ученици, а да ги дебне като котка, за да ги
подценява въ успеха, той не може да е и възпитатель. Когато учительтъ бие, тегли за коси, прикачва епитети на своите ученици, той
самъ има нужда отъ възпитание. Защо зачестиха самоубийствата
средъ учащата се младежь ? Кой се запитва за причините на тия
тежки прояви въ нашето днешно училище? Едно време за учителя
ученикътъ бе една светиня, защото въ него ние виждахме бждещите
надежди за още по-големъ прогресъ на Българяя. А сега ? Едно
време следехме съ най-големъ интересъ и успЪха на ученика, и не
говото здраве, и неговите добри прояви на човекъ, и се радвахме,
пъкъ и гордеехме, че учениците ни съ единъ небивалъ успехъ и
радость следваха своите учители. Де сме сега ? Много често моятъ
ученикъ ' боледува.'Много отъ неговите учители дори не се интересуватъ отъ тия болестни прояви и вършатъ капитални грешки. Иска
се, обаче, малко повече учительова обичь. Сгрейте сърдцата на децата,
ентусиазирайте ги искрено и те ще бждатъ < отлични ваши ученици!
Но, разбира се, вината не е само въ учителитЬ. И тЪ.иматъ своите
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тегла и несчгурносгь. Та и тЪ сигурно пъшкатъ отъ тежкия товаръ»
които не по-малко прегъва тъхнитъ изтощени плещи.
Като за пародия, напоследъкъ нашиятъ Просвт»тенъ съюзъ свика
конференция, въ която се написа и резолюцията за належащитъ ре
форми на нашето сръдно училише : реално или хуманитарно.
Спо
риха много. Стариятъ схоластиченъ споръ, кой го е далечъ отъ нуждитЪ
на днешния животъ, кипи. Той самобитно и динамично се развива,всъки день. Той добива все по-нови и по-нови очертания и много сили
се искатъ отъ днешното училище за да го догони, а камо ли испревари и насочва, което е сжществената негова цель, та по тоя
начинъ, то да е полезно и за живота на отдт>лната личность. И какво
рт,шиха?И хуманното училище е добро, и реалното сж.що. И старитЪ
езици еж. потр-вбни, и естественитъ науки еж. необходими. И сигурно
самодоволно еж. се разотишли по домоветт. и референчици, и слуша
тели. А колата е все тамъ на сжщото мътто, затънала въ дълбока
тиня, мракъ и непрогледно „реформено" невежество.
Незная каква смЪлость има единъ колега, който сериозно говори
и за „ученишкия подборъ" при това тягостно положение на нашата
учебно-възпитателна система!
Може би и затова не е случайно нтпцо фрапирующиятъ фактъ, че
и ,въ нашето Министерство на народното просвещение на нито една
отговорна служба нъма нито единъ нашъ български педагогъ. Защо,
въобще, науката педагогия е пропждена отъ нашия школски животъ и
отъ ржководнигЪ просвЪтни мъхта, гдето тя тръбва да доминира?
Защо е това? ПедагозигЬ, л-ЬкаригЪ, публицистите, учителите
и родителите иматъ думата. Не можемъ повече да мълчимъ. Нашето
училище е предъ пропасть.
П. Заимовъ,
педвгог-ь—Парижъ.

Повече яснота!
Стати^ четвърта.

Учебна организация и хуманитарно образование.
Антихуманитарнигв резултати на днешното образование се дължатъ на много причини. Учебна организация, методи на обучение,
погр-Ьшни педагогически разбирания и лоши" действия, влияние на
жизнена ср-Ьда, лишена отъ жизнена стойность или чужда на юно
шеския и младежки духъ учебна материя и п р . — всичко това се
струпва като лавина, за да даде покрай другото и съвсемъ нехуманитарно образование. За да уяснимъ това, ще разгледаме часть отъ
пораженията, които идатъ само" отъ едно дребно нагледъ съвсемъ не
винно нЪщо ; часовата учебна
организация.
Редятъ се часъ следъ часъ: физика, литература, геометрия, гим
настика и френски езикъ. Първия часъ ще .учимъ за махалото, II—за
Донъ Кихотъ Ламаншки, III — за обема на конуса, IV
ритане на
топка и катерене по вхже и V— глагола condre и Харпагонъ!..
Кой ще отрече следъ това, че презъ ц-Ьлия-яень, съзнанието на уче
ника не се е движило равнодушно и бездушно — сжщо като маха-
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лото! — между махалото, в-Ьтърнит-fe мелници, кубическите санти
метри, акробатическит-fe вжжета и касичката на Харпагона? А утре
друго I . . . . Тази духовна
разпокжсаность • е предизвиквала
и*предизвиква гнетъ, ропотъ и протести. Точно онези, които все
още П-БЯТЪ, че. „отъ Витоша по-високо н%ма, отъ Искъра по-дъл
боко нъма" . . . . и отъ сегашното образование по-хубаво н*ма, — точ
но тв, — най-много ех роптали, може би противъ хаоса отъ „раз
нообразието"! Тъй е! . . . Като ученици роптаемъ, обвиняваме, мразимъ, протестираме . . . па и „стачки" сме правили: „много, искать",
„много ни мжчатъ" . . . Пъемъ и песни за „учители—мжчители". . .
и какво ли не още! Но станахме учители и . . . по сжщия пжть! . . .
А за да се оправдаемъ поне предъ себе си, почваме филипики про
тивъ днешната младежь, противъ . . . педагогическата
фурда,
па и противъ . . . учители, които не тъпчатъ на едно мъхто! Днеш
ната младежь? . . . 0 ! Страшно н-вщо/ . . . тя е ленива, невъзпи
тана (а ние спрямо нея?1), не уважава учители, родители, домъ,
училище, възрастни, народъ, минало, родина . . . безъ идеализъмъ
и благородни пориви, покварена, разюздана, ограничена, неспо
собна, бездарна. ВСБКО междучасие, въ учнтелскигЬ стаи никне ново
отрицание на днешната шшдежь! . . . О ! . . . А какво бЪхме ние
нЪкога?! . . . Чудо невидено! . . . И. захласнати въ нашите соб
ствени измислици, започваме да превъзнасяме доброто „старо време",
въ което ние сме били . . . ? ( . . . Сжщого и за нашите учители! . ..
Тъй става понт>кога! . . . Кога лн ще Свърши това?
Педагогическата фурда?! . . . Долу! . . . Ахъ.тъзи педагози,
заслуживать много нещо! . . . Представете си: все учениците добри,
а ние лоши! . . . Напротивъ/ . . . днешнипиъ ученици еж лоши! . . .
Науките не ги интересуватъ! Не четатъ, не учаттЛ Истинското из
куство е далечъ отъ ТБХЪ! . . . Нъматъ съзнание за честь, дългъ,
достойнство! . . . Гледатъ само да изкопчатъ по-висока бележка и . . .
захвърлятъ всичко! . . . И предъ „СИЛННТЬ" доказателства педагозите
млъкватъ! . . . Лесно ли е слЪпъ да прогледне и види ИСТИНСКИТЕ
причини на злото? . . . . А критиките противъ педагозите еж тъй
силни . . . иронията и задявкитв тъй озлобени, че и педагозите даже
предпочитать понекога да мълчагъ) Лесно ли се стои предъ педаго
гическата безпросвЪтность ? . . . . И затова, „долу педагозите!" Долу
ТБЗИ смешни фантазьори, мечтатели и побъркани хора, които не
знаятъ какво искать, а само разбъркватъ ума на учители и уче
ници! . . . Едно време б-Ьше друго, но имаше бой, суровость, стро
гость . . . и затова редъ, ученолюбие^ успъхъ?1 . . .
И все тъй е! . . . Стоятъ два лагера единъ срещу другъ . . .
воюватъ, дебнатъ се, мразятъ се . . . и възпитаватъ, окриляватъ,
облагородяватъ . . . творятъ хуманитарно, реално, морално, родолю
биво, религиозно, социално, естетическо, гражданско . . . възпита
ние! . . . Да! . . . Долу педагозите! . . .
На война, като на война! . . . Намиратъ се понякога „преда
тели" ? И ето н-Ькой учитель прибегне въ лагера на учениците . . .
подслуша ги, спомни си ученическите години . . . разбере мжката
имъ, осмели се и рече: „Стига! . . . Ние не сме винаги прави!
ТрЪбватъ реформи! . . . Учениците не еж лоши! Ние грЪшимъ!" И
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даде дребенъ примъръ на човечно държане съ ученици:, търси имъ
душит*, за да ги вземе, окрили и поведе! . . . радва' се той . . .
отъ светлината въ душите на учениците! . . . Но не за дълго!. . .
Защото този чов-вкъ е опасенъ . . . той е заразенъ съ педагоги
ческа фурда! . . . Кой знае, какво прави? . . . Какъ лжже учени
ците да го обичатъ? . . . И защо щегообичатъ? . . . Нали требва
да го мразятъ? . . . Не е строгъ, не наказва, пише хубави бележки!...
Какъ може това? . . . Той требва да е . . . Прочие, долу педагогията! . . . Вънъ отъ училището такива недостойни учители и тях
ната педагогия! . . . .
*
*
*
Ще ни обвинятъ. че сме се отклонили отъ въпроса за учебните
часове! . . . Никакъ! . . . гЬ ех една отъ главните причини на гор
ното зло, и на липсата на хуманитарно възпитание, и на много още дру
го!.. . Защото духовната разпокжсаность парализира учениковигЬ
сили. Не може да се подхрани и развие никакъвъ ц-Ьлостенъ и продължителенъ стремежъ въ никоя научна, духовна или практическа область.
Съзнанието на ученика не може да се вдълбочи, вживЪе и увлече въ
никоя наука, изкуство, авторъ, практика, изследване, творчество! • ••
Учениковото съзнание е оеждено да се плъзга повърхностно въ
всички направления: учебните .предмети еж. 10—14 и въ толкова на
правления се разпилява съзнанието на ученика въ едно и сжщо време!
А това и ние възрастните не можемъ да издържимъ! . . . Чудно ли
е, че и учениците не усп-вватъ, оплакватъ се, роптаятъ ? . . . Ако
ученикътъ имаше възможность да се углъби и да съсредоточи повече
усилия въ една или друга область, щъхме да видимъ страненъ успъхъ, упоритъ трудъ, забележителна издържливость, безъ оплаквания
отъ много материалъ, липса на време, недостигъ отъ сили и пр. Уче
ниците и днесъ не се оплакватъ отъ значителните усилия и забеле
жителния трудъ, който полагать за учебна материя, къмъ която има
създадено увлечение: творчески ентусиазъмъ,
изследователски
стремежи! . . , Но учениците винаги се оплакватъ отъ материя,
изучването на която е духовна скука, субективно безразличие, волева
резигнация: тази материя е многото, мжчното, непоносимото —'
. изтоиникътъ на гнета, ропота, враждите, войната! . . . . Събудете
само духовенъ гладъ къмъ тази материя и „многото", „мжчното"
и пр. ще стане играчка! . . А часовата разпокжсаность, като води къмъ
смешна духовна
раздърпаностъ,
е най-големата преграда за
предизвикване на духовенъ гладъ въ ученика! . . . Часовата разпокъсаность води къмъ бързо зазубрене и повърхностно разбиране, безъ дъл
боко емоционално-волево отношение! г . . И затова, най-силните
днешни ученици, не еж още най-способните: те често пжти не еж
най-надарените за упоритъ продължителенъ трудъ, не еж често и
онези дълбоки натури, които промислятъ фактите или вълнуватъ ду
шите имъ съ углъбена човечность. Бавните и дълбокомислящи натури еж
обикновено посредствени или слаби ученици! . . . те не понасятъ
часовата разпокжсаностъ и повърхностния танецъ върху знанията и из
куствата! . . . тези ценни индувидуалности училището погребва: вну
шава имъ, че еж посредствени, малоценни! Само чудо може да тласне
къмъ животъ ценните духовни съкровища на т*зи погребвани инди-

497
зидуалносги, следъ като ги освободи отъ стихийното въздействие на
гибелно внушение\ . . . Силнитъ ученици, при днешната часова си
стема не е х много пжти най-даровититъ, най-способнитъ и най-умнитъ! . . . Много пжти това еж. само повърхностни, лесно помнящи
и забравящи, повърхностно и бързо разбиращи, слабохарактерни, сла
боволии и неспособни за упоритъ продължителенъ трудъ и духовна
дълбочина индивидуалности! . . . БисеригЪ на човъшкия духъ не
р1>дко почватъ да блъттятъ едва въ живота, следъ като въ училилището ги е почти отрекло I . . . Ето, заговори се и въ нашия парламентъ за качествено повди
гане на образованието, особно на сръдното1 Ако търсенето на каче
ство, ги отведе къмъ погршини изводи и опити за нови огра
ничения U съкращения па образованието, непременно ще се отиде
пакъ къмъ преградата за вегько качествено повдигане на образо
ванието, създадена между другото и отъ днешната часова разпокж
саность, водяща учениците къмъ духовно блуждение и къмъ особенъ
родъ учебенъ сомнамбулизъмъ!
Като сомнамбулъ скита днешниятъ
ученикъ между наукигЬ цЪли 12 години и свършва гимназия безъ да
знае — нито той, нито учителите, му, какво може и за какво е
годенъ! Свърши гимназия, стой и се чудн: литература ли да следва
или ветеринарна медицина, математика ли да учи или да вл-Ьзе въ
музикалната академия?! Ето на 1 . . . И проб лемата за индивидуа
лизация на образованието се спъва между другото и въ днеш
ната часова разпокжсаность: ученикътъ не може да • изпълни иска
нето на Сократа — да познае себе си. Часовата разпокжсаность
отнема възможностьта за упорита и продължителна работа. Целостно,
функционално, задълбочено, устремено и жезнерадостно разгръщане
на духъ и дарби не може да се постигне въ затворническите килии
на учебнигЬ часове! . . .
Явно ли е' следъ всичко това, че по-горе не сме се отклонили,
т. е., че и часовата разпокжсаность е една отъ основнигЬ причини за
духовния гнетъ и позиционната война между учители и ученици? . . .
Духовната угнетеность на днешния ученикъ и враждата къмъ учили
щето не се дължатъ като че ли толкозъ на "„многото" учебенъ материалъ, както се мисли на пръвъ погледъ отъ ученици, родители,'па и
отъ самитъ учители I ..". Наистина, има материалъ. за съкращение,
защото има материалъ,, който е лишенъ отъ всъкаква жизнена и об
разователна целесъобразность! Но въ ръдки случаи изглежда „многото"
да е причина на злото! Нъкои съкратители съ право се чудятъ,
какво още да съкратятъ при три часа седмично! . . . Хвърлете пог
ледъ върху учебншштЪ на ученицитъ, за да се замислите и вие! . . .
Въ IV кл. учебницитъ еж 6, въ V кл. — 8, въ VI кл. — 10, въ VII
кл. — 9 и VIII кл. — 10. На месеиъ се пада най-много по единъ
учебникъ, а въ нъкои случаи и по-малко! Прегледайте и страниците
на учебницигЬ, т. е., количеството на учебния материалъ, за да ви
дите, колко е. комично малъкъ за дългото учебно време 1 Има учеб
ници, които само за седмица могатъ да се ликвидиратъ! . . . Тежко и
горко на онзи ученикъ, който изпълва живота си само съ зазубре
ните страници на нещастнитъ учебници! А много еж. онъзи, които >
поради бремето на духовната разпокжсаность, нъматъ нито време,
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нито сили, нито желание ди пипнатъ нъщо извънъ учебницигЬ! Тжженъ, но въренъ фактъ 1 . . .Качество нали? Частни ученици съввемъ спокойно, само за три месеца ликвидиратъ подготовката за
за единъ класъ! . . . Но часовата разпокжсаность, наредъ съ редица
други причини, прави учебния материалъ много! . . . Напрежението да
се издържа продължително време духовната разпокжсаность е основна
причина на „многото" учебенъ материалъ I . . . Проста истина, която
понъкога и „сложни" хора не разбиратъ I . . . А тъй ясно е, че ча
совата разпокжсаность е и съвсемъ нерационално разпиляване на дет
ското време и енергия: вмЪсто въ борба съ науки и изкуства, детСКИГБ сили се пилЪятъ въ борба съ скука и гнетъ I . . . Никое чо
вешко съзнание не може да издържи режима „на часъ по лжжичка",
въ най-противоположни области ! . . . Ще охладнъе и най-отчаениятъ
защитникъ на часовегЬ, ако се опита самъ да работило тозиначинъ.
Единъ нещастенъ господинъ недавна ни обвини, че сме нарекли ча
совата система „килиенъ арестъ на естествено творящия и изследващъ детски духъ". Заставете го, обаче, само 3 дни да работи
по една гимназиална програма, за да се убеди въ вЪрностьта на нашигЬ твърдения.
За ВСБКО човъшко съзнание, за да работи, е необходимъ духовенъ гладъ, който да отведе до отприщаване на творчески духъ и изследватёлска предприемчивость, на които да се даде пъленъ просторъ
за действие. При такова естествено протичане на образователната
дейность многото става незначително нищо, а жадниятъ духъ — въ
изследователско-творческа треска и ще може да преброди грамаденъ
материалъ и да развие дейность, въ сравнение съ която, днешното
учене и разказване на урока, ще бжде жалка карикатура. Този видъ
дейность е случайно явление днесъ при днешната учебно-възпитателна
система.
.
Човтжътъ стана човъкъ отъ онзи моментъ, откогато започна да
да изследва материалния и духовенъ СВ-БТЪ и да твори въ него.
Творчество и изследване еж естествени образователни дейности, съ
които детето заживява^ отъ първия, моментъ на живота си. Тъ- еж и
и стихийно заложени инстинкти у ВСБКО чов-Ьшко сжщество. Отъ за
бравянето на този основенъ фактъ произтича ропотътъ противъ
училището. Хербартнанското провеждане на днешното обучение и ча
совата му разпокжсаность задръстватъ естественитЪ пжтища, по които
работи чов-вшкиятъ духъ I. Още Лесингъ бъше казалъ, че ако въ ед
ната ржка му дадатъ готовит* истини, а въ другата, пжтьтъ за
тъхното установяване, ще захвърли вазата съ истинит-fe, за да остане
съ пламналия къмъ изследване и творчество духъ. Тъй е направенъ
човЪкътъ, а още повече детето! . . . И точно затова е бреме за духа
даването и заустяването на готови знания въ килиигЬ на часовегЬ, а
бликва увлечение и ентусиазъмъ, когато животътъ поиска изследо
вателски гений и творческа мощь.
•-• .
Съ разглеждане на днешната часова разпокжсаность ние: по диг
нахме само една малка завеса, за да се прозре само една отъ.причи
нит* на днешното нехуманитарно образование. Но има и друго I . • •
Ето, напр., хербартиански йзграденигЪ трикраки учебни процеси,
които иматъ за предпоставка, че може само да се „наблюдава", безъ
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да се синтезира, анализира, обработва, прилага и пр., а следъ това да
се обработва, безъ да се наблюдава и прилага и, най-после, да се при
лага, бёзъ да се наблюдава и обработва! . . . Направете тЪзи разсжждения и за формалнит-в степени като: „даване новото", „обработка" и
„приложение", па и за всички други хербатиански строежи, за да
се убедите, че въ такива часове още повече се -задълбочава раз
гледаната духовна разпокжсаность! На много мъхта въ предшедствуващитъ- статии ние посочихме и на други причини, които завеждатъ все къмъ пагубното противополагане на учители и ученици и
къмъ унищожаване на единствените основи, върху които може да се
изгражда всЬко възпитание и обучение. Явно е, че при днешната ор
ганизация и методи на обучение не могатъ да се оформятъ искрени
и чов-Ьшки отношения между учители и ученици. За да стане това
необходима е основна педагогическа реформа. А тази реформа ще
е съвсемъ необходима, ако хуманитарното образование включи и едно
или друго .идейно въздействие върху ученика. Защото днесъ учени
ците много пжти усвояватъ противна на учителит-Ь си идеология, за
да се сдобиятъ и съ идейно оржжие и оправдание въ борбата си съ
училище и учители! . . . Личнигв усилия на отд%лни учители могатъ.
да смегчаватъ изтъкнатото зло, но требва да се разбере ясно —
училище й учители ще се превърнатъ въ духовни владетели на
своитгь ученици само следъ основна педагогическа
реформа,
каквато се налага вече отъ много гледища! Върхдвнитгь интереси
на нашия народъ кргьщятъ за просвгьтна реформа! Не само за
това, защото продължаваме вейка година да хвърляме изъ училищата
по цЪла армия интелигенция, чужда на българския животъ, мечтаеща
за „духовна" култура, топли канцеларски мЪста или гол-Ьми бюрокра
тически постове, но още и затова, защото въ сждбоносното време,.

