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Развитие на детската
наблюдателность.
Всичко, поето сме видели, e възприето и се възприема
още отъ ранно детсво почти безсъзнателно Редко некой отъ
касъ ce e замислелъ надъ добитите тогава впечатления, които
съ резултатъ отъ нашата наблюдателность и отъ напреже
нието на мисъльта ни. И разбира се. по-скоро резултатъ на
първия процесъ. Мисъльта се явява за формиране на наблюде
нието, Колкото повече елементи за наблюдение има въ едно яв
ление, толкова то е по-достъпно за всички. И обратно — колкото
повече явленията притежаватъ елементи зя работа на човешката
мисъль, толкова по-бавно и по мъчно се възпрнематъ. Да вземемъ за лримеръ философията и естествената история.
Кое да е философско положение, за да си пробие пъть къмъ
общо признание, се нуждае отъ десятки, а ло некога отъ стотици
години и следъ това пакъ не се признава. Това обяснява Съществующите и днесъ десятки направления въвъ философската мисъль. Щ о се касае за завоеванията на естествено-историчните ми
сли, не редко некои отъ техъ, даже и такива, които съставляватъ
епоха въ историята на естествените науки, съ станали общи и съ
признато достояние същия насъ или следъ дълга и неудачна противъ техъ борба. Така е, напр., съсъ знаменитата теория на еволюционизма отъ Даравина и много закони на физиката. Да вземемъ следните д в а : 1) тежките тела всекога, когато ги хвърлимъ
нагоре, падатъ на земята; 2) тела, по леки отъ водата, не потъватъ въ нея,
Тези истини еж дотолкова влезли въ нашата плъть и кръвь,
че, когато ги възприемаме, никакъ не се замисляме надъ техъ —
не само ние, но и децата. Позволявамъ си да попитамъ, кое дете
не знае, че камъкътъ, хвърленъ нз rope, пада на земята и че пе
рушината, хвърлена въвъ водата, нема да потъне? Разбира се,
че това детето е добило отъ опитъ или на доверие, но това е
имено характерно за явления отъ подобенъ родъ. А опитайте се да
го заставите да възприеме, каква да е, даже най-проста, фило-
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софска идея! Съ каква мъка ще стори то това! Затрудненията
се дължатъ на обстоятелството, че явленията отъ първия родъ
с ъ основани на наблюдения, а отъ втория — на мисли и само на
техъ. О г ь тукъ ние виждаме, какво грамадно значение за живо
та ни има наблюдението и развитието на същото у детето. То
ще му помогне, отъ една страна, да се отнася съзнателно къмъ
много -явления въ света и, отъ друга, ще го научи да открива
всеки пъть ново и все ново, да вижда лредъ себе см прекрасенъ
миръ, непознатъ още на него и пъленъ съ загатки. Ето защо.
развитието на детската наблюдателность се явява настоятелно
необходнмъ и безспорно полезенъ факторъ при възпитанието.
Разбира се, ние сме далечъ отъ мисъльта да поставимъ на педа
гога за цель да възпита великъ наблюдател ь и откриватель на
широки хоризонти на новъ м и р ъ : това е работа на гении, които
е в ъ з м о ж н о да се проявятъ и безъ съответното за случая въз
питание. Главниятъ въпросъ въ случая е за създаването y посредствениятъ човекъ широкъ погледъ за нещата, да ги вижда
така, както сжществуватъ въ свръзка съ природата и човешкия
животъ.
Но какво e н а б л ю д а т е п н о с т ь ?
По-горе ние казахме, че същесгвуватъ два вида научни яв
ления. Главните елементи на едните съ наблюденията, а на дру
г и т е — мисъльта, логиката преди всичко. Съ това ние съвсемъ
не искаме да кажемъ, че наблюдение безъ мисъль е възможно.
Бъпросътъ е само, кое ще предшествува — наблюдението или ми
съльта. Освенътова, при наблюдението мисъльта и логиката играятъ твърде важна роля. Т е ни помагатъ да наблюдаваме. На
блюдение е нещо повече отъ виждане, слушане и усещане. На
шите сетивни представи съ само начало, само първо звено на
онази верига, която се нарича процесъ на наблюдение. Изкова
ването това звено е работа на наблюдателя.