въ което живгьемъ, повече отъ належаще е максимално разгръ
щане на творческа мощь, предприемчивъ духъ, изследвателски
гений, за да се преодолее, надживгье и поправи тежкото на
следство отъ минали дни и се създадатъ основи за по-щастливи
бждниНи. Много по-напреднали отъ насъ народи правятъ свърхнапрежения, за да отидатъ съ гигантски крачки още по-напредъ. А ние не
можемъ още да разберемъ, че напредъ ще отидемъ само, ако между
другото, решително ориентираме нашето образование преди всичко
къмъ ОСНОВИГБ на типично българския животъ—изграждащъ се главновърху нашето земедЪлско-скотовъдно стопанство. Вм-Ьсто това, ние
„обновяваме" образованието на 89% земед-влско-стопанска България
съ нови порции . . . латински езикъ, а оставяме часоветЪ по „реал
ните" предмети да паднатъ по долу отъ 37%. Часовете по естество
знание еж останали едва забележими1), а нашето земеделие и скотовъдство почти липсва отъ програмигЬ! . . . Когато създадемъ ин
телигенция, която съ пгьсень и радость да се хвърля върху хубавитп> български полета — не само за поетични вдъхновения! —
тогава ще създадемъ образование достойно за българския народъ!...
Когато създадемъ училище, въ което любяще сърдце ще трепери
' ') 8.6°/о отъ часовет-fe въ бившитгь реални гимназии, 5%
ческит-fe и 2.45% — въ класическигЫ

въ

полукласи
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върху всъка творческа проява и предприемчива стжпка на българ
ското дете, — отъ простото селянче, до сина на министра — тогава
ще станемъ достойни учители на своя народъ ! . . . Това образование
въ днешния моментъ е крещяща необходимость за нашия народъ:
.налагать го интересите на народното благоденствие, запазването на на
ционалната ни самобитность, нуждата отъ национално сцепление! . . .
Кова не е мжчно да се разбере 1 . . . Но въпреки това пакъ крещятъ: „Долу педагозите! . . . Долу педагогическата„фурда"!...
Нека викатъ, които не знаятъ и не могатъ друго I Но едно е ясно:
те викатъ, защото вече разбиратъ, че. всички български учители
искатъ да станатъ действителни
педагози, за да станатъ и до
стойни за народа си I . . .
Животътъ е по-силенъ отъ всичко! . . . Реформата ще се наложи .
въ всичката й дълбина и ширина и ще се проведе съ ентусиазъмъ отъ
българските учители. Но реформата има врагове! . . : И-най-страшниятъ
отъ тъхъ е педагогическото невежество!,..
Н е д а в н а единъ, струва
ми се главенъ инспекторъ, се обяви противъ педагозите, защото
искали „приятно обучение" и „обучение безъ условия". Вместо да се
замисли върху търсенето на учебна организация и средства, съ които
непринудено да се оползотвори колосалната енергия, която се про
пилява презъ детския и младежки периодъ, и предназначението на
която е да оформи борящата стихия отъ творческа мошь и изследова
телски гений, господството му бърза да теоритизира необходимостьта
отъ прилагане, насилие и гнетъ върху детските души. Старите „ру
ски" фелдфебели не сжществузатъ вече въ никоя казарма! Нашата
казарма схщо отдавна се прости съ тъхъ, за да търси инициативата
на войника1 . , . Невежеството никога не ще разбере, че има свърхприятно обучение, което сжщевременно, като сгрее душите, може да
извика планини отъ мечтани усилия, а не усилия за понасяне на гнетъ,
мжка и духовна разпиляность! Все невежеството пречи на мнозина да
разбератъ, че наистина днешното училище фабрикува хора, които не
познаватъ себе си, хора съ задушена самоинициатива, обезверени въ
своята творческа мощь, безъ идеали, безъ пламнали души и> искрящъ
идеализъмъ, безъ неподкупна честность или поне достатъченъ усътъ
къмъ име, достоинство и честь, безъ лична гордость — безгръбначни
сжщества, — т. е. „бюрократически плъхове"!
Невежеството още не разбира, че е гибелно зло да учимъ цъли
12 часа цвътътъ на народа ни само да „зубри" и разбира — безъ
никога да търси, да изследва, да твори, да действува, за да излезе
отъ гимназия „безъ качество" — да не знае где и какво може!
Ще разбере ли невежеството, че не може въ 8 1 % земеделско
стопанска България, учителите въ II група въ прогимназиите да еж
Va отъ общия брой, часовете за реалните предмети да еж 2Т'(0,'отъ
въ
ГБХЪ за естествзнание П%>
които пъкъ да еж почти новидими '
часовегв за земеделие и скотовъдство ? ! . . . Ще разбере ли некога
невежеството, че българското училище не е училище за римски па
триции!
Невежеството никога не ще разбере, защото е невежество1 Да
му издигнемъ паметникъ, за да станемъ повече достойни учители за
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народа си, на когото да дадемъ образование достойно за него!. . .
И това по-скоро! Защото нека не си правимъ илюзии, — реформата не
е лесна: иска и време, и проучвания, и опити, и нова подготовка на
учители! . . .
Требва вече да се почне ! . . .

Съйко Василиевъ,
учил. инспекторъ—Берковица.

Необходимость отъ опитни училища
Не само здравиятъ разумъ, но и опитътъ е необходимъ при из
граждане на просветните закони, правилници и наредби. И за да се избъгнатъ неблагоприятните последствия и пакости, които могатъ да донесатъ разните просветни промени и нововъведения у насъ, е необ
ходимо да се изградятъ опитни училища въ всички степени на обра
зованието.
Това е единъ задължителекъ пЖть за проверка на образователните
идеали и системи и една нужда при изграждане на нашето училищно
законодателство. Ние не искаме да останемъ назадъ отъ духътъ на вре
мето. И- когато правимъ промени, внасяме нововъведения, за да не си
вредимъ, требва да познаваме значението на образователния експериментъ при изменение на образователните системи и програми.
Нема да посочвамъ големия интересъ, голъмата жертва и под
крепа, която правятъ много културни държави, въ това направление,.
за да създадатъ свои опитни училища или подкрепятъ създадените
такива. Тъзи държави служатъ като обрзци на реформиране образо
ванието и просветното законодателство. Тъ проявяватъ една голЪма
грижа, правилно отношение и зачитание на образователните ценности
— детето, училището, семейството и държавата. Явни еж надпреварванията и готовностьта за жертви въ полза на опитните училища, които
еж една гордость и сила за нацията, която има по добре уредени
такива. Белгия вече създаде свря типъ училище, а Италия, Русия и
Германия се стремятъ да изпреварятъ и служатъ за образецъ, както
служи и Америка съ своите реформени училища.
Разбиранията на Монтесори, Кнлпатрикъ, Дюи, Крикъ, Блонски.
Жентилие, Декроли и др., намериха место въ много опитни училища
въ други страни, които служатъ за примеръ и даватъ тонъ на педаго
гическото реформаторство. Всички тези разбирания се отразиха и върху
насъ, за които имаме, вече доста писано. Обаче, още нищо не е сто
рено, за да се създадатъ идеи, или да се пригодятъ чужди такива,
съобразно на нашата действителность.
Учителството се интересува, то иска да подобри не само своето
материално положение, но да подобри и своята работа, да я направи
по-ценна и резултатна чрезъ педагогическата наука, и реформенит*
стремежи.
Това не требва да бжде само единъ учителски интересъ, а и-

502
националенъ държавенъ такъвъ, защото културната, стопанска и
-воена мощь на държавата, зависи твърде много и отъ училището. И за
да не се самообвиняваме, че нашата образователна политика сержководи
отъ хора, които често еж гости на българската просвета, требва да
се проведе едно ясно и здраво разбиране върху педагогическите но
вости, които да се популяризиратъ между учителите по единъ официаленъ пжть. Тия новости могатъ да се родятъ и у насъ, или да се
пригодятъ чужди такива и проведатъ, обаче, не по единъ пжть на
скачане, бързо създаване и отмъняване, а по пжтя на една постепеность, опитване и приспособяване, което може да донесе едно onpiсняване, културно издигане и цененъ образователенъ стремежъ, чрезъ
опитните училища.
Нашето средно училище се реформира много пжти, и то въ разтояние само на нъколко години. Правеха се преобразования и стремежи
да се създаде новъ типъ средно училище, гимназия, педагогическо
училище,реални гимназии, реалки, клонове, класически, полукласически
л др."Много отъ тия видове средни училища следъ несполука се за
криваха, отменяваха, други въвеждаха и пр.
Приблизително Н-БЩО имаме и въ полувисшите учебни заведения
— учителскитъ институти. Създаде се опитенъ педагогически институтъ, който следъ едногодишно сжществувание се закри, като не умЪт
стенъ въ тая форма. И въ университета се закриваха отдели, създа
ваха се нови, изказваха се мнения за нови факултети, откриваха се
катедри, откриватъ се академии, закрива .и открива свободни универ
ситета и д р . ; . :
:,
.
Н-Ьмаме още типъ педагогически институтъ за подготовка на
ржководителки за детските градини.
Доста преобразования, а честа и неудачни зигзаги се правеха и
въ основното-образование. Имаме .намеренията и опитите да се оежществи напълно задължителното образование. И тука се изказваха
идеи и сочеха пречки, но още не е оежществено и като че немаме
още сполучливъ проектъ за провеждането му. Правеха се опити и из
казваха проекти за увеличение или намаление курса на задължителното
образование, или се даде практическа или професионална насока на
основното образование, но все още еж намерения, неприложени
напълно. Виждаме, че неколко пжти се изменя програмата, поставятъ
Се нови предмети, а-други се изхвърлятъ, изхвърлятъ се учебници,
лишатъ се нови, чрезъ конкурсъ се въвеждатъ и др. Дава се напжствие за промяна духа на обучението, целите и задачите на учебните
лредмети. Промени въ просветното министерство, нови служби и отделе
ния, променява се състава и правата на училищното настоятелство, въве
ждатъ се конкурсни изпити и наредби по назначение и уволнении на
учителите. Изобщо, налага се и става една промена и движение въ
просветното ведомство въ хармония съ националната държава или въ
духа на времето. Обаче, често въ тия нововъведения липсва систем
ность, последовность, пригаждаемость и доказана по опитенъ пжть
ценость на реформата, и затова бърже некой пжть се отменяватъ,
корегиратъ, или се тръгва отново къмъ техъ.
Сега Минстерството на просветата, за да избегне тия безрезултатни
•лутания, като че се стреми да постави на една обществено и компе-
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тентна преценка, чрезъ комитети, комисии и др. изработоването на за
кони, наредбите и педагогическит-fe нововъведения. Опитътъ ни учи. И
виждайки неудобството при създаването на разните видове училища,
програми, правилници и др., да се върви по чисто умозрителенъ
теоритиченъ пжть, се коригираме.
Много отъ образователните системи и нововъведения 6ixa хру
мвания или чисто мисловни творения, които, намирани за много полезни,
се въвеждаха. Обаче, скоро се виждаше тъхното неудобство, непри
гаждаемость, чужди на нуждите и интересите на- народа и училището,
макаръ и издържани теоритически и идейно, се отменяваха.
Така се похабватъ много хубави образователни системи, които
еж ценни сами по себе си, но следъ като неудачно сме ги приложили,
загубваме вЪра въ ГБХЪ и ги считаме лоши, защото при приложението
имъ не сме държали сметка за живия животъ и отражението имъ въ
практиката. Така се провалять много ценни педагогически идеи, когато
не се държи сметка за действителностьта чрезъ опита. Въ това напра
вление на реформиране ние познаваме несполуките на Песталоци, който
е изпиталъ много разочорования отъ тая непригаждаемость, обаче, той
е билъ настойчивъ, съ голЪма любовь и вера въ своята педагогия, чийто
идеи еж много умни и оше неприложени напълно. Сжщитъ големи
. разочарования и несполуки имаме при опитите за приложение на педа
гогическите идеи на Русо. Така приложените опити убиха верата въ
хубавите имъ идеи, обаче те не ги онищожиха.
Много по често се правятъ реформи, не само като се измислятъ
идеите, а се взематъ наготово, копиратъ.се отъ другаде, което явление
е характерно особено за насъ, които още не сме създали своя нацио
нална педагогия.
Преписваме отъ другаде нъкоя програма, учебникъ, идея или метода
и хопъ у насъ като законъ. Това копиране на чуждото и не държане
сметка за нашата политико обществена и образователна дейсвителность,
води сжщо къмъ една несполука и компрометиране на чуждите идеи
и опити. Хубаво е, гдето се инпулсираме отъ новото, и така лесно го
усвояваме, обаче то требва да мине презъ огъня на опита, за да може
да бжде полезно. Ние требва да си създадемъ условия за опитване на
измислените или взетите отъ другаде идеи. И ако още не сме въ със
тояние да откриемъ опитни гимназии, то може да бждатъ създадени
поне едно или две опитни основни училища.
Днесъ се говори твърде много за" целостно обучение като една
обществена, психологическа и педагогическа необходимость. Идеята за
целостното обучение научно е вече обосновано, а на много места оежществено и практически. У насъ мнозина учители и просветни ржководители възприематъ тази идея, настояватъ за нейното провеждане, пише
се много за нея, но има и мнозина, които не я ценятъ, не я разбирать
и я сметать чужда и неудобна за насъ. За да не става нужда да се
спори върху целостното обучение, да се отрича или поржча,то може да
намери место въ едно опитно училище и поставено подъ вещо ржководство, тая и друга идеи биха се наложили и освежили учебната ра
бота. Може да се спестятъ излишни сили и средства, да се създаде
преснота и прогресъ въ образователната практика съ създаването на
опитни училища.
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Иванъ Тошевъ,
училищенъ инспекторъ — Ботевградъ

За извъншколската народна просв-Ьта.
Носитель на идеитъ, завещани му отъ великит-в дейци отъ вре
мето на възраждането, достоенъ наследникъ на първоучителитъ си
отъ предиосвободителната епоха, българскиятъ народенъ учитель не
забравя свещения си дългъ — да твори културата на своя народъ
чрезъ просвъта и възпитание въ училището и вънъ отъ него. Но вре
мената се мънятъ — животътъ се усложнява. Ако нъкога извънучи
лищната дейность се изчерпваше съ вечерното училище (само за мжже)
и нъколко сказки и забави (представления и вечеринки), изнесени отъ
името на читалището, кооперацията или друга нъкоя организация,
сега тоя редъ просвътна дейность е недостатъчна. Духътъ на времето,
културнитъ и стопански нужди налагать но-системна, целесъобразна и
планова работа, добре обмислена и подготвена. Мина времето на без
разборното изнасяне предъ простия, довърчивъ и наивенъ селянинъ
сказки, четения, пиеси, декламации и пр. и пр. Много положителни
и отрицателни сили добиха опитность и се школуваха въ словестность
при слабата свътлина на газевата лампа, но днесъ, въ времето на
електричеството, киното, радиосъобщителностьта и аеродинамиката,
нуждна е просвъта, съответствуваща на духовния ръсть на нашия на
родъ и стопанскитЬ му нужди и възможности, съгласувана съ изис
кванията на здравната организация на общежитието — държавата.
За абсолютна свобода, съ каквато нъкога, въ зората на нашия на
роденъ живогь, се ползуваха всички творчески и рушителни сили,
за сега и дума не може да става. И никжде по свъта днесъ не сжществува подобно положение. Може да се говори за свободата на
действие, но само въ духъ, направление и насока, налагащи жизненитъ
интереси на народъ и държавна организация. За народния учитель,
мисля, това схващане е вече господствуваще.
За организираната просвъта, — за образованието и възпитанието
на подрастващите поколения, — направлявана отъ държавата, не е
ми сега думата. Тукъ искамъ да се спра на оная просвъта, която се
твори организирано и неорганизирано успоредно съ училищното обра
зование въ срЪдигЬ на народа и особено за извъншколската младежь.
И като казвамъ младежь, нека да се знае, че става дума за момчета
и момичета на възрасть 14—25 години, завършили основното училище
(Ш прог. класъ) и не поступили въ по-горно общеобразователно,
специално, стоианско ИЛИ занаятчийско (индустриялно) училище. Къмъ
тая категория младежи тръбва да се причислять и ония', които поради
отдалеченостьта на прогимназията, не еж. поступили или завършили
сжщата. Известно е на учителството, че броятъ на такива младежи
и особено на момичета отъ селата, за съжаление, не е малъкъ.
По отношение културното издигане на селото отъ голт»мо зна
чение е да се подготви и издигне младежтьта, бждещитв граждани,
до степень да може съзнателно да се стреми къмъ
самообразование,
Но самообразованието не може и не бива да се твори неорганизирано
и отъ случай на случай, както 6tuie до сега. На младия човъкъ тръбва
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да се помогне да стжпи устойчиво на краката си и напълно съзна
телно да работи за издигането си чрезъ просвъта. За да се постигне
тая цель, връзката съ училището не бива да се прекжсва за винаги
съ излизането на младежа отъ сжщото. Но кжде трЪбва да се насочатъ младежигЬ, които съ видима тжга си взематъ сбогомъ съ учи
лището? Това мЪсто, тоя просвътенъ институтъ, не може да бжде
другаде освенъ читалището — сргьдището, центърътъ, гдето
се твори самообразованието.
Съ право читалището се нарича
народно, защото е създадено, за да задоволи духовнигЬ нужди
на българския народъ, преди още да извоюва правото си на само
стоятелна. държавна организация. По интуиция, по уеЬтъ, пробуждащиятъ се духъ на българина още въ времето, на робството му е
подсказалъ най-правия и сигуренъ пжть за издигане, за свобода, за
напредъкъ, за култура:— пжтьть на просветата. Читалището, наредъ
съ училището, е рожба на стремежа на българския народъ къмъ ду
ховно и въобще културно издигане. Ето защо, и днесъ читалището е,
което тр-вбва да твори, ржководи и насочва извъншколската просвета
за народа. То е приобщено къмъ държавата и въ съгласие съ сжщата
твори просветата и възпитанието на българската младежь, следъ за
вършване на школското образование.
. Въ днешно време почти въ всЬко населено мЪсто има културнопросвЪтна, стопанска, кооперативна, спортна, благотворителна или друга
организация. Въ по-голЪмигЬ центрове такива се наброяватъ повече
отъ десетина. Животътъ се усложни и организираностьта се явява като
една жизнена необходимость. ГолЪмъ двигатель въ стопанския, иконо
мически и търговски животъ еж разнит* видове кооперации и особено
кредитната. На много м£ста кооперацията се е наложила по всички
направления и прави впечатление, като че тя е единствениятъ факторъ,
който движи живота. При нъкои кооперации има библиотеки и дори
читални. Чуватъ се гласове, гдето има стабилна кооперация, ней да се
предостави и културнопросв-Ьтната дейность — цель и задача на чита
лището. Не, това е едно увлечение, което не бива да се желае и до
пуска. Ролята на, читалището, като чисто културнопросвътенъ инсти
тутъ, не бива да се измъства отъ коя и да е друга организация.
Еснафътъ е билъ организиранъ и въ турско.време, но, при все това,
сжщиятъ тоя еснафъ създавалъ, организиралъ и подпомагалъ съ
всички средства читалищата. ЦълитЬ и задачигЬ на другигв органи
зации еж т-Бсно-професионални или специални, ограничени и, въ такъвъ
случай, где повече, где по-малко, едностранчиви. Въ никой случай
нито една отъ гЬхъ не може да замъхти читалището като културнопросветенъ центъръ, свътящъ фаръ, еднакво необходимъ за всички
— за духовно издигане и съвършенство на личностьта. Даже естест
веното мъхто на читалището е въ центъра на тая организираность —
около голямото св-Ьтило, читалището трЪбва да се наредятъ и движатъ въ съгласие всички други по-малки свЪтила като негови съпжтници. Читалището тр-Ьбва да бжде отъ друга страна и обединяващъ
центъръ, койтъ да направлява (и контролира) въобще разнообразния
животъ въ права посока за всички чрезъ обилно пръсканата светлина,
най-в-врниятъ указатель на пжтищата за напредъкъ, за културенъ подемъ.
Явно е, чецельта и задачата на читалището и днесъ е сжщата, по3
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ставена още при основаването на първото народно читалище и, сле
дователно, читалището и днесъ остава единственото место, гдето
требва да се твори и направлява извъншколското образование и възпитание, целящи културното съвършенство на българския народъ.
„Но въ нашето село нъма читалище". „Нашето читалище не
проявява дейность—то е заспало".— „Въ нашето пъкъ еж. се заглъздили партизани, на които читалището служи за прикритие на егои
стични домогвания и отрицателни стремежи", и ре дъ други възражения
ще се чуятъ. Частичните факти, обаче, нъма да променять общото
положение. Гдето нъма читалище, ще се основе; гдето е заспало,
бездейно, ще се събуди и раздвижи ; гдето е „обсебено" отъ чужди
елементи, ще се отнеме отъ незаконните му „обсебвачи" и постави
на истинското му место, като се повери въ здравите ржце на твор
ческите натури и т. н. На всека болка има и църъ. Не бива едно
частично положение въ даденъ моментъ, често пжти създадено и по
наша вина, да ни отчайва и разочаровава до безпомощно скръстване
на ржце. Искамъ да наблегна на мисъльта, че учительтъ на първо
мъсто тръбва да ржководи и направлява извъншколската народна про
света и за това не бива даотстжпя местото си на други. Въ чита
лищната управа, и то на най-важното место, требва да бжде непре
менно и учительтъ, за да насочва работите въ правиленъ пжть. Ко
гато младежите отидатъ въ читалището, нека тамъ най-напредъ да
видятъ и се поздравятъ съ своя любимъ доскорошенъ учитель. Нека
той пръвъ имъ посочи читалищната библиотека, читалнята и театъра,
отъ които те ще черпятъ знания и примери за своето самообразо- .

вание и самовъзпитание.

Нарочно ще подчертая, че самообразованието е еднакво нуждно
както за мжжа, така и за жената. Читалищата, следвателно, требва
еднакво да се пълнятъ, както съ мжже, така и съ жени. На жената
требва да се даде широкъ достжпъ въ читалището, тъй като за ней
ното издигане е потребно даже повече да мислимъ и работимъ, по
ради важната й служба и мисия въ семейството и живота, за които е
предопределена отъ пола. Би могло да се каже, че^ обществото ще
се издигне и пререди съ подигане културата на жената,- влиянието и
въздействието, на която е отъ решающе значение не само въ семей
ството. Наредъ съ всички момчета, въ читалището требва да дирятъ
самообразование и всички момичета, техни съученици и съвръстници.
Те даже требва да еж повече, тъй като некой отъ момчетата съ
напускане на училището, отиватъ на работа или служба по-далече отъ
родното место, когато момичето въ повече случаи остава да се готви
за живота въ родната кжща.
.
Въ настояще време младежьта, която напуска училищата за ви
наги, е подготвена достатъчно да работи за самообразованието си.
Чрезъ усъвършенствуване на четивната способность, чрезъ силно раз
вития езиковъ усетъ, и най-сетне, чрезъ любовьта и стремежа къмъ
знанията, придобити и внедрени въ училището, младежьта днесъ
не чака да я канятъ и насочватъ къмъ наука и просвета, а сама търси
всички ония места, гдето може да задоволи развитата си духовна
нужда. Прибавете къмъ това неудържимата жажда за театрални гледки,
забави, хубави танци, каквито сега се устройватъ (стилизирани народни"
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хора, ржченици, симбиозатични балети и др.), музика (гласова и ин
струментална), кинопредставления, радиосъобщения и радиомузика, —
за да ви стане ясно едно положение, изпреварило грижите на отго
ворните и ржководни места за организация и правилна насока въ
развитието му. Грамадно е въздействието върху младежьта, особено
на тоя животъ, както се твори и формира. Ето защо, е нуждно да
се работи въ духъ и насока, имайки предъ видъ всъкога целите и
задачите на самообразованието. Литературата за четене, пиесите за
изнасяне въ театъра, сказките и рефаратитъ, материалътъ за устрой
ваните дневни или вечерни забави, филмите за кинопредставленията
и т. н. — всичко требва да бжде добре проучено, преценено и из
брано. Всичко требва да цели насаждане на истински положителни и
.трайни духовни и морални ценности. За да не се греши, за пжтево.дитель требва да служи яснопоставената цель, като се грижи върху
здравата национална почва въ духъ и насока, завещана отъ великите
дейци още отъ времето на възраждането и борбите за духовно и
политическо освобождение; и ако е дума за тенденция, която да се
провежда приразнообразната дейность, целеща самообразованието, тя
требва да бжде „само една— култътъ на свободата и народното един
ство и обединение, изразени въ родната държава, за развитието,
заякчаването и издигането, на която требва всички да работимъ без
заветно.
Изяснената ориентация въ схващането на извъншколската про
света за народа, начертана въ общи линии, е необходима при услож
нения днесъ животъ, развитите нужди и духовния ръстъ на нашия
народъ. Извъншколекото образование требва да продължи, разшири
и допълни школското образование, съ което се цели изобщо подигане
на родната култура. Следъ такава една правилна ориентировка лесно
е да се пристжпи къмъ конкретна дейность, за която може да се
говори въ подробности при другъ случай.

Хр. К. БЪлобрадовъ,
училищенъ инспекторъ — Брезово

За учителскит-fe екскурзии и излети.
Предметъ на настоящето кратко изложение не еж обикновените
разходки и излети на учителите, които все пакъ иматъ своето хигиенично
и здравно значение, а екскурзиите и излетите съ научна и образова
телна цель, които се организиратъ и провеждатъ по предварително
изработенъ и точно определенъ планъ и се ржководятъ отъ отговорно
лице, органъ на училищната власть.
Отраденъ фактъ е, че една голема часть отъ народното ни учи
телство чуетвува добре нуждата и ползата отъ подобни екскурзии и
излети, и използува всички случаи и възможности, за да вземе участие
въ едно или друго пжтуване изъ България, а понекога и въ чужбина.
То разбира сжщо, че познанията му за малката ни Родина еж доста
оскждни, че хубостите и особеностите на българската земя то е изуча
вало въ много случаи само по книгите, или отъ учебниците. Една
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малка бегла анкета ще ни увъри, че голЪмъ брой народни учители
не еж. имали възможностьта и щастливия случай да бродятъ изъ кра
сивите наши родни планини, да се качватъ по Пиринските, Старопла
нински, Рилски, Родопски и др. върхове. Географските и геоложки
особности на страната ни не на всички еж известни. Сжщото може
да се каже и за местностите И селищата, живо свързани съ историята
на народа ни. Не всички учители еж посетили и добре проучили исто
рическите паметници въ Преславъ, Патлейна, Мадара, Плиска, Абоба,
Търново, Ареновградъ, Видинъ,. Рилски, Дръновски, Преображенски,
Бачковски, Боянски и др. монастири, Сопотъ, Карлово, Копривщица,
Калоферъ, Ст. Загора, Арбанаси, Плъвенъ, Братца, Пловдиве и др.
местности и селища, които криятъ въ себе си богатъ материалъ за
разширение, заздравяване и коригиране на знанията за Родината ни.
Но, не е само това значението.на учителските екскурзии и излети.
Наредъ съ заздравяване и разширяване на научните знания, чрезъ техъ
се въздействува и възпитателно върху участвующите. Опознавайики подобре родината си, чувствувайки нейните красоти и богатства, човекъ
се привързва къмъ нея, обиква и е гордъ съ това предъ другите.
Любовьта къмъ българската земя, къмъ всичко българско, остава по»
жива и се засилва. Ние сме слушали учителите, какъ разказвате съ
жарь и топлота на своите ученици, впечатленията си отъ една или
друга екскурзия, отъ едно иди друго посещение на известни местно
сти съ географско и историческо значение. Чувствува се, какъ тези
учители приливать любовтьта и въодушевлението си, душите и сердцата
си въ тези на децата-ученици. Не е все едно, когато говорить за
дадени географски или исторически обектъ учители, които еж посетили
и пручили тия обекти, или такива, които всичко еж научили отъ кни
гите. Вгледайте се и ще се уверите!
Големо е значението на екскурзиите още за опознаване и сбли
жаване между учителите. Чрезъ техъ се засилватъ колегиалните и
професиозалниае връзки. Въ време на екскурзии се изживяватъ само
възвишения моменти, въ които нема и не може да има време и место
за нечовешките отношения, лоши прояви и долнопробни замисли. Това
може да твърди всеки, който е ималъ случай да участвува въ една, или
друга добре организирана екскурзия.
Има, разбира се, условия, които требва да бждатъ на лице, за
да се постигнатъ желаните образователни и възпитателни резултати
отъ учителските искурзии. За тези условия ще споделимъ мисли въ
въ следващите редове:
I. Каза се и въ началото, че уредниците и ржководителигЬ на
екскурзии и излети съ учителите, требва да разграничаватъ строго
научната и образователна екскурзия отъ обикновената разходка. Всека
екскурзия требва да има предварително съставенъ планъ, който подлежи
на одобрение отъ съответните училищни власти.
":
II. Бързите, уморителни и много претрупани екскурзии и излети
еж вредни. Екскурзионното време требва да се използува най-рацио
нално и целесъобразно. Много пжти групи .екскурзиянти преминавате
посетените места, старини, паметници и пр. набързо, безъ да имате
възможность да наблюдавате и си обяснятъ всичко тъй както требва.
Често се преминава презъ особено важни географски и исторически
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обекти, да имъ се обърне достатъчно внимание. При добре органи
зираните екскурзии това е изключено. Ржководителите требва да съобразяватъ всичко, което е необходимо да се направи, за оползотво
ряването на екскурзиите. Требва да се привлекать за съдействие и
услуга мастните познавачи на посетените местности и старини. Наймного биха помогнали въ това отношение колегите-учители въ посе
теното селище, които познаватъ разглежданите обекти. Само чрезъ по
дробните обяснения и живото слово на водача може да се одухотворять
въ съзнанието на присжтсвующите и слушателите наблюдаваните обекти.
Тъй напримеръ, само при добъръ водачъ и познавачъ на старните въ
. Търново, би се почувствувало отъ екскурзиянтите, какъ „всека чука,
всеки сипей, долъ, скала, всека горичка, пжтека, чучуръ, всеки разрушенъ зидъ и камъните по него, ни говорятъ, като неми свидетели
. за хубави, светли, багодатни дни, или за буреносни, погубни и сждбоносни за народа ни събития"!.. Подобни чувства и изживявания може
да предизвика само живото и картинно описание на водача на екскур
зията, подготвёнъ за цельта учитель или друго лице. Доста се улеснява
задачата на ржководителя на една екскурзии, ако има на ржка съотве
тните „водачи" или „пътеводители". Това еж книги и брошури, въ
които се дава описание на забележителни местности и селища и начина
на техното обхождане. Такива „пжтеводители" и „водачи" има неколко:
1. Плиска — столица на българските ханове — водачъ за старините
отъ археолога Ив. Велковъ;
2. Мадара— светилище на прабългарите — водачъ за старините
отъ сжщия;
3. Пжтеводитель на Търново и околностьта — издание на
В. Търновското туристическо дружество;
4. Пжтеводитель на Търново — отъ Т. Николовъи Д.Цончевъ;
5. Путеводитель на Пиринъ — туристическия-съюзъ;
6. Пжтеводитель на България — Гл. дирекция на Б. Д. Ж.:
7. Путеводитель на София, Сливеиъ и пр.
Тези книги не требва да липсватъ отъ ржцете на ония, които устройватъ и ржководятъ екскурзии съ учители.
III. Важно условие за добро провеждане на екскурзии и излети
е домакинската имъ и здравословна страна. Екипировката, храната и
нощуването требва да се организиратъ предварително и добре. Масо
вите екскурзии-не еж за препоржчване. Най-удобни еж групите отъ
25 — 30 човека. У насъ не е ощепостигнато онова, което въ други
културни страни е направено за улеснение пжтуването на екскурзиянти.
Другаде, казватъ, били организирани етапни пунктове и станции, кждето
екскурзиянтите нощуватъ и се хранятъ. Това удобство дава възможность да се носи по-лека екипировка и да не се обременява екскурзиянтътъ съ излишни принадлежности запжтуване, храна и нощуване.
Българските туристически дружества .еж направили доста много за съ
здаване и подържане на туристически хижи, които еж винаги на раз
положение и на учителите-екскурзиянти и особено много улесняватъ
пжтуването изъ българските планини.
4. Дисциплината презъ време на екскурзията е сжщо важно условие,
за достигане по-добри резултати. Тя требва да бжде съ 1 — 2 градуса
ло-строга, за да се избегнатъ нежелателни инциденти и случки, които
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могатъ да оронятъ престижа, не само на участвующитъ въ екскурзията,
но и общо на учителството. При пжтуване извънъ населени м%ста и
всръдъ природата, свободата, но не и слободията, е желателна. Лоши
следи оставатъ следъ себе си групитъ-екскурзиянти, въ които е липс
вало условието за дисциплина, редь и изправность.
У; Взаимното подпомагане и съдействие на всички учители и учил.
органи при провеждане на една екскурзия, е ценно и наложително.
Въ тоя духъ е издадено отъ Министерството на народното просвъщение
окржжно, съ което се задължаватъ всички учил. органи да съдеяствуватъ на групитъ-екскурзиянти, когато посещаватъ селищата. На
д-вло, не всъкжде се прави възможното. Зависи, преди всичко, отъ
човъка въ служебното лице. Въ много селища учил. инспектори, дирек
тори, гл. учители и учители, еж се престаравали дори въ любезностьта
и услугитъ си по посрещане, настаняване и изпращане на учители-ек-скурзиянти. Другаде е тъкмо противното. Чувствува се пълна незаинтересованость. Не се обръша никакво внимание и не се правятъ понё:
възможнитъ услуги на екскурзиянтигв, посетили селището.
VI. Пжтуването на учителитъ по Б. Д. Желъзници и параходитъ,
по време на научни екскурзии, тръбва веднъжъ за винаги да се уреди.
Бъше време, когато учителитъ пжтуваха презъ цълата година съ 7 5 %
намаление по желъзницитъ. Това се премахна. Може би сериозни дър
жавни съображения наложиха това. Преди няколко години Дирекцията
на Б. Д. Ж. разреши пжтуването презъ цълата година на група надъ20 учители по 0. 16 лв. на тарифенъ километъръ. Точно презъ това
време се направиха най-много учителски екскурзии-обиколки изъ България.
По-късно и това разрешение се отмъни. Даваха се само частични раз- .
решения, а после и тъ бъха спръни. Мислимъ, че интереситъ на дър
жавата и нацията ни налагатъ, да се даде на - учителитъ максималния.
размъръ намаление при пжтуване по Б. Д. Ж., въ време на научни ек
скурзии и обиколки изъ страната ни. Материалната възможность на.
учителя не му позволява да отдъля Отъ оскжднитЪ си ср-вдетва за пла
щане на скжпъ превозъ, когато пжтува съ цель.да проучи и опознае
Родината си, и съ това бжде по-полезенъ за учащитъ се —утрешните
български граждани. Не става въпросъ за плащане на народния учитель
пжтни и дневни пари, когато пжтува по екскурзия, макаръ, че и това
-не е нъщо извънъ рамкитъ на възможното, на законното и справед
ливото. За учителитъ по география и история отъ гимназиитъ, наприт
мъръ, Министерствово урежда екскурзии-конференции съ научна цель
почти всъка година. Сведенията ни с&, че участвующитгъ въ тгьзи
екскурзии полуигватъ пжтни и дневни пари отъ- спеииалнптгъ
за тази цель фондове. Това е справедливо, но, пита се, защо и,
съ народните'учители
да не е /пака? Нима тгь нгьматъ нужда
отъ систематични
опреснявания
на географските
и истори
чески знания? Нима за тгъхъ не е нуждно и наложително
да
познаватъ въ подробности страната ни, за да могатъ по-жива
да я предадатъ на децата-ученици?
Този въпросъ днесъ, или
следъ време, ще бждеразрешенъ, защото, каза се вече., интереситъ и
нуждитъ на народното ни образование налагатъ това. Интереситъ на
""държавата и народа ни го подсказватъ.
Много условия бихме могли да посочимъ, отъ които зависи.до-
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брото организиране и резултатно провеждане на екскурзиитъ съ научна
и образователна цель. Ние, дадохме общитт. линии, канавата, върху
която всЬки ще постави подробноститъ, споредъ случая и ВЪЗМОЖНО
СТИТЕ. Практиката и опитътъ подсказватъ много нЪща, които трЪбва да
се иматъ предвидъ. Истина е, че на научнигв учителски екскурзии и
излети е поставено хубаво начало. Добригв резултати, които се добиватъ въ това направление, еж неуспорими. Виждате народни учители
въ малки и голт.ми групи да бродятъ хубавите български планини, да
да посещаватъ забележителни исторически местности н селища, да разглеждатъ музеи, паметници и веществени останки, свързани съ ми
налото на народа ни. Въ Пловдивска учебна область еж основани учи
телски туристически групи, които еж си поставили за цель да обходятъ и
проучатъ всички български кжтове. ФактитЪ говорятъ, че поставените
цели се реализиратъ. Обходени еж върховегЬ: Мусала, Юмрукчалъ,
Богданъ, Буная, Вълкъ, Юрукаланъ, Бъла Черква, Елъ-тепе и др.. Ви
ждаме учители екскурзиянти, които не еж пожалили оскжднитъ си cptд с в а . и с ъ отобуси правятъ обиколки изъ България. Хубавъ е примера
на учителитт. отъ Мездренската учебна околия. Съ своя окол. учил.
инспекторъ rk еж .успЪли, въ продължение на 2 — 3 години, да об
ходятъ всички забележителности на страната ни. Така тр-Ьбва да бжде
^навсвкжде. Това е инициатива, която може да се усжществи отъ всички.
Иска се желанней повече стремежъ къмъ самоусъвършенствуване. На
чалото виждаме поставено на много мъста. Започнатото ще продължи,
• въпръки нтжои пръчки, които вече се споменаха. Жадниятъ за повече
образование истински народенъ учитель не ще се спрепредъ нищо. Той
ще догони онова, което другаде е вече направено. Дано бжде така!

Янтонъ Поповъ,
Учил. инспекторъ!— Разлогъ.