Нашите сетива всеки часъ сеятъ у насъ лъжливи предста
ви, илюзии съ твърде опасни освойства. Ето тукъ се явява на попощь деятелностьта на мозъка, интелекта, която деятелность вна
ся тънки корекции въ образите, получени по пътя на сетивни
те възприятия. И така, верното наблюдение, освенъ онова,
което се дължи на физиологически причини, зависи още и отъ
трите психически фактори: разума, концентрираното внимание
и отъ способностите да разсъждаваме.
Ето идеала за правилното наблюдение, къмъ който ние можеме малко ИЛИ много да се приближимъ при възпитанието на
децата. Ние казваме да се приближимъ, защото въпроса се услож
нява. тъй като при възпитанието къмъ правилно наблюдение треб
ва да имаме винаги предвидъ и посочените по-rope психически
фактори. А по отношение на детето въ доучилищната възрасть
се заключава и най-големата трудность, Освенъ това, не требва
и д а се мисли, че въ такава възрасть можемъ да апелираме къмъ
разума, вниманието и логиката на детето. Т ъ й като въ първата
възрасть тези способности се намиратъ въ зачатъчно състояние
и не могатъ да служатъ за помощници на наблюдението.
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Ето защо задачата на родителите, много по трудна сега, се
свежда къмъ зараждане и развиване у децата презъ доучилищиата възрасть духъ на наблюдателность по пътя само на систе
матично и разумното възпитание на сетивата.
Въ какво се заключава тЬ?
Преди да научимъ децата да се ползуватъ съ такива слож
ни инструменти, каквито се явяватъ нашите сетивни органи, за
да наблюдаватъ правилно, требва да се погрижимъ да дадемъ
на тези инструменти най-правилно развитие. Требва да научимъ
детето да М И С Л И иадъ добитите представи, да о ц е н я в а напряжението на своите сетива,) да го научимъ да в и ж д а пра
вилно и да '.ч у в а ясно. Такава требва да бъде задачата на ро
дителите по отношение на детето вь доучилищнага възрасть.
Въ този периодъ нервната система и сетивните органи на
детето, непосредствено зависящи отъ нея, се намиратъ въ перио
да на своята форми ровка.
Затова абсолютно необходимо и съществено условие за пра
вилното функциониране на мозъка се явява нормалното действие
на сетивните органи, които съ посредници между мозъка и вън*
шния миръ.
Човешкиятъ разумъ получава своята обикновена храна бла
годарение на активната работа на нашите сетива.
И така, преди да се изпрати детето въ училището, е необ
ходимо да се занимаемъ съ' възпитанието на неговите сетива.
Ако искаме да предпазимъ децата отъ заблуждение и грешки,
които разрушаватъ резултатите отъ техните наблюдения, необ
ходимо е отъ най-ранна възрасть да се стремимъ за техното
развитие. И само тогава ще се доберемъ до желанните резултати,
Какво требва да направимъ?
Нищо, което би излезло изъ границата на изучаването и
наблюдаването надъ явленията въ природата и заобиколящиягь
ни миръ. Ето неколко конкретни примери: обучаваме детето точ
но да определя цветовете (боите), като започнемъ съ най-про
стите, най-силните, при което се ползуваме съ в с и ч к о — с ъ дрехи,
книжки, бои, играчки и самата природа. Завършваме съ това, че
го научаваме да разбира отеньците, въ които преобладава единъ
или другъ цветъ и схваща доминирующата боя. Единъ полезенъ
олитъ въ това отношение е смесването на две течности съ раз
лична боя. Резултатите отъ това смесвание се предоставятъ за
наблюдение отъ детето. Не требва да се обясняватъ на детето
причините за това явление: то нема да ги разбере. Достатъчно
е да ги констатира.
.За добиване понятия за величините на детето даватъ отна
чало различни предмети, които наблюдава и сравн.ва по голе
мина ; следъ това тези предмети се остааятъ предъ него и то ги
измерва съ метъра. По този начинъ то по пътя иа наблюдението
получава представи за различните измерения.