Колегиалность
Има теми, които никога не оетаряватъ и не увЪхватъ. T t стоятъ
предъ народното учителство вЪчно свежи н благоуханни, като б*лоенъжни рози'будятъ интересъ и извикватъ чувства, които подтикватъ
къмъ по-вдъхновена дейность.
Отъ момента, иогато въ едно училище еж били принудени да
работятъ двама или повече учители, изпъкналъ е на сцената въпросътъ
за отношението на учителя къмъ своя колега, отношение известно подъ
името колегиалность.
-До тогава,до когато ще сжществува училище съ учители и ученици,
не ще бжде „банално" да се говори и пише на теми като настоящата,
затова, защото колегиалностьта всЬкога е била и е условие, безъ което
е немислима резултатна работа. Едва ли ще се намЪри личность, на
която да е омързнало слънцето, и прол*тьта. А колегиалностьта за
ВС-БКО училище е и слънце и пролъть. За нея, колегиалностьта, трт.бва
да говоримъ и работимъ до тогава, до когато зацарува въ всички наши
училища. А и тогава,когато вече е зацарувала, пакъ да говоримъ и рабо
тимъ, за да не отпадне и се изгуби.
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Стара истина е, че учительтъ е душата въ училището. Това е много
-хубаво казано. Но ако тази. душа е смутена, наранена, ако е болна, въ
какво състояние би се намиралъ училищния животъ? Нъма съмнение,
че ще боледува. А болно училище ще пуща и болни хора въ живота.
Разтревожениятъ, смутениятъ и неспокоенъ учитель е неспособенъ за
никаква учебно-възпитателна работа. Той не може да подпомага; най-вече,
душевното растене на детето. Той е заетъ и изц-вло погълнатъ отъ
„болестьта" си, мисли само за нея и чрезъ нея.' Свт»тътъ му се вижда
глупавъ и безсмисленъ."
Причинить за неколегиалность въ дадено училище може да се
сведатъ до външни и вжтрешни такива.
Външнитъ причини, които разстройватъ живота въ едно учили
ще и създаватъ нетърпими колегиални отношения * между учителитъ
еж. отъ различно естество. Едни отъ тъхъ, може би най-сжщественигЬ, се криятъ въ он-Ьзи „важни" фактори, които обичатъ да се м-всятъ
въ училищния животъ и да даватъ тонъ на отношенията на еДни къмъ
други учители, Такива фактори въ близкото" минало учителството познава
много. Нъкжде тт> не липсватъ и днесъ, като разд-влятъ учителите отъ
отъ едно училище на „лагери", на „наши" и „ваши" и съ статанински
смъхъ следятъ „борбата". Правятъ имъ удоволствие да скрояватъ ин
триги срещу този и онзи учитель. Правятъ доноси предъ надлежнигЬ
власти, предизвикватъ анкети и разследвания и, по-нататъкъ, знае
се края—животътъ въ училището става невъзможенъ.
ВъншнигЪ фактори за неколегиаленъ животъ въ едно училище СА '
печална действителность, срещу която само учителитЪ, като колегиално
цъло, може да се борятъ.
'•
ч
цо вжтрешнитъ причини за неколегиаленъ животъ въ едно учи
лище еж. най-опаснитъ, срещу които борбата е много трудна. И гвзи
причини се коренятъ у вевки учитель и учителка, и у самия шефъ на
учреждението.
Колко печално е да гледашъ, какъ шепа учителя въ едно селище,
коитогвмъсто да се стремятъ да разкрасяватъ живота си въ училището,
тЬ_ го угрозняватъ до степень, буквално невъзможенъ за творчески
животъ. Всвки стои единъ срещу другъ като врагъ. Душата на всъки
по ОТД-БЛНО прилича на силно изопната струна, готова да се скжса или
да затрепти въ гнЪвъ само отъ единъ жестъ, единъ погледъ, една дума
казана отъ колегата съ „особенъ" тонъ. Въ училище съ такива учители
цари убийствена апатия къмъ дългъ, законъ, ученици. „Славата" на учи
телската колегия се носи надлъжъ и на ширъ по цЪлата околия, а
въ нъкои случаи и въ областьта. Посещавате училището и се уверя
вате, че му липсва нт>що, най-важното — духъ. Нъма устремъ за работа.
Украса, хигиена, дисциплина, учил. дворъ, градина и редица още ини
циативи, които подпомагатъ образователната работа еж тежко наранени
• отъ „войната" въ учителската колегия. Учителитт. ви посрЪшатъ съ
присторена усмивка, задъ която не знаете, какво се крие —- въ повечето
случаи отрова-за н%кой колега. ВСБКИ носи въ джоба си „бележникъ",
въ който вписва, кой, кога и при какви случаи не е изпълнилъ дълга
си. Бележникътъ е единъ видъ ковачница на отровни стрели срещу
н-вкого отъ колегит-Б. ВС-БКИ гледа да ви заприказва „поверително" за
„безобразията", които се вършатъ въ училището. Изобщо — злоба
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плиска душите на всички къмъ всекиго поотделно и обратно, Въ това
училище анкетите не еж. изключени. И въ края на учебната година учи
телите се раздълятъ безъ да се сбогуватъ, за да се срещнатъ въ нъкоя
почивна станция, кждето ще лекуватъ изопнатите до болезненость
нерви.
А какво еж. дали на училището и обществото такива учителски
колегии, не е мжлно всеки самъ_ да си отговори.
Но ето и друго училище. Въ него кипи творчески животъ—не
прилича на първото. Още отдалече виждате усмивката на бълото здание:
то ви приветства, сърдечно ви поглежда и презъ топлия му погледъ
като да чувствувате още по-топлото сърдце на учителската колегия.
Влизате въ двора и виждате навсъкжде вещата ржка на шефа, подпомогнатъ отъ много ржце— ржцете на всички учители, които гледатъ
на всека инициатива на своето началство като на общо дело, чрезъ
което учителскиятъ съветъ се издига предъ лицето на обществото. Тукъ
всъки учитель мисли, чувствува и действува чрезъ цълото, въ което се
губи, за да се види въ общото дъло.-Въ това училище лъха по-друга
атмосфера и се носи по-другъ духъ. Дисциплина, хигиена, украса,
обучение, възпитание и пр. дейности еж. само отражение на единъ чудно
хубавъ колегиаленъ животъ. Всъки учителъ ви посреща и ви се усми
хва съ отворена душа, въ която можете да четете, какво има. А въ
нея има само любовь и свътлина, въ която се движатъ всички: лю
бовь на едни къмъ други, любовь къмъ учениците и професията, лю
бовь къмъ живота и Родината. Тукъ се работи честно и вдъхновено.
Талантливиятъ учитель не се спъва, а се окриля и подпомага за гор
дость на колегията. Всека се старае, какъ по-красивъ да направи живота
въ училището. Колегията прилича на вдъхновенъ хоръ, въ който всъки
учитель е животрептяща нота, живее и твори въ' съзвучие съ остана
лите. Раздълата въ края на годината е тревожна, мжчна. Сълзите не
еж изкуствени — rfe еж кристализирани слова на сродни души, които
до този моментъ еж били като една въ друга.
Учителски колегии отъ първия типъ, за нещастие, еж много.
На какво се дължи този ненависть на учитель къмъ учитель?
Иска ми се да вървамъ, че първопричината се крие въ слабата обща и
педагогическа култура на учителя.
Училище, въ което липсва колегиалкость, учителите не знаятъ що
-еж, какво еж децата, чии еж rfe, и еж безъ съзнание за онова, което
еж длъжни да бждатъ да творятъ чрезъ училището за народъ и дър
жава.. Тъ всичко критикуватъ, бичуватъ, но нъматъ смелость дапогледнатъ въ себе си, защото биха се ужасили отъ образа си.
Учителски колегии отъ втория типъ, за нещастие, еж малко. Но
тамъ, кждето еж. на лице, славно е да се учителствува. Тамъ е въчна
пролъть. Птичките никога не отлитатъ. Цветята, дори и по картините,
като да излжчватъ ароматъ. Има много светлина, много музика, много
поезия — тамъ бие пулса на живия животъ.
Училище, въ което нема колегиаленъ животъ, пролетьта никога не
дохожда. Вместо пролетенъ зефиръ да гали сърдцата имъ, свирепетвуватъ снежни вихри, които брулятъ душите имъ.
Ако учителите искрено обичатъ децата, професията си, Родината
си, па даже и себе си, ще си поставятъ за цель въ училищния животъ
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да вършатъ всеки день по нъщо красиво и велико. А това красиво
и велико минава сама презъ детете, — то е самото дете, което е златна
валута на нацията ни.
.'- •
И въ името на това дете, а това ще рече въ името на културна
и могжща България, учителите требва да направятъ всичко възможно,
за да изгонятъ отъ училището неколегиалностьта, която угрозява учи
лищния животъ и подравя основата, върху която се изгражда величиетона народъ и държава.
Мила К о д ж а б а ш е в а ,
редакторка на в. „Кооперативно знаме"

Ученическите кооперации
Най-надеждната, най-младата и най-крехката издънка на кооперациите—ученически
те кооперации — въ последните години прояви много голъмъ успъхъ. Въ множество села
и градове при училищата, особено основните,.
има основани вече училищни кооперации, кои
то работятъ много успешно и даватъ отлични
резултати.
Каква прекрасна школа тъ еж за социал
но възпитание, за нравствено самоусъвършенствуване, за место кждето наистина могатъ
да бждатъ притжпени тъй силно развитите
егоистични чувства и стремежи на хората днесъ.
И сега, когато ученическите кооперации вървятъ къмъ сигу1
ренъ уагЬхъ, виждаме търговците— книжаритъ — да се мжчатъ да
имъ нанесатъ смъртенъ ударъ. Въ последния си конгресъ на 26 юний
т. г. тъ открито се обявяватъ противъ тъхъ.Нека бждемъ справедливи — тъ може би иматъ право до нъкжде, защото ние кооператорите имъ даваме поводъ за това. Много
пжти писахме вече, че по-голъмата часть отъ ученическитъ коопе
рации еж предимно книжарници и социалната имъ възпитателна дейность е на заденъ планъ.
Това е истина, която може да се докаже "съ сведенията, които
разполага М-во на просветата, пратени отъ самите директори или заведующи кооперациите учители.
Чия е вината за това? •
Първо, че голъма часть отъ кооперациитъ се основаватъ подъ
ржководството на хора, непознаващи самата сжщность и устройствона ученическитъ кооперации и по подобие на тъзи на възрастните,
те взематъ чистъ търговски характеръ.
Второ, че ученическитъ". кооперации още не еж централи
зирани при Мин. на народната просвета, кждето е тъхното естественомъсто, въ отаъленъ съюзъ, който да дава правилна насока на rtxното организиране и дейность. Сега, когато се прави новъ законъ за.
просветата, тръбва да се отдели нуждното внимание и за този тол
кова важенъ общественъ и възпитателенъ факторъ.
' -

115Насъ кооператоритъ-педагози не ' ни засъгатъ щетите, които
търпятъ търговците книжари отъ неправилното образуване на учени
ческите кооперации, именно — че били предимно книжарници или
търговски магазинчета; насъ не ни интересува моралната и социална
страна на ученическите кооперации, която за жалость е по-слабо за
сегната. Това се дължи, както казахме, на недостатъчно подготвения
учителския кадъръ за ученически кооперации.
Но отъ това не следва да се тегли заключението, споредъ мне-"
нието на книжарството, че требва да се тури край на тъхното без
разборно създаване и неправилно ржководене, до като се създаде
необходимия кадъръ отъ хора добре познаващи самата сжщность и
устройство на ученическите кооперации.
. Напротивъ, требва да се засили гвхното организиране, но отъ
добре подготвени учители. Това може да се постигне чрезъ учител
ските конференци, въ които да се отдели достатъчно место за тази
жизнена материя, още повече, че по-голямата часть отъ учителите
еж. кооператори и основатели на кооперации. Въ тъзи конференции
тръбва да се даватъ и практически напжтетвия и тогава, училищното
кооперативно дело ще влезе въ своя правъ пжть. Разбира се, че
лектори тръбва да бждатъ добре познаващите тази материя, а такива
има не малко между самите учители. Тръбва да се обръща главно вни
мание на възпитателната страна на кооперацията, като преди всичко
оправдаваща тъхното ' сжшествуване, но не тръбва -да се отрича и
стопанската имъ дейность до толкова, до колкото нъма да бжде въ
ущърбъ на учебната работа на учениците.
Затова, именно, подчертавамъ, че това е работа на Мин. на просве
тата, която требва да изземе въсвои ржцетехното организиране, ржко
водене и централизиране, като по този начинъ ще бждатъ избегнати
конфликтите между книжари и кооператори — най-болниятъ въпросъ.
днесъ и за двете страни. Те еж два враждуващи лагери и тези
вражди не требва да се пренасятъ и въ училището, за да започне да
се трови крехката детска душа съ ежби, злоби, гонения и нападки
оуъ най-ранна възрасть.
Време е да се избегнатъ тези вражди между възрастните коо
ператори и търговците, а камо ли да се пренасятъ въ свещенната
учебна сграда.
Този въпросъ е сложекъ вече съ всичката тяжесть отъ нашата
действителность. Той требва веднажъ за винаги да бжде разрешенъ
правилно. Ние искрено скърбимъ, че тези, на които е предоставено
разрешението на този въпросъ, немагь усета и подготовката за него.
Това, разбира се, се отразява зле и спъва младото ученическо коопера
тивно движение.
Въпреки бюрократичното отношение на некой просветни фак
тори и въпреки борбата на книжаритЪ, очевидно засегнати въ своите
интереси, истинската ученическа кооперация ще живее и ще продъл
жава да чака правилното си разрешение отъ отговорните места, за
да стане наистина единъ, отъ най-ценните методи на възпитанието и
отделъ отъ активното обучение.
Само когато Министерството на просвещението съ законъ опре
дели възпитателното значение на, ученическите кооперации и грани-
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въ които може да се развива стопанската имъ дейность, която
е нераздълна часть отъ възпитателната имъ такава, само тогава найсвидната и млада рожба на кооперацията — ученическата кооперация
. нъма да се плаши отъ ударитъ на търговци и книжари, а ще може
да заработи спокойно и ползотворно, за да създаде необходимия калъръ на истински, предании и идеалисти кооператори, които толкова
.много липсватъ днесъ въ голъмото наше кооперативно движение.
ЛИГБ,

Янто Ивановъ,
Горни-Ломъ, Б-Ьлоградчишко

Мисли за детското вестниче.
Много и разнообразни духовни богатства
криятъ малкитъ детски души, които често се
разкриватъ и проявяватъ.
„Детската душа, казва Плутархъ, не е
чаша, която тръбва да се нлпълни, а е огнище,
което тръбва да се разпали."
Ценна педагогическа истина, казанамного
отдавна, разбрана, легнала въ основата на
съвремената педагогика, но за нейното одълотворяване има още много да се работи.
Днесъ вече се схваща, че работата, на
учителя не се състои въ даване знания,а въ
създаване на навици и сржчности за при
добиване на знания, въ организиране богата
:и разнообразна сръда, която да подбужда ученика къмъ образователни
и възпитателни дейности. Изпълнението на тази задача, изисква отъ
учителя по-голъма обща и педагогическа култура, а отъ обществото
по-гол-Ьма щедрость въ даване материални сръдства. Една бръмка отъ
многото предстоящи дейности на учителя е организирането и издаване
детско вестниче.
Вестничето, се явява като ценно сръдство за развитие писмената
речь въ ученика. Като такова то широко е разпрострянено въ страни
•съ по-голъма педагогическа култура.
; За задоволяване една насжщна педагогическа нужда и въ насъ,
по частна инициатива, изникнаха десетки вестничета, въ които, кж.де
повече, кжде по-малко, еж. привлечени и ученицит-fe като сътрудници.
Появата и разпространението на детското вестниче налага на пе
дагогическия ни печатъ, да изясни образователното и възпитателното
-значение, и съобразно това, му се отдаде нужното внимание и мъсто
въ училището...'....
Ние разбираме, че въ насъ има мъсто за "два вида вестничета:
-единиятъ съ обсъгъ цълата страна, при сътрудничеството на детски
•лисатели и даровити деца, който да даватъ здрава и съ високо худо
жествено литературно качество, и въ подходяща форма, научна храна
ла детето. Като такива вече се очертаватъ „Славейче", „Здравецъ",
.„Изгр-Ьвъ" И Др.

..

• .

.:.i\
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Другиятъ видъ, за който ще е думата ни, еж детските вестничета,.
съ по-малъкъ обевгъ (село, околия, область), при сътрудничествотопредимно на самите ученици, подсладено съ нъкоя творба отъ детски
писатель.
Чов-Ькъ по природа е деятеленъ и тази му деятелность се проя
вява въ оная насока, въ която чувствува нужда да изрази предъ дру
гите онова, което мисли, разбира и чувствува.
На тази вжтрешна духовна потребность се дължи худо» ественото
творчество. Поетътъ е обремененъ и чрезъ творчеството се освобож
дава. „А ВСБКО освобождение носи радость, светлина и прогресъ", казва
проф. Арнаудовъ. „Езиковата стихия, допълватъ Марчевски и Койчвъ, въ
юношеството, се проявява най-ярко въ неговатасклоность да писателствува^
Тази му склоность говори най-добре за големите промени, които настжпватъ въ него; за онова, което се надига въ душата му и търси
форма да се отлее. Юношата е поетъ по природа. Това обстоятел
ство не е случайно; то е дълбоко, органично; то е резултатъ на
силно емоционалната му природа' и на буйните пориви, въ които се
кжпе младата му душа. Въ този периодъ отъ човешкото развитиекълнятъ дарбите на бждещитъ поети и писатели. Би било непростимъ грфхъ, ако не се използуватъ при обучението по писане из
броените технически.особености на възрастьта.
-••• За използуване тЪзи особености ще допринесе и дет. вестниче,,
Ние не можемъ да се похвалимъ, изобщо, съ големи резултати
по езикознание и по-специално" писмените упражнения. Причините еж
много, лежащи и въ учителя и вънъ отъ него.
Обаче, ще требва да разберемъ, че н*ма да имаме големи по
стижения въ писмено изразяване до тогава, до като оставяме децата*
да пишатъ само въ класъ или въ кжщи на зададена отъ учителя
тема!
А искаме ли да пише само вънъ отъ класните занимания, ще
требва да пробудимъ интереса и осмислимъ работата- му.
За пробуждане интереса и осмисляне работата му ще допринесе
твърде много детското вестниче.
То може да изиграе голяма роля като подбудитель къмъ езиковно творчество, разбира се, ако организираме работата си спо
лучливо.
Неписуема радость ще озари лицето на детето, когато види
своето произведение напечатено, направено достояние на голъмъ кржгъ
хора.
Неговото самочувствие ще се повиши и желанието му за работа
увеличи. Детето е пълно съ енергия — тази енергия требва да поставимъ въ действие, като я канализираме и отправимъ въ положи
телна творческа посока. Чувствата еж. силни двигатели у човека.
Най-чисти, най-светли, най-възвишени еж тия чувства, които еж ре
зултатъ на творчески трудъ.
Успеемъ ли да създадемъ въ децата навици и стремежъ къмъ
трудъ и творчество, ние много нещо сме направили за техния успехъ
и щастие въ бждещия имъ животъ.
Запаленъ веднажъ въ душата на детето огъня на интереса къмъписателствуване, вкусило отъ насладата на творчеството, отъ само*
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•себе си следва, че ще удвои и утрои - своите усилия въ тази посока ;
ще' прояви по-голъмъ интересъ и къмъ другите стъркове на езиково*
знанието, особено къмъ граматиката, която ще му изяснява правопи
сните и стилни особености въ езика; ще го накара да се вглежда по
вече въ плана, формата и съдържанието на всъки четивенъ откжслекъ;
•ще го подтикне къмъ търсене и четене (странична) художествена
литература, къмъ която вече ще се отнася по-критически — пости
жения много ценни.
Въ тази насока, безспорно, детето ще се натъкне на много труд
ности, които ще мжчи да преодолее, но нали'.. изворътъ на знанията
се намира въ затрудненията, които човечеството е срещнало по
лжтя на своето развитие. По този пжть ще върви и детето, за
-за да развие духовните си и гЬлесни сили.
Детското вестниче може и требва да се използува като подбудитель за развитие писмената речь на ученика.
Ние мислимъ, че не требва да остане учебна околия безъ свое
вестниче, въ което да се повикатъ децата като сътрудници. То не
пременно ще допринесе много за повишаване интереса къмъ писмено
изразяване, духовно общуване и единение между децата въ околията.
• Вестничето ще преуспее до толкова, до колкото то ще е дъло
на целокупното учителство и предимно преподавателите по езикозна
ние въ прогимназията. Въ уреждането му требва да се заангажиратъ
учители които иматъ присърдце тази идея.
BctKO училище, па даже и всеко отделение, може да организира
издаване на стенно детско вестниче, писано на ржка отъ самите уче
ници. И ако работата около уреждането и издаването му се проведе
•съ нужното умение биха последвали добри образователни резултати.
Какъ да се подготви и организира работата ? Ето единъ труденъ
въпросъ, който ще се реши различно въ зависимость отъ културата,
разбиранията н манталитета на учителя.
Въ една своя беседа, за която може да даде поводъ некое
детско вестниче, "Учениците ще видятъ, че въ него сътрудничатъ и
и такива като техъ.
_
,
Ще се наведатъ на мйсъльта, че да се 'научи човекъ да чете
хубаво и разбира прочетенето, необходимо е много да се чете; а да
се изразява добре писмено, требва не само да пише много, но и да
чете, като се вглежда въ редътъ, съдържанието й формата на пропрочетеното.
Ще имъ се обясни, че писателите еж станали такива, благодаре
ние отъ една страна на дарби, а отъ друга инаупоритъ трудъ —
ъшого четене и писане. Даже може да имъ се съобщи нещо нзъ
живота на самоуците писатели.
Съ една такава беседа се цели да се популяризира идеята за
вестничето и да пробуди нужния интересъ. Пробуденъ веднажъ инте
реса, пристжпя се къмъ организиране, за която целъ се свиква съ
брание на учениците.
^ '
•'.-..
г. г. Марчевски и Койчевъ въ ръководството си „Пием. упражнения",
препоржчватъ този видъ детско вестниче, като ценно средство за раз
витие учениковата писмена речь, и предлагатъ на това събрание да се
•обеждятъ следните въпроси:
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1) „Ползата отъ стененъ седмиченъ вестникъ, да се определи
името му, датата, когато ще излиза, средствата за разходите, които
следва да бждатъ направени, да се избере редакционенъ комитетъ, посто
янни сътрудници, да се опредъли начинътъ за събиране, преглеждане,
подреждане и лепене на материала, да се набележатъ художниците,
които ще го илюстриратъ и т. н.
Въ вестничето требва да бжде отразенъ всестранния и цълокупенъ животъ на училището.
Колко ценни мисли криятъ въ главите си хората, но поради
стеснение и свт>нливость, много пжти оставатъ неизказани. Отъ т-Ьхъ
требва да освободимъ детето.
Ние трт>бва да вдъхнемъ вера въ собствените му сили. Какво е
човекъ безъ вера въ себе си? Бездеенъ — често пжти живъ трупъ.
Въ това отношение ще ни помогне и вестничето.
4
Отначало, може би, ще се яватъ нерешително неколко ученика.
Ще требва да ги окуражимъ. Постоянно кржгътъ имъ ще расте —
децата ще почнатъ да носятъ свои работи.. Ще требва да бждемъ
внимателни. На всеки по-отделно да покажемъ хубавото и лошото,
като несполучливоте изрази подчертаемъ и го накараме да се помжчн
само да ги поправи. Ще посочимъ и непълнотии.
Може би справедливо ще се зададе въпроса : — Е добре, колко
ученика ще , взематъ участие въ списването вестничето? 5—10—15.
Верно е, отначало ще е така, но съ течение на времето, ако работимъ упорито въ тази'посока, ще увеличимъ сътрудниците и ще го
подобримъ качествено. По-издържаните работи отъ къмъ форма и
съдържание, ще изпратимъ за печатане въ околийското вестниче,
ако има такова, или въ некое друго. Работата "около организирането
и издаване на «детското вестниче, проведена съ нужния тактъ и уме
ние, при атмосфера на обичь и доверие, има голёмо образователно й
възпитателно значение.
Станке Джартовъ,
учитель въ гр. дупница.