При настъпване на пролетьта въ градината, въ която де
тето ежедневно може да следи развитието на растенията, ще
му се представятъ хиляди примери за развитието на живота и
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за различните цветове. Всичко това го поставя въ непосредствена
връзка съ природата, а нейното влияние за възпитанието на де„цата е извънредно големо.
Наблюдавали ли сте вие некога дете, излезло за пръвъ
пъть на ливадата? Неговиятъ очарованъ погледъ неуверено ходи
отъ единъ предметъ на други: то е удавено, заслепено отъ зао
бикалящата го картина- Неговите ръце се протегатъ къмъ нея,
къмъ тези непознати до сега същества; то не знае къде да се
спре, докато най-сетне не се установи на най-шареното, То откъсва
цвете и тържествено го подава ни майка си. Но то все още не
се чувствува победитель; то се движи бавно, неуверено, като че
е проникнато отъ чувството на заобикалящата го безконечность.
Постепенно то става по решително и ето ръцете му вече съ
пълни съ цветя. То ги свързва на китка, като не се замисля ни
надъ техните имена, нито за техната систематизация. То е сме
сило тревата съ цветя, листа, бурени; то старателно ги е свър
зало и име се радва.
Това е първото запознаване на детето съ ливадата. Разбира
се, въ първия момекть то не е съсредоточило своето внимание
на тези предмети, които съ извикали любопитството му, А те съ
така много. Въ неговия младъ мозъкъ, жаденъ за впечатления,
соособностьта къмъ внимание се намира още въ скрито състоя
ние, тъй да се каже, въ спящо състояние,
Детето има очи,, но те още не съ приспособени за наблю
дение, не съ привикнали да различаватъ индивидуалното и да го
огделитъ отъ общото, - - така че може Да се каже, че то нищо
не вижда и не може да съсредоточи вниманието си. •
Преди всичко детето се възбужда отъ всички предмети ед
накво. Всички за него съ красиви, нови и интересни. То ги съ
бира безразборно. Следъ тичането, изморено, седа на тревата и
плете венецъ или прави букетчета. И ето отъ този моментъ, раз
бира се, слабо, но сигурно се проявяватъ неговия вкусъ и симпа
тии. Един деца предпочитатъ жълтите цветя, д р у г и — с и н и т е . То
ва e момента на събуждането на вниманието, и родители и учи
тели требва да не го изпущатъ. Те требва да се възползуватъ
отъ това и да му посочатъ различните форми на листата и цветнта. на техните съставни части, на разликата между едните и
другите, —• и между другото да имъ се каже за насекомите, които
смучатъ сокъ отъ цветовете, за техните личинки и т. н.
Ръководено по този пъть, детето лесно ще се научи да
вижда. А това, както видехме, е първата степень къмъ наблюдения.
Следъ това можемъ да го приучимъ къмъ по внимателно
разглеждане на предметите, като съсредоточи погледа си къмъ
определенъ предметъ. Като постигнемъ това, — ние ще можемъ
по този начинъ да се доберемъ и до частичното разглеждане на
предметете, като ги разглобяваме на техните съставни части, отъ
дето не сме далеч* до първата степень на анализата,
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Като го науч/.мъ да се спира на.определенъ предметъ, да
съсредочава своето внимание, требва да пристъпимъ къмъ раз
виването па тази способность. къмъ нейното пречистване.
Така ние ще извадимъ отъ спящо състояние тая способность, която отъ този моментъ ще започне все повече и повече
да се развива. И, ако искаме детето да разсъждава надъ наблюдаемите предмети, требва да не забравяме развитието на тези
способности.
Въ резюме на всичко гореизложено ние ще кажемъ, че за
да направимъ отъ нашите деца добри наблюдатели, необходимо е
отначало да ги научимъда виждатъ, чувагъ, усещатъ — съ една
дума да дадемъ систематично възпитание на сетивата имъ, което
требва да захване още отъ първия про^лесъкъ на ума.
Това възпитание е първото условие, първата к р а ч к а ; успе
хите на понататъшното възпитание съ тесно свързани съ тази
първа крачка и непосредствено зависятъ отъ нея. И, ако става
дума за какво да е възпитание въ първата възрасть, то именно
е за възпитанието на детските сетива.

А, Друмевь — Варна,

Училищни детски игри.
Игрите съ едно отъ средствата за развитието и усъвършен*
ствуванието на младежьта.
Телесната зрелость на младежа се измерва именно съ иг
рите. Т е го поставятъ на собствените му крака и го подготвятъ
къмъ самостойна и съзнателна дейность, внушавайки му уверенность и готовность за борба съ несгодите на живота. Въ това
на първо место се състои етическата страна па игрипаъ,
По определението на голема часть физиолози, игрите подобре отъ всека гимнастика подпомагатъ хигненмческата дейность
на организма на. Първите опити къмъ техъ се виждатъ въ не
умелите, несъзнателни и полусъзнателни движения на малкото
дете, което предава чрезъ техъ своите чувства. Когато ce учи
да се ползува съ външните предмети, то започва да подражава
въ игрите. Къмъ последните се числятъ т р у д о в и т е и г р и ,
които подготвятъ детето къмъ практическа дейность,
Когато' ескимосътъ отива на ловъ за тюлени, той лега вър
ху земята и се влачи, държи главата си изправена като тюлена и
подражава на всичките му движения. Успее ли по този начинъ
да се промъкне близу до него, най-после се решава да гръмне.
И когато ескимосътъ поиска да си достави удоволствие отъ си
лата,'която придружава всички тези движения, той възпроизвеж
да целия ловъ за тюлени и създава играта „ловъ на
тюлени".
Тези игри запознаватъ детето съ окръжаващите го пред
мети и природни явления, изострятъ неговите сетива, развиватъ
правиленъ говоръ, потикватъ къмъ наблюдения, развиватъ бързо
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съображение, память, ритъмъ, а заедно съ това сломагатъ за ук
репване на детския организъмъ.
Всека функция на телото се придружава съ изразходване
на вещества и сила, която отново се набира за ново изразход
ване. Голема частъь физиолози признавапъ, че загубената енер
гия въвъ време на играта не засега преко съществените жизне
ни прсцеси, а представлява излишекъ на сила, потребна за те
зи процеси. На същото мнение е и проф. Колоуца, но съ тази
само разлика, че въ играта, освенъ загубената енергия, се проя
вява малко или много значителна часть отъ психическата дейность на детето.

Детските игри се характаризиратъ съ следните елементи:
1, младежка пъргавьпа; 2, творческа деймостъ на въображение
то, самостойна и при подражание; 3. излитекъ отъ сила,
пезагубена още въ полезна и необходима работа въ борбата
за същemwi/ване; 4 свобода и нещптудптелностъ при избо
ра и изпълнението.
Благодарение на разнообразните съединявания и взаимнодействия на поменатите елементи, се явяватъ и разнообразни
те детски игри, които се явяватъ и като х у д о ж е с т в е н а п о 
ч и в к а . Игрите създаватъ цела теория за почивката.
Ако човекъ се уморява отъ физическа или умствена работа,
безъ да чувствува, обаче, нужда за сънь или пасивна почивк?,
тогава той требва да се обърне къмъ активната почивка на иг
рата. Въ нея се възстановяватъ силите на ония мускули,които съ
извършвали тежка работа при физическата дейность, или на мозъка
вследствие продължителни умствени занятия. Напримеръ ; на уче*
ннкъ, който прекарва 45 илн 50 минути въ неподвижно положе
ние на чина, мускулите на кръста и корема дохождатъ до
крайно изтощение, вследствие продължителното държане на телото въ едно и също положение; силата на тези мускули отслабва,
и те не могатъ да подържатъ съответните кости въ право и
отвесно положение, поради туй детето търси начинъ да остави
въ бездействие тези мускули и тутакси следъ умората имъ то
изменя първоначалното положение. Тези мускули при по:ивно
отпочиване не могатъ да възстановятъ първоначалната си енергия,
защото всека фнзиологическа енергия се възврнща чрезъ актив
но възбуждане на известни функции. Играта, която e методичес
ко иагласяване на детските инстинкти съ разнообразни полез
ни и весели елементи, подвежа фнзиологическа та енергия подъ
два основни принципа: }. принципъ
за изразходване на из
лишни'сили
и £. 7ipuHi{nnb за възстановяване на
изразходва
ните сили,
,
Тези два принципи могатъ да характерихиратъ играта едно
временно, макаръ при нея да действува само единъ отъ техъ.