^

Биологичниятъ принципъ и методи при обуче
нието по естествознание.

специално

• Биологичното заучване на природните
обекти е най-съвършениятъ и цениятъ методъ, защото презъ него се надниква въ
жизнените прояви на природата. За специ
фично жизнени прояви се сметатъ напримеръ: храненето, растенето, размножаването
и пр. Преди всичко, като най-характеренъ
признакъ на всеки живъ организъмъ се
смета неговата външна форма, която се за
пазва индивидуално презъ известенъ периодъ
отъ време. Обаче изследванията на химията
и минералогията показватъ, че всеко неор
ганично тело е способно да се прояви въ
своя собствена форма, стига до попадне въ
необходимите условия.
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Едно очебиеще явление въ природата е явлението размножаване.
Като следствие отъ храненето, натрупването на свръхмт>рно количество
органични материали се явява процеса на растението, а като необходимо
последствие на растенето се явява размножаването. Размножаването е
специфично не само на организованитт. тела, но и за тия отъ неорга
ничната природа. Ако, днесъ на земята има неорганизовани тела, на
които не еж известни кристалните форми, това се дължи на обстоятел
ството, че не еж се срещнали всички благоприятни за тяхното появя
ване условия. Жизнените процеси,.за да могатъ тЬ.да се извършватъ,
требва съставните органични части на живата материалъ да се намира
въ полутечно или течно състояние. Ако живата материя би била въ
твърдо състояние, обм-Ъната на веществата и други основни биологични
процеси не би били възможни. Значи, освенъ вътрешните условия, необ
ходими за жизнените проявления, има и редица външни условия, които
требва да бждатъ изпълнени, за да могатъ жизнените процеси да се
развиватъ и подържатъ правилно. Едно отъ тези необходими условия
е приежтетвието на вода. Поучителенъ примеръ въ това отношение
ни представляватъ семената на растенята. Узрелите семена живеятъ
латентенъ животъ. Жизнените функции у техъ еж намалени до единъ
едвамъ забележимъ минимумъ. Това латентно състояние на животъ се
причинява отъ голема липса на вода. Споредъ физическите кинетични
схващания, телата не се намиратъ въ абсолютенъ покой, техните моле
кули еж въ постоянно движение. По различната степень на движение
на молекулите се различаватъ трите състояния на телата: газообразно,
течно и твърдо. Живиятъ организъмъ се намира подъ действието на редъ
околни влияния, които непрекъснато предизвикватъ промени въ него.
Къмъ необходимите външни условия се числятъ: топлината, светлината,
храната, приежтевие на кислородъ, известно налегане и пр. Тези дей
ствуващи външни агенти наричаме раздразнители или възбудители.
Живата материя може да реагира къмъ външните, раздразнения по два
начина: 1. чрезъ разширение на материалното си равновесие и 2. чрезъ
изменение на своето динамично равновесие, т. е. особени движения.
Напр. известенъ фактъ е, че заразителните болести се дължатъ на
навлезли въ телото мокроорганизми. На излжчваните отъ техъ ток
сини, организмътъ противодействува, като изработва антитоксини. И
следъ оздравяването иавестни клетки на организма запазватъ за* дълго
време своята раздразнителность, постоянно излжчватъ противотела, орга
низмътъ е станалъ имуненъ. Но организмите иматъ способность при да
дени условия да намаляватъ или да увеличаватъ своите жизнени функции.
При летаргиченъ сънь ббмената на веществата спада до минимумъ,
биенето на сърдцето извънредно намалява — отъ 60-70 удара въ минута
може да достигне само до единъ-два пжти, напр. зимния сънь на живо
тните. При настжпване на лоши жизнени условия, пустинните растения
прекратяватъ живота си, за да го подновятъ следъ всеки падналъ
дъждъ. По аналогиченъ пжть съ настаняване на зимата, по-големата часть отъ нашенските растения намаляватъ до минимумъ жизне
ните прояви.
- \
Върху развитието на организмите въ животинското царство влияятъ
и вжтрешните полови признаци, които даватъ характеренъ отпечатъкъ
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птицигЬ и насекомите. Напр. мжжките на елените иматъ рога, които
отпадать презъ прол-втьта, за даизникнатъ после наново, като Bctka
година изпущатъ разклонения. Мжжките на други млекопитающи (слона,
прилепа, козата и др.) притежаватъ жлези, които изпущатъ миризливи
секреции. До колко е големъ половиятъ инстинктъ у насекомите, служи
следното явление, забелязано отъ Фабъръ. Тойнам-Ьрилъ единъ пашкулъ
отъ джбова копринена пеперуда—самка, и я поставилъ подъ единъ
капакъ отъ телена мрежа въс«гаята и оставилъ прозореца отворенъ.
Следъ н-Ьколко дни около мрежата се натрупали ц-вль купъ самци (мжжки
пеперуди). Не толкова самата самка служи като примамка на самците,
колкото ония изпарения, които излизатъ отъ нея, които не могатъ да
се схванатъ отъ нашето обоняние. Ясно очертани вторични полови при
знаци срещаме и у човека. Въ класа на птиците, ГБЗИ разлики еж още
по-очебиюши. Още първите непланомърни изучвания показватъ, че между
вторичните полови признаци и между функцията на половата жлъза
сжществува' тесна връзка. Ако у единъ мжжки слонъ кастрираме поло
вите жлези, още презъ първите' няколко месеци, когато животното
достигне до възрастно състояние, рогата не нарастватъ. Ако пъкъ на
кокошката съ остраненъ яйчникъ се присади яйце отъ пътелъ, то тя
се превръща на петель— придобива пЪтлювата външность и неговия
инстинктъ да задиря кокошките, да кукурига и пр.
ЖизненигЬ условия влияятъ и върху анатомочната структура на
животното. Нъколко примера отъ Лемаркъ, Зжбитъ еж характеренъ
признакъ за гръбначните животни. Но има изключе'ние отъ това пра
вило. Такъвъ е случаятъ съ птиците. Благодарение на особениятъ начинъ
на храненето, преимуществено съ растителните зърна, зжбите не еж
употребявайки съ изчезването на функцията, атрафиратъ се иизчезватъ
самите органи. Почти всичк^ представители на бозайниците .иматъ добре
развити очи, но въ къртицата поради липса на светлина отъ поколение
на поколение постепенно еж затжпявали. Посочените примери потвър
ждавате тезата, че неупотребяването на органите води къмъ техното
затжпяване, изчезване. Но ето и .класическиятъ примеръ за дългата
шияи дългите предни крака на жирафата. Като се знае това тропическо
животно живее въ пустинни места, дето дърветата еж редкость и~високи.
За да може да се храни жирафата е би ла принудена да използува листата
на дърветата и да прави непрестанни усилия да ги докосне. Като резул. татъ оть този навикъ и съ течение на времето предните крака и шията
на жиравата еж се тъй силно удължили и може да достига до шесть*
метри височина.
Дарвинъ приема, че въ природата, благодарение на особените
условия става подборъ, който нема определена цель, но довежда до
сжщите резултати, до които довежда и изкуствения подборъ. Дарвинъ
дохожда до заключение, че въ природата сжществува надпродукция
отъ организми и за всички неби се намерили нуждните условия за живота.
Това-масово преждевремено умиране на организмите става вследствие
борбата за сжшествуване по между имъ. Умиратъ онези животни, които
еж по-слабо припособени къмъ дадените жизнени условия, оставатъ
да живеятъ организмите, които следъ изменените на жизнените усло
вия се приспособявате. Да вземемъза примеръ моруната. Изчислено
е, че тя снася около тОО мил. яйца. Ако всички биха се развили и биха
4
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дали поколъние, въ нъколко години воднитъ басейни би били изпълнени
съ моруни. Отъ сто милиона яйца обикновено достигатъ до развитие само
нъколко. Отдълно отъ теорията за естествения подборъ е теорията за
половия подборъ, чрезъ която Дарвинъ се стреми,да обясни вторичнитъ
полови признаци.Дарвинъ приема, че вторичнитъ полови признацисж
били полезни въ борбата за овладяване женската, за продължение на
рода — само този индивидъ е успъвалъ да остави поколъние, който е
успъвалъ да победи своитъ съперници. •
(Продължава). '-.

ИЗЪ ПРАКТИКАТА ЗА ПРАКТИКАТА
Ятанасъ Чешмеджиевъ,
Училищенъ инспекторъ'•— Пловдивъ

Изпитни беседи въ IV отд-вление
I учебенъ часъ:
Вероучение, отечествознание и
четене.
Топълъ пролътенъ день. . Топло
слънце изпраща живителни лжчи вър
ху майката земя.. Свежесть, ароматъ,
благоухание...: Празднично, настрое
ние •« . . Днесъ е най-голъмиятъ праздникъ. на училището,.учителя и децата-ученици. Весели, премънени, съ цвътя въ ржце, бързатъ къмъ училище. то. Цъла година се говори за изпита
въ .края на годината и тъ го чакатъ
съ . трепетъ, съ желание да ги чуятъ
тъхнитъ родители, да имъ гостуватъ
въ училището, да имъ попъятъ . . .
Училищното здание е украсено.
Изъ коридора картини и цвътя . . .
мнэго цвътя! Кдаснитъ стаи еж. станали особено приветливи и сякашъ
отправятъ покани за повече гости . . . Стенитъ еж украсени съ учен.
рисунки и карти, а по специално поставенитъ полички еж наредени
учен. изработки по моделиране, картонажъ, кошничарство и дърводълство. На една дълга маса еж наредени тетрадки на ученицитъ по
писане, смътане, отечествознание и краснописъ, а до т Ъ х ъ — съ
вкусъ наредени работи по ржкодълие.
Масата е покрита съ хубава бъла покривка и върху нея вода съ
РОЗИ.'

• : • , ; .';•••'

' • . . - • . ' . - . , .

• Учительтъ веселъ, засмънъ и видимо доволенъ, посръща гос
тит*, тъй желани за днещниятъ голъмъ учил. праздникъ, когато съ
ученицитъ си ще изпратятъ. учеб. година и ще се раздъл'ятъ за нъ
колко месечна почивка.
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Най-после звънецътъ огласи училищното здание и напомни,
че е вече време за учебна работа . . . съ лесни, две по две, децата
влизатъ въ стаята и заематъ местата си, като хвърлятъ усмихнати, при
ветливи погледи къмъ гостите, които еж наседали около чиновете.:
Учительтъ посреща своите ученици и ги поздрави с ъ ^ Добро'
утро", като имъ напомня да поздравятъ съ „Добре дошли", и гостите.
Започва работа съ поканата на дежурния:
—Другарчета, готови за молитва! . . .Всички смирено,- съ по
гледи къмъ иконата на Иисуса Христа, предъ .която мъждука кай-.
дилце, ставатъ и се помолятъ . . . Изп%ватъ и молитвичката; О, Преблагий, Вишний Боже, съ разумъ надари ме,"
Въ правъ води ме пжть.. . . ...
Украси-ми ти душата, да успея, Боже", *
• ' •Въвъ живота азъ . . . .
Радость и yrbxa, Боже, пакъ да съмъ на ближни^
И на Ц-БЛЪ народъ

,

— На кого се помолихме, деца ? . . . • Защо ? . . . Само за насъ
ли. се молимъ въ- училището? . . . Още за кого?..
;•
— Молимъ се за всички ,— за майки, за бащи, сестри, братя и
за н?съ . . .
'
'*•:••
'.
. -;:- Молимъ се на Бога. да ни-дава сила и здраве -да' можемъ да .
внимаваме въ учението, да. се учимъ и да го завършимъ съ уагвхъ.
Последва кратка беседа за. Исуса Христа, за живота му, за не
говите хубави поучения, за притчите му и общо — учението му за живота
на хората. Беседата, обхвана и разпространението на християнството
и живота на светиите: Св. Димитъръ, Св.: Георги, Св. Николай," бъл
гарските светци и мжченици, Св. Иванъ Рилски и учението му.
— Така, деца, да бждемъ добри последователи на Иисуса Хри
ста, да вършимъ винаги добро и да пазимъ своята Христова вЪра . . ,
Да се пригомнимъ за единъ добъръ последователь на Иисуса, като
лрочетемъ въ читанките си четивото за Св. ,Иванъ Рилски.
—: Кжде е живълъ този светия? . . . защо ли се- е уединилъ
тамъ-?-, : ,
"
. ' . . ; ; . :
— Денонощно се е молилъ на Бога да просвети умовете на
хората и да смегчи жестоките имъ сърдца . . . .
— Той е много обичалъ хората, особено като виждалъ.,. че
еж забравили Бога . . . „Господи, закрилниче на всички, се е молилъ
той, дай на. мене, Твоя робъ,- жестоките страдания, що сполитатъ
народа. На моята глава струпай бедите и нещастията на вдовици,
<>олни, затворнипи и сираци — нека те да бждатъ честити . . .*
— Да, деца, той е билъ истински последователь" на Исуса, ис
тински християнинъ . . .
— Кжде е живелъ Св. Иванъ?
•
— Въ Рила-планина, която е гордость за християните съ своя
хубавъ монастиръ Св. Ив. Рилски.
— Нещо да ми кажете за Рила?
— Тя е висока планина. Най-високиятъ'й. върхъ е Мусала—2923
м. Има и други върхове високи, скалисти, назжбени, диви . . . всич
ките еж пленителни и красиви. По техъ се белеятъ презъ целата година
снежни преспи.
.
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— Изъ Рила блЪщятъ подъ слънчевите лхчи много хубави пла
нински езера, скачени съ буйни потоци. Те ех очигЬ на Рила.
— Тя е най-високата и най-красива наша планина. Има отлични;
гори: джбъ, габъръ, липа, букъ, а по-високите места — елхи и боръ,.
отъ които приготвятъ чамови дъски и греди. :;
— Какъ е България по отношение планините?
— Тя -е доста планинска страна. Планините я красятъ и влияять
на климата й, който е ум-Ьренъ. Планините давать и хубавъ поминъкъ на населението.
— Пенке, покажи по картата некой български планини!
—• Една планина, която дели България на две части, е Стара
планина. Тя е най-дългата ни планина. Започва отъ Югославия и
свършва до Черно море. На югъ еж величествените Родопи съ върха
Белмекенъ, който е съ 300 м. по низъкъ отъ Мусала. Те СА красивии оживени планини. И въ гЬхъ • има : много потоци и еж построени?
чаркове за резане на чамови дъски и греди отъ грамадните борови:
гори. Изъ РОДОПИТЕ жив-Ьятъ много, помаци.
— Красиви и хубави нланини еж и Средна гора и'Витоша, въ,
полите на което е разположена столицата ни София. Тя е наша
гордость съ своята красота и чистота.
— Друга планина е Пиринъ-планина, която е добре описана и.
възпт>та отъ народния ни поетъ — Ив. Вазовъ.
— Стоянчо ще ми прочете четивото „Пиринъ-плинина" . . .
— Ви ж дате, ли деца, нашиятъ поетъ, какъ хубаво е описалъ Пи
ринъ-планина. Действително тя е - една отъ красивите ни планини— Казахте, че населението около Рила, : РОДОПИТЕ, Стара-планина и Средна гора се прехранва отъ горите, като приготвя и из
нася строителенъ материалъ и дърва за огр-Ьвъ. Другъ поминъкъ на
населението въ България?
— Повечето отъ населението на България е земеделско — за
нимава се съ земеделие. НВШИТБ земеделци произвеждатъ за себе
си и за продань: жито, царевица, оризъ, рапица, сусамъ, анасонъ г
мента й др. Отъ последните се добиватъ масла. Развито е и лозарството.
Въ Розовата и Карловската долини се cfee розата, отъ която се до
бива розово масло. На земеделието помага хубавото напояване — имаме
големи р*ки: Марица, Искъръ, Янтра, Струма, Тунджа и др. --;
Поминъкътъ! обхваща още и скотовъдството, птицевъдството,.
бубарството, риболовството, пчеларството и овощарството.
— Главниятъ поминъкъ въ градовете е занаятчийството и инду
стрията. Развита е много и търговията, напр'. Пловдивъ, Пазарджикъ,.
Пещера, Ст. Загора, Плевенъ, София и др.
— Индустрията е много напреднала.-Имамефабрики за вълнени и;
копринени платове, за разни платна, за обущар за кожи, гумени ш
стъклени изделия, бира, за разни масла, спиргь, брашно, тютюнъ,
кибритъ, карболъ, хартии, туткалъ, барутъ, мастило, цигли, сапунъ,,
захарь, и др.
— Единъ хубавъ поминъкъ е и търговията. Доста голема вжтрешна търговия се върти изъ пазарите и панаирите. Съ външнитъ%
държави търгуваме презъ пристанищата ни Варна и Бургасъ на Черно»
море и Русе на Дунава. Изнасяме много житни произведения, едър-ь
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и дребенъ добитъкъ, кокошки, яйца, тютюнъ, гайтани, шаеци, кожи,
розово масло, плодове и др.
— Въ България се полагатъ големи грижи за подобрение се
гашните и създаване нови пжтища: шосета, железници, водни и въз
душни, необходими за съобщения и търговия.
— Виждаме голъмъ напредъкъ на България въ всъко отноше
ние , на какво ли сё дължи ?
— На просветата на народа ни. Почти' въ ВСБКО селище има
първоначално училище, а въ по-големите ; й прогимназии. Посеще
нието на децата отъ 7 до 14 год." възрасть е задължително.
Почти въ ВСБКИ градъ имаме гимназии. Въ Пловдивъ, Шуменъ,
Дупница имаме учит, институти, а'въ София — университет/ъ, военно
^училище, военна гимназия, худож. и музйк. академии, търговски учи
лища и др. Въ Свищовъ и Варна. — търговски висши училища. Въ
много градове имаме промишлени училища: дървод-влски, грънчарски,
железарски, електро-технически, строителски, бояджийски, килимарски
,и т. н.
,
— Така, деца, България напредва. Тя е една отъ доста напред
валите страни на Балканскиятъ полуостровъ.Тя, съ своите красоти и
напредъкъ, привлича много чужди туристи и екскурзиянти. Идватъ у
да се нарадватъ на красотите и да научатъ нещо за нашето земе
делие и производството ни.
'
— Какво ще ми кажете за управлението на България, деца?
' — Начело на нашата държава стои държ. глава, който се на
рича Царь на Българитгь. Сега нашъ царь е Негово
Величество
Борисъ III. Той е представитель на~ българската държава- и пръвъ
^български гражданинъ.
' %
/
— Нашата царица се нарича Иоанна. Те иматъ две деца — Мария
Луиза — нашата княгиня, и Симеонъ — князъ търновски, който е
престолонаследнйкъ. Деньтъ 13 юни 1937 год., когато се роди князъ.
Симеонъ, беше големъ праздникъ за всички българи, защото ни до
несе голема радость — бждещиятъ наследникъ на българския пре•столъ.
— Царь Борисъ за управлението на страната си има помощници
— 10 министри. Те образуватъ Министерския съветъ. Единъ отъ ми
нистрите се нарича министъръ-председатель. Всеки министъръ управлява
отделно министерство, напримеръ м-ръ на народното просвещение,
м-ръ на войната," м-ръ на финансите, на земеделието/търговията, празосждието, вжтрешните работи и др. Министрите заедно се наричатъ
правителство. • '
."
— За по-лесно управление държавата е разделена- на области и
всека область се управлява отъ областенъ директоръ. .
— Държавата ни се управлява по наредби, които се казватъ за
кони. Законите се създаватъ отъ министрите и отъ народното събра
ние. Основниятъ ни законъ е Конституцията.
.— Всеки гражданинъ, какви задължения има?
— Той требва да обича отечеството си и да го пази отъ не- •
приятеля.
•
— Всеки гражданинъ требва да почита и доброволно да изпъл-
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нява законитъ.. Онзи, който не прави това, е лошъ гражданинъ и
лошъ синъ на отечеството ни.
•
.
;Г7-_,ВсЬка гражданинъ да си плаща редовно данъцитъ.
— •.БсЬки :гражданинъ,'.ла : отбива- редовно трудовата ей по
винность.
,
;
..';.— И о щ е едно задължение — да праща децата tH на училище
до 14 год. възрасть.
— Кой е белега на нашата държава, деца?
— Държавниятъ гербъ. Той е златенъ лъвъ съ корона на гла
вата, поставенъ върху тъмночервено поле, надъ което сжщо има
корона.
— Имаме си и народно знаме, което е трицв-Ьтно — б-Ьлъ, зеленъ и червенъ цвЪтъ. То е сжщо знакъ на държавата ни. При
всички случаи на общи радости, офиц. праздници, народни праздници
— то се поставя надъ вевка кжща.
.,
ВСБКИ полкъ си има военно-знаме. То ни напомня отечеството и
героичнит-Б д-Ьла на войската ни.
— Освенъ нар. гербъ и знамето имаме и друго Н-БЩО,, което се
lrfee и свири на големи праздници
. . . . . .
— Народниятъ ни химнъ „Шуми Марица". Който почита народ
ния химнъ, обича своя народъ и зачита и почита своята държава.
— ВСБКИ българинъ, който обича своя Царь и го почита, обича
и своята държава и хубавата България. За нашия добъръ царь пЪемъ
другъ химнъ — „Химна на царя".
— Деца, за преуспяването на нашата държава, на войската ни,.
църквата ни — ' д а изпЪемъ народния ни химнъ.
— Деца, нека да привършимъ часа съ хубавия химнъ на нашия
добъръ царь Бориса HI!

Химнъ на Н. В. Царя.
Тържествено.
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II у ч е б е н ъ часъ:
Природознание, четене, смътане, геометрия.
— Нека изпъемъ, деца, пъсеньта „Молитва за Родината":
Боже свътли, Боже мили,
Края роденъ запази.
Подкрепи ни, дай ни сили,
Да го пазимъ отъ врази.
- За кого се помолихме, деца? '.-. . Заслужава ли нашата Родина
тази молба ?
—г Нашата Родина заслужава тази молба. Ние тръбва да я па
зимъ и да мислимъ винаги за нейния напредъкъ . . .
— Така, деца, тя заслужава това. Ние тръбва, ако . е необхо
димо, и да се жертвуваме за нёя, но да я запазимъ. Първия часъ го- :
ворихме за нея.. . .Нека сега продължимъ. Да започнемъ" пакъ съ
нашигБ .хубави планини . . .
* —: Казахме, че имаме хубави гори и населението се прехранва
отъ тъхъ. Кажете ми, деца, какви горски дървета познавате?
— Горски дървета е х : джбъ, букъ, габъръ, кленъ, боръ,. липа,
леска, дрънъ, и др.
— Навсъкжде изъ планината има ли тъзи дървета?
<•• • — По низкитъ мъста растатъ всички видове дървета, освенъ
борътъ. Колкото се отива по-високо въ планината, другитъ дървета
орЪдяватъ, изгубватъ се и оставатъ само — букъ, кленъ и трепетлика,
примъсени съ боръ. По-нагоре се изгубватъ и тъ, и остава само боръ.
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По високите върхове не мргагъ да растатъ никакви дървета. Тамъ
има само-пасища или голи пъхъклйви места.
Какво значение иматъ горитъ за здравето на хората?
— Въ гората въздухътъ е чистъ, защото се пречиства отъ лис
тата на дърветата. Слаби и болни хора въ гората се засилватъ и закрепватъ. Въ много гори еж построени вили за лътовища. Въ всички
гори има много извори съ хубава, чиста и студена вода.
— Ами какво бъше значението имъ за поминъка на хората?
— Отъ гЬхъ Tt си съкатъ дърва за отопление и градежъ. Мно-.
го хора се поминуватъ съ приготвяне на дървени вжглища отъ горски
дървета— букъ и джбъ. Въ планини съ голъми гори, особено бо
рови, ще видимъ много бичкиджийници (габери) за резане на дъски и
греди. ВсЬкидневно по планинските пхтища се движатъ мулета и
коли съ материялъ за продань . . .
— Какво ли щ-вше да бжде безъ гори?
•— T t укрепяватъ земята. Безъ тъхъ водата — пороите биха
разрушили и заровили съ писъци цели пространства. Много полета
съ плодородна земя сега еж превърнати на пустиня отъ пороищата.
— Въ планини безъ гори н-Ьма да има влага и извори. Тамъ
редко вали и дъждъ. Горит-fe осигуряватъ плодородието и прехраната
на земеделците н на много други хора.
— Горите еж били скривалища и на нашите борци за свобода...
.— Нека изпъемъ пъсеньта на гората . . .
Хубава си, мря горо, /
Миришешъ на младость,
Но вселявашъ въ сърдцата ни
Само скръбь и радость.
— Така, деца, горите еж благодать за хората. T t Tpt6ea да
се запазятъ. Какъ ще ги. пизятъ хората?
— Като не се ctKarb безъ редъ. Да не се влиза' въ гората за
дърва безъ разрешение отъ горската власть.
— Да се почистватъ следъ сеченето, за да могатъ да растатъ
правилно младит% гори и сё пазятъ отъ огънь, който може да пре
дизвика п о ж а р ъ . . .
— Да, деца, огъньтъ може да унищожи цели гори и да опус
тоши красиви планини. За пожаръ въ гора имаме четиво. Да го прочетемъ . . .
. ••
— Какво виждаме отъ.това четиво?
.•
'
—- Виждаме, какъ една необмислена постжпка на две овчарчета,
е унищожила една хубава г§ра. Това немаше да стане, ако 6txa из
гасили огъня.
< .
_
— Презъ годината учихме наизустъ едно хубаво стихотворение
за „Юнакъ и гора" . , . кой желае да го припомни?
" • — Коя 6tme главната мисъль въ това стихотворение,, деца?
— Гората не съжелявала за изпитата отъ юнаците вода и из
мачканата трева, и за изкъртените клоне . . .
.
"
— Освенъ човека, гората има ли и други неприятели?
••.-, — Има, много неприятели . . . пеперудите, които снасятъ яйца и
се излюпватъ гжееници . . . бръмбарите, които повреждать кората,
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дръвесината и коренчетата на дърветата и ги изсушаватъ. Много опасенъ е полскиятъ бръмбаръ.
— Други вредни животни СЖ: полските МИШКИ, зайците, кате. РИЦИТ-Б И д р .

..;•-.

— Има и полезни животни —- славейчето, кълвачътъ, дроздътъ . . . тт, изтрЪбватъ пеперудите, гжсениците, бръмбарите и червеит-fe и запазватъ дърветата.
'••.-,•;
— За да имаме една представа за горите въ България, ще ви
дамъ една задача:
. Отъ цълата горска площь въ България — държавата разполага
съ 7,124,054 декари; общините съ 17,167,865 дек.; училищата съ
283,262 декари; манастирите съ 305,157 дек., а частните лица лица
съ 5,104,148 декари.
— Какво ще намъришъ? . . .
— Пишете задачата всеки на тетрадката си ! . .
— Да, ц+>лата горска площь въ България е 29,984,386 декари.
— Видехме, че главниятъ помикъкъ на населението въ България
е земеделието. Видехме и какво се сее въ различните места . . .
- -— Дали еж. достатъчни приходите на земеделеца?
— Не еж достатъчни. Той прави и доста разходи за обработ" бата на земята.
.. .
Нека да направимъ сметка на единъ земеделецъ ?
Ималъ една правожгълна нива съ страни 145 на 97 метри. По-селъ я съ мента и изкаралъ по 470 лв. отъ декаръ. На работници
броилъ 320 лв.
— Решете задачата! Комбиниратъ се и други задачи.
— Освенъ горите,нашите планини даватъ и други богатства на
страната ни . . .
— Да, копаятъ се много руди, разни минерали, скалите . . ,
— Напримеръ,отъ варовника правятъ варь, копае се много мраморъ въ Родопите и Стари планина.
— Въ България има и много железни и медни руди. Жел. руди
има въ Рила и Ямболско, а медни — въ Стара планина, Родопите
Бургазко, Ямболско и др. Въ насъ не се добива железо и медъ.
:
— Големо богатство за България еж кам. вжглища. Наричатъ
ги още черно злато. Мини за каменни вжглища имаме въ Перникъ,
Тревна, Сливенъ, Хасково, Ломъ и др.
— Съ каменни вжглища се движатъ всичките ни железници,
"параходи, машини на фабриките. Съ техъ се отопляваме и се добива
електрическа енергия за осветление.
— Да. прочетемъ четивото — какво разказватъ каменни вж
глища, за да си припомнимъ, какъ еж се образували.
— Казахме, деца, че България е много напреднала и че този
напредъкъ се дължи на просветата?
— Дължи се още и на неуморния трудъ на човека. Той съ своя
умъ и съ своите ржце е направилъ всичко. Подчинилъ е природата
и работи за благото на човечеството.
— За да може да работи човекътъ, ^акъвъ требва да бжде?
— Здравъ. Здравето е най-големото богатство. Човекъ е найщастливъ когато е здравъ.
• ,
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Кои еж. най-ваяЛштЪ условия за да бждемъ здрави.
— Да дишаме чистъ въздухъ, да пиемъ чиста вода, да се хранимъ съ подходяща храна и да се държимъ чисто.
— Друго важно условие за здравето е — да се пазимъ отъ
простуда и да не се преуморяваме.
-.'•*'
— Да не се употръб. спиртни питиета и да не се-пуши тютюнъ.
Пияницата е прахосникъ и свършва живота си въ затвора като престжпникъ...
•-_'••.-'..,
— Така, деца, пиянството разсипва здравето и семейството. Да
прочетемъ четивото „Закълни се!"
— Отъ това четиво се вижда, колко тежи на семейството пия
ница баща и колко милъ става на всички, когато той се е заклелъ
да не пие.
^
— Ами всъкога ли чов-Ькъ се запазва отъ болъсти?
— Нъкога човъкъ безъ да иска заболява. Незабелязано може
да се зарази. Заразит, болести еж: скарлатина, дифтеритъ, едра и
дребна шарка, дизентерия, туберкулоза и др.
"
— Човъкъ тръбва да се пази много. При най-малко съмнение —=•
да си отиде при лъкарь. Не тръбва да се лъкуваме отъ баби и неуки
хора.
Казахме за чистъ въздухъ. Ами кжде има най-много чистъ въз
духъ ? ' • • • ' •'•'•.— На полето. Особено презъ пролътьта не тръбва да прекар
ваме времето си повече,въ задушните стаи, а да излазяме на раз
ходка изъ полето.
'.'•'•'••••'.;•'•-.*
— Тамъ ще се радваме на хубавитъ цвътя и зеленить* ливади.
Ще чуемъ славеитъ, кукувицата . . . Ще видимъ щъркелътъ, който
гордо крачи изъ мочуритъ и гълта жабки и змии.
— Така, деца, пазете здравето си! Здравиятъ човъкъ е винаги
жизнерадостенъ и веселъ. Болниягъ е мраченъ и е тяжесть на себе
си и на близкитъ си.
"
— Нека привършимъ деца, съ пъснитъ за полето, пролътьта,
гората и пр.

III учебень часъ:
Четене, история, география —
——
—

Деца, да изпъемъ „Марша на българитгь"!
Какво изпъхме, деца? . . . К о и еж тъзи българи?
Българи сме ние, нашигЬ родители, нашитт, прадъди.
Разкажете ми нъщо за българитъ?
;

—
Така, деца, Ние сме питомци на онъзи българи, които 6txa стра
шилище за Византия и владъеха по-голъмата часть отъ полуострова.
— Знаете отъ миналата година, за славнитъ ни царе: Крумъ,
Борисъ, Симеонъ, Ив. Асенъ, Самуилъ, който оставиха златни страници
въ старата ни история . .-. Знаете и за турското нашествие и зароб
ването ни . . . Кога е станало то?
• \ •,
-— Въ 1393 год. България е пропаднала поради безредия м не-:
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съгласие между народа, болярите и царете. България е била разделена
па три малки,държави. Почнали да се биятъ българи съ българи.,
— Държава, въ която! нема ; съгласие, сговоръ и единство е
осждена на пропадане.
— Кажете ни нещо за турското иго.
— Отначало то не било тежко, но не минало много време тур
ците започнали да измжчватъ и ограбватъ раята, налагали големи данаци, отнемали имота на българит-Ь, потурчвали и убивали . . . Б ъ л 
гарите започнали да възставатъ — Търновското възстание и Чипровското.
— Единствени защитници въ време на робството еж. били хайдутшпгь. Те отмжщавали на мжчителите турци. Такива хайдути еж:
Страхилъ, Чавдаръ, Вълко, Манушъ и др.
— Още едно зло е сполетяло българите . . .
— Не стигало турското робство, и друго робство се стру
пало върху главите на нещастните мжченици-българи — духовното
робство.;
— Премахнати били българските владици и се назначавали
гръцки. Българските училища били завтаряни, българските книги —
изгаряни. Всичко, което говорело за нашето минало, било унишожавано.
— Кое е опазило народа ни отъ загниване ? ' .
— Нашиятъ милъ и хубавъ майчинъ езикъ, народните ни песни
и приказки, обичаите ни.
— Да, деца, нашиятъ хубавъ езикъ, българскиятъ езикъ ни е
спасилъ.
,
-— За запазването на българския народъ еж помогнали много и
бълг. църкви, бълг. монастири и нашето духовенство.. .
— На пръвъ погледъ изглеждало, че бълг. народъ окончателно
пропада и загива.
'— Кой е събудилъ народа ни отъ страшниятъ кошмаренъ
сънь?
— Отецъ Паисий, съ своята „Славяно-българска история" въ
1762 год. Той тръгналъ отъ градъ на градъ да дава книгата си да
я преписватъ. Тогава немало печатници у насъ.
— „Българино, не се отчайвай отъ рода си и отъ името си, казвалъ той, а обичай отечеството си, труди се и учи, та да достигнешь
другите народи по света".
•
.
"
— Кажете ми други дейци отъ възраждннето ни!
— Софроний Врачански — врачански епископъ; Петъръ Беронъ,
който е написалъ „Рибния букваръ"; Василий Априловъ и Н. Палаузовъ, които еж отворили въ родния си градъ Габрово първото ново и
добре уредено училище. Пръвъ учитель е билъ Неофитъ Рилски. — Още нёщо да кажете за духовнното ни възраждане?
— Започнала се борба и за църковна свобода. Българите поис
кали отъ царигр. патриархъ да имъ назначи бълг. владици и да имъ
позволи да се мллятъ въ църквите на български. Водителите въ тази
борба били: Неофитъ Возвели отъ Котелъ и Иларионъ Макариополски отъ Елена. Въ Македония работели двамата братя — Димитъръ
и Константииъ Миладинови отъ Струга.
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— Най-послевъ 1870 год/.'съ султанскв ферманъ се дало право
на българитъ да иматъ отдълни бълг. владици. Тогава билъ назначенъ и екзархъ Антимъ I, а следъ него Иосифъ I.
— Задоволилъ ли се е народътъ ни само съ църковната свобода?
— Не "борба още по-енергична и страшна е започнала и за из
воюване на народната ни.свобода. Възстанията продължавали, борбата
съ турцитъ била безпощадна. Тъмницитъ почнали да се пълнятъ съ
борци — българи и бесилкитъ взели живота на много родолюбци.
— Явява се Георги Раковски, който е писалъ книги и вестници
и се билъ съ оржжие въ ржка съ легията си въ Сърбия. Той е далъ
идеята за навлизане въ България на възстанически чети.
—- Такава чета е навлъзла въ България подъ водителството на
Хаджи Димитъръ и Ст. Караджа. Юнацитъ се били геройски, .но
турцитъ били много и ги избили. Съ пъсни еж измръли.
— Започняла подготовка и за общо възстание въ България.
Явили се хора, които се заели да подготвятъ народа и следъ това да
дигнатъ бунтъ.
•
- J
Единъ такъвъ организаторъ е "билъ Василъ Левски. Той е работилъ неуморно за основаване на бунтовнически дружини — ко
митети. Съ хитрость и предрешване той се е движилъ, навсъкжде безъ
страхъ . . . но, предатель го издалъ. Турцитъ го уловили въ едно
ханче, еждили го и го обесили край София.
.
•
— Да прочетемъ, деца, въ читанкитъ за този неуморимъ апостолъ на нашата свобода (стр. 109).
"— Кой ще ни каже стихотворението ;,Левски". (
— Така, деца, революционерите, които умръха за свободата на
народа ни, единъ по единъ записватъ имената си съ златни букви въ
българската история . . . Свършиха ли се теглата на народа ни съ това?
— Не, българигв не се отчаяли, а продължавали да се готвятъ.
Явили се нови, млади й смъли апостоли . . . основали комитети, съ
бирали пари, купували оржжие, лЪели куршуми. Единъ отъ тъхъ
билъ Бенковски. На 20 априлъ" избухнало възстание въ Панагю
рище. Възстанали и Батакъ, Бълово, Брацигово, Перущица и др.
селища.
. - " ' • ' . '
• ;.-\
— "Възстаниците се държали юнашки, но турцитъ имали надмо
щие и ги разбили. Едно' по едно били разрушени всички възстаниче
ски гнъзда , . . Страшно клане е станало, въ Батакъ . . . И камънитт»
проплакали предъ" падналигв жертви.
.
'
По сжщия вачинъ се припомня ученото по история за Хр. Ботевъ и четата му, за руско-турската война и'освобождението на Бъл
гария, като се подчерта саможертвата на българското, опълчение за
свободата на България при Ст. Загора и Шипка. Беседата да засегне-и
балк. и общоевроп. войни.
-— Деца, вие виждате, колко величава е борбата на нашия народъ за свободата му. Вид-Ъхте, колко добри синове на България
паднаха за своята Родина. Нека почетемъ паметьта имъ съ ставане на.'
крака и да изпъемъ „Покойници" ; . . .
* '— Деца, нека сега изпъемъ и „Шуми Марица"!
— Завършихме изпита, деца! Поздравлявамь ви съ ваканцията!
Пожелавамъ ви приятна почивка, за да .можете здрави и бодри Д а :
продължите учението си въ прогимназията . . .
\;
До виждане, деца!
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Вас. П. Нешевъ,
БЪлоградчийеко

Гергьовдень.

Гергьовдень е голъмъ и хубавъ пролЪтенъ праздникъ. Той се празднува отъ
цЪлия български народъ и българската храб
ра войска.
Св. Георги Победоносецъ е си.мволъ
на храбростьта и великомхченикъ за Хри
стовата въра. .
ВъзпЪтъ е въ народнигв ни пъсни ту
като покровитель на слабит-fe, освободи
тель на робитъ—„Св. Георги освобождава
три синджира роби"; ту като безстрашенъ
покровитель на плодородието — „Св.
Георги и сура ламя". Въ- тази народна пЪсекь се разправя, какъ св. Георги отишелъ
да-обиколи НИВИГБ, но на пжтя срещналъ
триглава, шестокрила ламя, която била затворила шесть планини и
заключила шесть H3B0pav Когато й отр-Ьзалъ тригё глави, рукнали три
р-Ьки: „Първа р-вка— жълто жито, жълто жито по орачи, втора ръка
— медъ и масло, медъ и масло по овчари, трета ръка — черно грозде,
черно грозде по лозари".
Св. Георги е възпътъ въ много народни и художествени пъсни.
(Въ сборникъ. „Детска сцена", часть I, има 8 такива).
Празднуването на Гергьовдень е съпроводено съ редъ народни
обичаи. Срещу праздника младит-fe отиватъ в-ь гората и накършватъ
зелени букови и разцъвнали глогови клонки, съ които украсяватъ
портить и кжщитв си. Запалватъ свещи по вратигЬ на КЖЩИГБ, избитъ, оборит-fe, кошаритЬ и поргигБ. Зараньта ставатъ рано и изкарватъ
добитъка на паша, докато слънцето не е изгръло, да пасе роена
трева, за да бжде здравъ и силенъ.
Омиватъ се и поръеватъ главигв на добичетата преди изгръвъ
слънце, за да бждатъ здрави. Презъ нощьта отиватъ на н-вкое високо
мъсто и наблюдаватъ, кжде ще играе гергьовскиятъ огънь, за да отидатъ и извадятъ скритото имане.
Почти навсъкжде колятъ агне^ и клането е свързано съ редъ
церемонии, описана много добре въ „Гергьовско агне" отъ Н. В. Ра- .
китинъ.
-••;•'• Правятъ люлки на зелено дърво, а не на сухо, за да не съхнатъ. Претеглятъ се, за да видятъ колко еж надтежали или отлекнали. Бератъ билки за лъкарства противъ разни болести.
Който бжде кръстенъ на тоя день, ше бжде много щастдивъ:
„На хубавъ день съмъ родена, на хубавь день — на Великдень,пъкъ
по ,на хубавъ кръстена — на хубавъ день, на Гергьовдень".
И още много други народни обичаи показватъ за какъвъ гол-Ьмъ
светецъ се смъта св. Георги Победоносецъ.
Изобщо, Гергьовдень е праздникъ на пролътьта, на храбростьта
и на плодородието.
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Гергьовска ггЬсень.
В. П. Нешевъ.
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Милва тя катъ нежна пътень,
като утренъ звънъ трепти!
Е линъ-Пе линъ.

Подчертаните думи се повтарятъ.

Иордана Б. Койчева,
Г.-Джучайско.

На гости у махала >,Мирчовци''.
(Лични впечатления);
Повечето отъ селата изъ планинскит%
ни краища еж разпръснати на махали. Та*»
кова е селото, въ~ което учителствувамъ и
азъ. Махалите му еж отдалечени една отъ
друга на около 2-3, а нъкои и повече ки
лометри.
Единъ следъ объдъ решихъ да отида
на гости у махала „Мирчовци",, на половинъ часъ отъ моята квартира. За другарь:
вземахъ. хазайчето си Венетка. Времето бъше приятно за пжтуване, Притаили дъхъ
и дветъ, вървимъ по заснежения пжть.
Обувкигв ни оставаха отпечатъци върху
неотъпкания още пръсенъ енъгъ. Припръчва
ни се на пжтя селската ръкичка, бистра
като сълза, която съ шумоленето си нарушаваше околното мълчание.
Въ лъво и дъснр отъ ръката се издигатъ високи баири, покрити съ
дебела енъжна -покривка. „Вървимъ по течението на шумливата р-вкичка.
Минаваме край високитъ тополи. отразяващи своя" гъвкавъ стапъ въ
водата, проточили сънки до другия бр-вгъ на р-вката. А тамъ, нейде,
стърчатъ и голитъ клони на дръвчетата! Вървимъ. . . Като на филмъ
картинитъ се редятъ'една следъ друга все по-красиви и,омайни! Така,
неусвтно стигнахме на уреченото мЪсто. Предъ насъ се изпречи ма
халата, кацнала върху една чука. Съ бавни крачки се изкачихме по
кривата пжтека.
Ето ги малкигв ехлупени кжщурки, неизмазани и неприветливи,
подгърбили се подъ снежната покривка— тЬ др-вмятъ. Само тънкиятъ
димъ отъ куминигв подсказва • на пжтника; че и тукъ има животъ.
Едно малко и черно кученце ни залая, но после сви опашката си и от
мина. На пжтя купъ деца ни гледаха уплашено.
— Учителката! Учителката! — викаше едно о т ъ т ъ х ъ . На двора
до старата круша играеше Лоза, моята ученичка. Като ме вид-fe, уплаши
се и, побътна като сърна. Не пристжпилй десетина крачки, чувамъ
женски гласъ.
V.
— Добре дойдехте, госпожице! — Каси? Арно лё си?
— Добре съмъ; Дойдохъ да ви видя — отговарямъ азъ.
По прозорците на кжщитт. надничаха безброй главички. Изли
зать и се ржкуватъ съ менъ Митко и Веселина — ученици отъ първо
и второ отделения.
— Елате, внётре! — Мама е котъ овцето. Сега ке дойде..
Прекрачвамъ прага.. Малка стая съ бедна обстановка. Маса, две
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трикраки столчета и печка въ сръдата. На опушената стена виси ико
ната на Св. Богородица, а подъ нея кандилце. Около печката стои
малко чернооко момиченце съ вехта и окжсана рокличка — съвсемъ
. босо. Макаръ и студъ навънъ, то не го чувствува. Планински чеда!
Защо и другигЬ не еж. така здрави и калени? Мизерията и свежиятъ въздухъ еж. го калили. Потънахъ въ мисли върху битието на селянина...
Вратата скръцна. На прага застана стопанката, черноока и пър
гава жена. Очуденото й лице издаваше радостьта, която тя изживЯваше въ момента. Пристжпи прага и се ржкува съ насъ. СЬдна до
печката, засили огъня и започнахме разговоръ.
— Дойдохъ, да ви видя. Пъкъ ако имате и малко картофи да
ми продадете!
— Кромпири ли? Н-вмаме много, но като е за малко, ке се найде.
Какъ е нашъ Митко съ учението?
— Добъръ ученикъ е, но е много палавъ, а може да бжде още
по-добъръ,
Надойдоха сума деца и ме наобиколиха.
— Хайде, оти сте се собрали край даскалицата? Одете да йграте! — чу се гласътъ на Крумовата майка, която бъше застанала задъ
гърба ми. • ' • • ' - "
— Добре дойдохте, госпожице! Елате котъ насъ.
— Ще дойда, ще дойда, но другъ пжть, че закъсняхме много,
пъкъ и вълци, казватъ, имало по пжтя.
Искамъ да си тръгна. Децата ме наобиколили, както пиленца
майка си — не ме пущатъ, ВсЬко гледа да се докосне до ржката ми.
За гЪхъ б%хъ Божество. ВсЪко мое движение б^ше наблюдавано отъ
гЬхъ. Случайно носъхъ въ джеба си бонбони. Дадохъ на ВСИЧКИТЕ.
Тия малки чорлавчета не искаха вече да ме пуснатъ. Пораснлхъ още
повече въ гЬхнигЬ очи.
НаЙ-после можахъ да се откопча, като имъ обещахъ, че и другъ
пжть ще ги навестя,
Времето напредваше. Веселинината майка донесе една торба кар
тофи. Сбогувахме се и тръгнахме. Още не излъзли изъ дворната врата,
гледамъ 2-3 жени, майки на н-вкои отъ моитъ ученици, научили, че
съмъ дошла, идеха сега, при менъ да ме видятъ. ВсЪка носЪше по
Н-БЩО. Коя сирене, коя ябълки, а Лозината майка, сложила въ саханъ
печени сливи, и ме покани:
— Вземи де, вземи и отъ насъ1
— Благодаря ви много. Не требваше. За да не ги обидя, вземахъ отъ всЪка по малко.
Тия измжчени отъ тежката всъкидневна работа жени, искаха да
остана съ добри спомени отъ гостуването ми при тъхъ. T t бъха
-щедри.
Сбогувахме се сърдечно. Азъ, съ моя другарь, поехме обратния
пжть, надъ който зимната нощь спущаше вече своя воалъ.
Вървейки, азъ размишлявахъ върху гостоприемството на селя
нина и уважението му къмъ учителя, запазено още въ н*кои затън
тени села на нашето мило Отечество!
Тази добра черта у българина-славянинъ е сжществувала, ще
„хжществува и за въ бждаще.
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IV. УЧИЛИЩНИ ПРАЗДНИЦИ И РЕЧИ
f Видински митрополитъ Неофитъ,
председатель на Светия Синодъ.

Заветътъ ца светите братя
(Сказка)
Много речи й проповеди се произнасятъ за прослава на два
мата солунски братя, когато се празнува деньтъ на тяхната паметь.
Защото гЬ ех творците и създателите на славянската азбука. Но отъ
всички славянски народи, българскиятъ народъ най-тържествено и найискрено тачи паметьта на тия два свътилника. Това е твърде есте
ствено— Св.св. Кирилъ и Методий ех славата и гордостьта на бъл
гарското племе. Тъ ех нашит-Б велики представители въ лагера на свет-v
ците и въ пантеона на общочовешките гениални изобретатели, творци
и просветители. Нашиятъ народъ не може да не дължи вечна и дъл- '
бока признателность на двамата свети братя, които му дадоха наймощното оржжие, най-мощната сила за неговото самостойно сжшествуване въ семейството на народите. Българскиятъ народъ неможе
и не бива да забрави, че св. св. Кирилъ и Методий му създадоха
неразривната връзка съ тия културно-просветени народи. Двамата
братя отвориха пхтя на християнската просвета и култура въ славян
ските народи чрезъ българткия народъ. Ето, затова ние ги величаемъ
и се гордеемъ съ техъ. Но това не е достатъчно: като знаемъ всичко
това, намъ ни предстои винаги и неизменно да се рхководимъ въ
нашата училищна и обществена просвета отъ началата и завета на
тия двама родни светци-равноапостоли.
• България, като самостойна'държава, се появи презъ VII-то сто
летие. На първо време нейниятъ животъ беше анемиченъ и доста
проблематиченъ. Нейното сжществуване оставаше единъ откритъ
въпросъ. Тя беше държава езическа, тъмна, безкултурна; ?и дива,
обиколена съ християнски народи. Нейните строители и руководители
добре разбираха, че една дива, безверна, чужда за християнството
България, не ще може да има дълъгъ животъ. А българскиятъ народъ
искаше да живее, ,въ него имаше жизнени сили. Неговата самобитность и неговата държавна независимость,-изисквахаг:да се търси
помощь за дълъгъ и творчески животъ. Тая; помощь той можеше да
намери въ учението на християнството. Но и за тая помощь беха
необходими хора, просветени, велики и свети. Защото само такива
можаха да дадатъ на българския народъ верска и евангелска про
света. Само такива хора можеха да създадатъ орхжие за такава про
света. И ето, за щастие на българското, племе.-изъ него израстнаха
двамата братя, великани по умъ и сърдце. Техниятъ гений се яви тъкмо
на време. . Те спасиха и славянството, и България. Да, и България.
Защото, когато т е изнамериха и ни дадоха мощното орждие да изра
зяваме своите думи и мисли писмено, тогава се осигури и нашето
народно съществуване. Отъ тогава родната ни самобитность и дър
жавната ни независимость получиха право на животъ. Отъ тогава се»,
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почна развовбя на чистата славянобългарска писменость, литература,
просвета и култура. Тогава българскиятъ народъ застана начело на
славянските народи, зачисли се въ редовете на просветените държави.
Нека повторимъ, всичко това се дължи на двамата братя св. св.
Кирилъ и Методий. И когато днесъ праздневаме тяхната паметь, въз
хваляваме техния гений и се прекланяме предъ гЬхния подвигъ, предъ
техните велики заслуги, нека си спомняме и завета, който те ни еж
оставили. Нека не забравяме, че светите братя 6ixa служители на
Църквата, бъха преди всичко, апостоли на Христовата вера. Великото
дело, което извършиха за славянството изобщо и за България частно,
извършиха го по божествено вдъхновение, чрезъ вЪрата и евангел
ската просвета. Да просв-Ьтятъ славяните съ Словото Божие — това
б-вше т-вхниятъ свещенъ идеалъ, гвхното божествено послание. Такава
просвета те завещаха и намъ. Презъ ц-Ьлъ животъ те молиха Вла
диката на всички да ни утвърди въ вЪрата, православието и народностьта, защото само бидейки утвърдени въ тия начала, нашето само
битно съществувание като народъ и като държава се обезпечаваше.
Историята на изтеклите десеть столетия ни доказва това. Тя ни сви?
детелствува, че винаги, когато българскиятъ народъ е пазилъ завета
на великите равноапостоли, той е билъ силенъ, свободенъ и незави
сима И обратно— всЪкога, когато тоя заветъ е бивалъ забравянъ или
пренебрегванъ, България е отслабвала, страдала и робувала. Но и въ
положение на безправие и страдалчество, българскиятъ народъ е опа
зи лъ своето битие, намиралъ е утеха и подкрепа пакъ благодарение
на заветните начала: вярата, присвитата и народностьта. И отъ това
следва, че заветътъ на св. св. Кирилъ и Методия вевкога е съдържалъ мощь и благословия за българския народъ. Тоя заветъ требва
да се" пази като най-склша народна светиня..
Като се рж^овод-Ьше по заветите на св. равноапостоли, презъ
десетото столетие България бе се издигнала по просв-вта и култура
високо надъ своите съседи. Презъ това време тя приживе своя златенъ в-вкъ. Защото тогава дори и самъ царьтъ се занимаваше съ
просвета за народа си. България въ това време въ вевко отношение
бе пораснала. При царь Симеона тя граничеше съ три морета и съ
тихия бЬлъ Дунавъ. И политически, и икономически, и морално бъше
силна тя. Мж.дри и просветени родолюбци я ржководеха. Чисти беха
нравите и високи добродетелите народни. Християнско бе възпита
нието но младежьта; благородно и патриотично бе общественото
настроение. Заветътъ на св. св. Кирила и Методия вдъхновяваше
нашите царе, държавници и обществени дейци. Църквата насаждаше
евангелските добродетели; школото просвещаваше въ духа на еван
гелски добродетели. Имаше единность въ мисъльта и творчеството. И
тая единность въ Кирило-Методиевски духъ издигна въ България и бъл
гарския народъ високъ моралъ, просвета и култура.
Ала България не можа да се задържи на тая висота дълго време.
Едва се беха изминали две столетия и българскиятъ народъ требваше
да изпита ярема на робството. До неговия незакрепналъ още организъмъ бе се докоснала порочната и фатална ржка на Византия. Тая
рлека внесе поквара въ нашия народъ: запетни завета на родните
равноапостоли, покруси народните добродетели, разколеба родолю-
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бието, насади корупцията. И България падна вЪ ноктите на Византия.
Тя изгуби държавната си независимость, но народната ни самобитность
биде опазена. Кирило-Методиевската писменость и култура бЪха все
силна национална стража. И въ кжсо време тъ извършиха повторно
чудо. Вдъхновенъ отъ т-Ьхъ, българскиятъ народъ скоро се опомни,
възроди своите морални и национални добродетели и лесно смъкна
отъ плъщигв си срамното византийско иго. Възвърналъ изново своята
свобода и държавна независимость, той съ нови сили се впусна къмъ
национална просвета и култура. Кирило-Методиевскиятъ заветъ сега
живо 6-Б изпъкналъ въ душата на българския народъ. Политическото,
военното, църковното и училищното творчество бърже се засилиха.
България закрепна и зацъвгЪ. И презъ царуването на Асеня II тя
достигна високо могжщество, слава и величие. Кирило-Методиевскиятъ
заветъ бе спазенъ, не, той бе изпълненъ . . .
Но, уви, славата и могжществото на славянска България и тоя
пжть не бёха дълготрайни. Нашите държавни ржководители и общест
вени дейци не бЪха взели добра поука отъ историята. Те постелено,
съ течение на времето, сякашъ 6txa забравили завета на своите равноапостоли, който сега се пазеше предимно отъ родната ни църква.
Допустна се покушение върху него. Скверната и фатална ржка изнрво
бъ- допустната да се докостне до народния ни организъмъ. Изново
се внесе покварата. Държавната управа ослабна, народната мощь биде
поразена съ всевъзможни неджзи. Моралътъ, гражданските доброде
тели и родолюбието б-fexa разколебани. Но отъ всичко, най-лошото бе
разнебитването на Кироло-Методиевската просвета. Явиха се богомили,
адамити, психисти и иудеисти съ своите отрицателни учения и про
паганди. Те беха насочени главно срещу Църквата, верната пазителка
на верата и народната нравствена мощь, пазителка на Кирило-Методиевския заветъ. Злото се увеличаваше, нещастието, за България приближаваще. Църквата употреби всички сили да се бори срещу злото,
което подриваше основите на държавата. Но тя_не можа да го пре
дотврати. Защото заветътъ на Кирила и Методия' бе пренебрегать
и отрицателните учения на разните противонародни пропаганди се
приемаха безъ съпротива. Църквата скърбеше и молеше народа да
се опомни и свести. Чувствуваше се, че страшно изпитание предстои
на народа. Държавата ставаше се по-слаба и анемична. Очевидно бе
ше, че дните на нейната независимость беха прочетени. Коварниятъ
врагъ я посочи за плячка на агарянеца. Богомили, адамити и всекакви
секти помагаха да се разтрои вжтрешната й мощь й тъй съдейству
ваха на турците да я завладеятъ. България падна . w .
Страшното изпитание дойде. Българскиятъ народъ биде окованъ
въ робски вериги. Сега, подъ тежкото иго всички отрицателни учения
изчезнаха. Българскиятъ народъ-робъ се сплоти около родната си пра
вославна Църква, пазителка на Кирило-Методиевския заветъ. Следъ
като не можа да опази държавната независимость, защото самите
държавници не й помагаха за това, сега Църквата застана на „боже
ствена стража" да опази поне националната самобитность. И тя се
въоржжи сь Кирило-Методиевската книжнина и култура, Съ това
оржжие тя брани презъ дългите столетия на робството своя езикъ,
своята вера, своята нация и по тоя начинъ изпълнява благодарния
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заветъ На СВОИГБ свети равноапостоли. Съ голъмо смирение и високо
достойнство тя изпълни своето послание на майка спасителка. Защото
тя не само утеши и опази българския народъ презъ време на дъ лгото
робуване. Не, тя го насърдчи, поведе го къмъ просвета и възраждане,
а по-сетне и къмъ свобода и независимость. Такава, именно, после
дица можеше да има изпълнението на Кирило-Методиевския заветъ.
По силата на тоя заветъ дигнаха факела на народното просвещение
и св-Ьстяване Паисий Хилендарски и Софроний Вратчански. Те 6txa
последвани отъ плеяда други родолюбиви дейци. Националното чув
ство се възроди и просвети. Родолюбието възкръсна въ целия си
ръстъ. Църквата се радваше за изпълнения дългъ. Народътъ се об
нови. Той издигна протестъ срещу робството. Балканътъ запЪ юшашки
пъхни . . . Родните славянски братя руси се притекоха на помощь.
Хиледи юнаци положиха живота си за свобода, вера и правда. Тежкиятъ яремъ на робство биде смъкнатъ. Българскиятъ народъ се осво' боди. Българската държава независимость възкръсна. И нека не забравиме, че това възкръсване бЬ д-Ьло на вЪрата, православието, националностьта и славянството — начала тъй грижливо пазени въ родните келии.
презъ дългите столетия на робството. То беше последица на КирилоМетодиевския заветъ тъй ревностно изпълненъ отъ родната ни света
Църква. Тя дълго време бе оплаквала робството на България, и сега
съ осбена радость благослови нейната свобода и независимость.
Праздникътъ на св. св. Кирилъ и Методия требва тържественно
да се празднува. И' ние вършимъ това отъ дълги години. Ала необ
ходимо е тоя день да се използува и за освежаване духа на нашето
общество, на нашата младежь, за обнова на в-Ьрата, добродетелите
и националното чувство, които еж движили великите творци на на
шата писменость. Нека въ такива дни се погрижваме да влагаме по• дълбоко въ душата на младите поколения заветния идеалъ на светите
братя. Това е необходимо особено сега въ дните на народното из
питание. Днесъ нашата мила Родина е арена на слепо и гибелно пар
тизанство ; на порочни страсти. Днесъ ние не виждаме нито идеални
борци противъ порока и корупцията, нито предани дейци и. творци
за обществена обнова. Въ голъмо изобилие еж, обаче, отрицателните
примери. Наместо градежъ, върши се разрушение на изграденото.
И ние се страхуваме да сравнимъ сегашното наше общенародно съ
стояние съ онова преди България да бе паднала подъ турско иго.
А тогава беше забравенъ завета на нашите велики равноапостоли за
вера, православие правда, красота и народность. Ние сега приказваме
за тоя заветъ съ думи, но не сме ли го игнорирали на дело?
Ето това обстоятелство ни кара да викаме по-високо въ дни,
като днешния, и да посочваме гибелната насока на нашия общественъ
животъ. Необходимо е< свестяване и опомняне. Нека изпълнимъ съ
вестно дълга си къмъ своята родна нация и къмъ своите родни млади
поколения, като нагласимъ техната школска и обществена просвета
съобразно съ Кирило-Методиевския заветъ. Нека употребимъ усилия,
- за да упазимъ младежьта отъ призрака на отрицанието и покварата.
Краежгжлниятъ. камъкъ за нашето самобитно и независимо сжществувание не може да бжде други, освенъ верата и народностьта, про
светата и красотата. Това е последнята дума на българската история.
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КНИЖОВЕНЪ

ПРЕГЛЕДЪ

Книгата е преведена на лекъ югоЖивотни комплекси у радНОЙ ШКОЛИ (Жизнените комплекси сливянски ез^къ, чете се съ особенъ
у трудовата школа) отъ М. М. Ру- интересъ" и увлечение, защото раз
банщайнъ,
превелъ отъ руски на крива предъ читателя единъ новъ педа
югославянски Мил, Р.
Майсторо гогически миръ, новата физиономия
вичъ, редакторъ на сп. „Учитель", ор- на днешното училище. Тази хубава
ганъ на югославянски учителски съюзъ. книга е крайно интересна и за нашия
Издание на Еремия Й. Джелебджича, учитель, ROUTO по отношение педаго
БЪлградъ, стр. 144, цена 20 динара. гическата мисъль винаги е билъ про
Г-нъ Мил. Р. Майсторовичъ е единъ гресивно настроенъ, Нема ли да се
отъ най-големите популизатори на намере некой Майсторовичъ и у насъ
съвремесната руска педагогическа ми- и да ни я поднесе на български ?
съль въ братската намъ Югославия.
Поздравлявайки братския намъ юго
Следъ хубавите преводи, които той славянски учитель съ новата придо
даде на Логиката отъ Николай Лоски, бивка въ педагогическата имъ лите
Методиката на естествените науки отъ ратура, ние — българските учители
Пинкевича, Методиката и техниката — просто имъ завиждаме.
на екскурзията отъ Борисъ Райкова,
Книгата е напечатана на хубава
Основната педагогика отъ Хесена, хартия, съвършена техника и се пред
Педагогическия интелектуализъмъ отъ лага на крайно евтина цена.
проф. Зенковский и пр., сжщиятъ днесъ " Ние я препоръчваме на нашия учи
ни предава въ преводъ на югославян тель, особено на- ония изъ Западните
ски и едно отъ най хубавите съчи наши краища, на които езикътъ на
нения на съвременния голЪмъ болше- г. Майсторовичъ, като човекъ изъ
вишки педагогъ проф. Рубинщайнъ — този край, е близъкъ и разбираемъ.

— Жизненит/ъ комплекси у • тру
довата ШКОЛа, въ която съ една
широка юридиция критично се разглеждатъ основите на комплексното
обучение.
Книгата съдържа два отдела: общи
основи и жизнено-трудови комплекси.
Първиятъ отдЪлъ съдържа 53 печатни
страници, а вториятъ — 83.
Въ първия отдЪлъ подробно се разглеждатъ историята на трудовото учи
лище, що иска днешното време отъ
новото училище, психологическите
основи на трудовото училище, понятие
за трудовото училище, сегашното схва
щане на комплексното обучение и пр.
Вториятъ отд-Ьлъ съдържа отдел
ните статии: На пжть за педагоги
ческия комплексъ, понятие за жизне
ните комплекси, проблемите на систе
мата, практицизъмъ и неговите опас
ности и rip.

:

Дим.

Правдолюбовъ'

Педологически основи на поло
вото възпитание отъ Д-ръ К. П. Веселовская, прев. К. Георгиевъ, 1939 г.
Една отъ задачите на педологията
е да хвърли светлина и върху поло
вото възпитание. Педологътъ-практикъ
кного пжти е ималъ случаи да отбегва да говори предъ децата на тая
тема,, защото рутината ,.още не е
паднала. Предразсъдъците на роди
телите и слабата подготовка на учи
телите повлия, щото половиятъ животъ на детето да се оформява отъ
извънучилищни противовъзпитателни
фактори.
Книгата на Веселовская представ
лява единъ кратъкъ курсъ по поло
вото възпитание. Петорната изтъква особено силно въздействието, което
оказва обществената-среда върху по
ловия развой на детето. ,
.'•'.:.•..
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Разгледани еж следните въпроси: биха дали цълостни познания, както
I. Учението за външнитъ секреции. предлаганата книга на Веселовская.
II. Анатомия и физиология на поло Препоржчватъ я на колегитъ.
вите жлези.
Ял. Я п о с т о л о в ъ
' Ш. Детската психология за половия
животъ на детето.
Маринъ Д р и н о в ъ — ж и в о т ъ
IV. Рефлексологично изучаване на и дейность отъ Кр. Крачуновъ.
половия животъ. .
— Съ радость отбелязваме тоя поV. Сущность на половото възпита чинъ на Министерството на народ
ние.
ната просвета да издаде ценната
VI. Програма за наблюдаване разви монография за живота и дейностьта
тие на детето.
на именития нашъ професоръ-истоVII. Приложение таблици за полова риологъ Маринъ Дриновъ. Новата
просввта.
книга е дъло на г-нъ Крачуновъ —
Дадено е голЪмо значение на жле- главенъ инспекторъ по география и
зитъ съ вътрешна секреция и боле история въ Министерството на наро
стите при аномалия на нъкоя отъ дното просвещение, който е и авторъ
тъхъ. Засъгнатъ е въпроса за старо- на нъколко научни труда по въ
стьта и подмладяването — опититъ на проси изъ историята на нашето ми
Щайнаха и Варонова. Детската пси нало, писани на български и чужди
хология отначало не е отдавала зна езици.
чение на сексуалната проблема. Автор
Въ около сто страници авторътъ
ката привежда учението на Фройда,- предлага на читателя богатъ и разкойто черпи материалъ за половото нообразенъ материалъ, който дава
развитие на здравото дете отъ детската една пълна картина на живота и
пейхопаталогия. Известно е, че той творчеството на М. Дриновъ — пъре прилагалъ психоаналитичниятъ ме- виятъ български историкографъ,слатодъ (разпитване болния по особенъ вяноведъ, философъ публицистъ и
планъ). Въ беседитъ, който водълъ съ фолклористъ.
болнитв открилъ полови преживявания.
Почвайки отъ първите стлшки
Цълиятъ животъ на детето е еротика. на този голъмъ българинъ г-нъ Кра
Отбелязана е по подробно възрастьта чуновъ неусетно ни въвежда въ не
отъ 12-16 год., като такова на полово говата всестранна дейность на госъзръване.
лъмъ родолюбецъ и творецъ въ вси
Тя е най-трудната, преходна и кри чки по - важни институти на млада
тична възрасть за младежьта, която България. Търпълъ много пжти ра
я прави извънредно трудна и за пе зочарование, но винаги е останалъ
дагога. Дадено е упжтване, какъ голъмъ патриотъ, достоенъ защитнитръбва да се дава полова просвъта къ на истината и правдата въ исто
въ училището. На края на книгата еж рията на българския народъ, на слодадени таблици-рисунки, процесътъ на вянството и човечеството. Съ всич
оплодяване у висшитъ разстения — ки съвършенства на лекъ и гладъкъ
камбанки, папратъ, у рибитъ и др. наученъ стилъ г-нъ Крачуновъ обри
Книгата е написана на лесноразби- сува дейностьта и заслугите на Дрираемъ езикъ. Това я прави достжпна нова, като основатель на Книжовно
и за обикновения четецъ. Особено то д-во—днешната академия на нау
ценна и необходима е за родители и ките, като основатель на народната
учители. Отдълнитъ статии по половото библиотека, като министъръ и найвъзпитание на децата, разхвърлени мощенъ зидарь на българската про
изъ педагогическите ни списания, не света съ съвременни разбирания по
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много просветни въпроси. Той остави една дълбока следа въ общественния животъ на Родината ни, като
създаде за училищата една строго
опред^лена система и учебенъпланъ.
Единъчовекъ който е работилъ съ
жаръ за възхода на нашата просвъта, защитникъ и създатель на нашиятъ периодиченъ печатъ, факторъ
при изработване на Конституцията
съ своите'ценни мнения,'авторитетенъ защитникъ по въпроса за българската църква, създатель на нъкои
ценни закони за новото българско
княжество —това е Дриновъ. Нему.
се пада звелугата днешна София да
бж де столица на България. Като историографъ, той е горещъ защититникъ на твърдението за славянския
произходъ на българите, а еж що и
единъ мощенъ фаръ, който обилно
е хвърлялъ свътлина презъ време на
черковнитъ борби и възраждането
ни. Благодетель и ратникъ въ нашето читалищно дело, филологъ и
публицистъ — ето пълниятъ пор-

третъ на многозаслужилия нашъ
професоръ.
Всичко въ книгата е добре обрисувано. Ц-БЛИЯТЪ исторически материялъ и мнения еж поставени съббразно качествата* които тр*бва да
очертаятъ пълния портретъ на този
голъмъ българинъ.
Досегашните трудове, свързани
съ живота и дейностьта на М. Дри7
новъ.сж били недостатъчно пълни,
за да ни дадатъ величавия образъ
на тоя родолюбецъ. Ето защо, книгата е богатъ приносъ за нашата
историческа книжнина и цененъ документъ, въ който всеки просвЪтенъ -.
българинъ щё види,какъ голъмитъ
българи еж обичали Родината си и
съ готовность еж жертваували
всичко за нея.
Нека бжде настолна, тая книга,
както за учащата се младежь, ученици и студенти, така за учителигв
и
любителите на хубави и добре разработени исторически произведения.
'
Ева Илкова.

ПОЛУЧЕНИ ВЪ РЕДЯКЦИЯТЛ КНИГИ:
1. Слънчевото творчество. (Томъ XI . отъ „Историята на
изкуството", отъ нашия сътрудникъ Николай Райновъ, цена 150
лв., за абонатите — 80 лв. Издание на Ст. Атанасовъ — София).
Въ тази книга Николай Райновъ разглежда изкуството, на
новото време въ всичките му разнообразни проявления и отенъци.
Между богатото съдържание главно место заематъ следните въ
проси: — Развой на реализма. — Цъвтежъ на битовата живо
пись. — Военна живописъ.— Колоритенъ пейзажъ. — Развой на
импресионизма. — Тържество на пластиката.-— Температурна
скулптура. —• Огюстъ Роденъ и др.
Томовете на „История на изкуството" се печатать въ огра
ничено количество и скоро ще бждатъ библиографична редкость.
Издателството Ст. Атанасовъ съобщава, че абонаментната цена —
80 лева на томъ —важи само до крае на юлий.т. г., когато ще
излезе последниятъ томъ „История и изкуство". Следъ тая дата
подписката на абонати спира, съчинението ще се продава изцело
• и то при цена 150 лева за всеки томъ.
Записването на нови абонати става направо въ книгоизда
телството Ст. Атанасовъ, София, ул. „Неоф. Рилски", 36.
2. комарче, сборникъ отъ песни за първоначнлните и
пропшназиални училища отъ нашия сътрудникъ Иванъ
Н.ИваМелопиГД™ 1 ' П ° М у З И К а в ъ Ш С о Ф - образцова прогимназия.
Мелодиите еж,живи, весели и крайно мелодични. Цена 20 лева.

СЯ. ДТАНАСОВЪ

ШПНГШКШ
ОТЪ ОРИСОНЪ СВЁТЪ МДРДЕНЪ

НЯЙ-ВИСОКЯТЯ ДОБЛЕСТЬ НЕ Е ВЪ ТОВЯ
ДЯ НЕ ПЯДНЕМЪ, НО ДН СЕ ИЗПРАВЯМЕ
ВСЬКИ ПЖТЬ, КОГЯТО ПЯДНЕМЪ.
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„Отдавна бЬхъ намйслилъ", казва авторътъ на
книгата да напиша книга, която да подкрЪпя младежа на кржстоплтя на живота да му помогне да
откри скритигв въ себе си сили и да го убеди да се ж
не лута изъ мъглата на миналото, нито да се отдава У<4
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ж е да покаже, че не требва да чана благоприятенъ мо« ж
но да го създаде . . . "
ж ментъ,
Ж
Книгата е написана леко, увлекателно и е изпълЖ нена съ примери изъ живота на великигв мжже да
"" " се сжди отъ фактътъ, че тя е въведена като учебникъ ж
въ нЪкои американски пансиони.
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Силата на дрЪболиитЬ.
ПотрЪбенъ е човЪкъ.
Равносметка на природата. ж
Напредъ!
Леность.
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Книги и четене.
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^Поеввъ и жетва. :
себе си.
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. чакай. * ч . .:-.-,:' - :1,- .• Добри и лоши професии.
Най-важно н-вщо на свъчга. Самообладание. Цель.
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Удобнигв случай еж. въ
Богатство безъ пари. /
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Удобни моменти.
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Въ сжщия форматъ, съдържание и при СЖЩИТБ' сътрудници списанието ще
продължи да излиза и презъ идущата 1939/1940 учебна година. ВъпрЪки новото по
вишение на хартията и "набора на печатната кола, наложени поради сключване на
трудовк-доховори между словослагатели и печатари, цената на списанието'си остава
,, сяицата — 80 лв. годишно, а при групово абониране,'
най-малко,,-на,.,_5 абонати,к •
j
само 64 лв. б е з ъ никакви други удръжки.
•-'-.< '••;•.. -/ '_.'.,•'.•£ :-*У-'-:.:£
Ябонирането става само въ предплата или п о д ъ гаранцията на r.jjr..
'училищните инспектори, учителските дружества, пунктовите учители сръ- __
дищните директори, главните учители и нашите настоятели. '»_;'- -.
Презъ год. XV111 списанието ще даде премия на предпплатилигв- абонати t
съчинението: „Метода на проектите". .
i
„;.
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КН. I-ва ОТЪ ГОД. XVIII ЩЕ СЪДЪРЖЯ:
' '
•1:.Зоя Нит. Попова — Дапазимъ цветята на България; 2. — Д-рь Хр. Пенчевъ— Детскит-в* сждилища;: —-*3; Д-рЪ Н. Станчевъ — Ум-вренъ-алкохолизъмъ; •
— 4. Д-ръ Мария Караберберова — Ямериканскиятъ учитель;?— 5. Проф. Хр.
Димитровъ — Какъ да октавизираме .религиозното- обучение;.*.— 6* Д. Правдолюбовь —.Анализа или синтеза; — 7. Георги Димитровъ —-"1Д-Блостно?обучение ,
въ I отделение ;• ,2—8. Христо К. Мичевъ — Какъ да прилагаме-цълостното обу-^
чение; -— 9. Петърть X. Сотировъ — Сжодность на новото образование ;•—№• Георги Поповъ-—гРаботаи умора: — .11. Д. Тасковъ —-. Говорнитв упражнения на учеНИЦИГБ въосновнигЬ,училища;'-^ 12. Нн; Ракевъ — За колективнйтъ
съченения
въ първоначалното училище; —'13. Олга Илиева — Спасете? децата; : г-'14. М. Д.
Николовъ-^Резуптатйтт-; — ™!^ Христо Поповъ —Учителю,,
освободи eel — .
16. Георги Василиевъ —-М*рки. за подобрение; успъха на ; нашитв ученици; —".
17.-Николай Вълевъ Й2-* Никола- Филиповь; 4 - 1 8 . Богданъ - Овсянинъ — Лю
бима; — 19. Ннтонъ Поповъ — -Свътозаръ;" — 20. Райна Шарова "•— Какъ • да,
посрЪшнемъ първаците • — 2 1 . Христо Георгиевъ — Многопослушниятъ Драганчо;
— 22. Мара Тончева".— Весеяъ часъ; — 23. Георги Сребровъ — № ъ практиката
ми по «етене въ I отделение; — 24. Христо Златинчевъ — Пернишката котло- ,
вина; 25. Дешка Райнова — Какъ и що да моделираме; — 25. Димчо Оцетатаровъ — Стария учитель и пр.., ' •• »*. \ ...'•"** '""-"
На ония наши абонати, които не бвха си отчели абонамента си, изпратихме
чрезъ пощенскитъ писалища квитанции за осребването имъ. Нбонати, не отла
гайте изплащането имъ, защото всеко повторно изпращане е придружено
съ още нъколко лева излишни пощенски разноски и ново губене на време и
трудъ за написване на нови.декларации, описи, заявления, квитанции:и пр.
Оиия наши абонати, които еж си платили нбонамента и имъ се поднася по
грешно втора квитанция за ново осребряване, умоляваме ги д а повърнатъ квя- танцията обратно въ редакцията с ь бележка кому е ж изплатили абонамента.

• Всичко, що се отнася до списанието -^ писма, пари и
ржкописи — се изпраща на адресъ: Дим. Правдолюбов-ъ,
бул. „Фритьофъ Нансенъ" № 23, София.
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