В Ъ В Ъ време на младосьта преобладава обикновено принципа за
излишната сила. Въобще, игрите, които требва да ставатъ само
на чистъ въздухъ, въ училищния дворъ или на полето, възбуж-
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датъ най-голема дейность на мускулната система, като оживяватъ
дишането, което на чистия въздухъ функционира особено благо
приятно.
Суетностьта и изнежването, водящи детето къмъ лоши пътища,
изчезватъ благодарение на игрите. Въ техъ радостното душевнр
настроение отстранява гиегущото. Игрите съдействуватъ и за въз
питанието на волята, защото играчътъ затвърдява въ техъ своя характеръ. като се въздържа отъ известни движения и действия, за
които еж създадени специални правила и наказания за ония, кои
то ги нарушаватъ. А отстраняването на детето отъ играта или
загубването на успеха поради известни нарушения налагатъ построго издържане на условията за победа, и ученикътъ придобива
скритите задъ играта благородни характерни качества, които
иматъ възпитателно значение.
Съ детските училищни игри малкиятъ ученикъ се приближа
ва къмъ периода на сериозните отношения съмъ живота, като
пробва своето здраве и мускулна сила въ чисто енергичните
движения на игрите. Той почва да проявява решителность и
присътствие на духа, развива мъжество и сила.
Така игрите подготвятъ ученика къмъ самодейность и твор
ческа дейность.
— —.-,--,»-<-.- —
Ив. Орачейъ — tp, Ст.-Загорз.

Ръководни начала при обучението
по сметане.
Въ нашите първоначални училища, съ редки изключения, може
да се каже, обучението по сметане се води безъ ясна ориентировка.
Учительтъ се придържа или въ учебника, гледайки съ доверие
на него, понеже е одобренъ отъ офшх. власть, илиси служи съ свои
методи, определени веднъжъ за винаги, некорегирани и неусмислювани подъ влиянието на резултатите отъ практиката.
Последняга обикновено страда оть следните недостатъци :
1) Сметайки, че крайната цель на сметането е решаването за
дачи съ условия, учительтъ бърза още отъ I. отд, да смета съ тоя
родъ задачи, преди децата да съ свикнали съ техниката на сметането,
преди да съ упражнени въ говорене и разсъждаване. Задаватъ се
дълги задачи, които ученикътъ едва може да разбере и схване, камо
ли да Ги решава. Напр,, учительтъ има за урокъ „прибавяне по 3 до 10"
Задава следнята задача: „7 деца отишли за Нова-Година въ една къ
ща ла сурувакагъ. Едното дете имало 1 каравелче, другото — 2,
Третото — 3 и т. н., седмото 7 каравелчета. На всеко дете дали 3
к-та. Да сметнемъ, колко станали к-тата на всеко дете". Логически
задачата е добре нагласена за цельтана урока. Психологически, оба
че, тя e вънъ отъ силите и на най-способния ученикъ. И тая прак
тика е пъ широка употреба.
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2) Въ IH. и IV. отд. учительтъ Гледа по възможностъ да смета
съ по-големи числа (цели и дробни), съ по-мъчни операци и по-неясни
за детското схващане задачи.
3) На разсъждението и доказването се дава Големо предимство
предъ решаването, Учеинкъгь, разбралъ задачата, бърза да съобщи
решението; учительтъ, обаче, го изтощава съ разсъждения до
втръсване.
4) Въ задачи съ тяжести, дължини, мерки и цени се ноставятъ
дробни части (декаграми, декалитри, сантилитри и др. под., десети, сто
тни и ХИЛ. части), които въ практическия животъ съвсемъ не съ въ
употреба. Работата съ техъ е губй-време; тя отвръщава детето отъ
смета нето.
5) Мнозина учители бързатъ да минатъ предвидения материалъ,
безъ да e достатъчно разбранъ и упражненъ, за да не бъдатъ
упрекнати, че не работятъ — формализъмъ, който дава само отри
цателни резултати.
6) Задаватъ се задачи отъ учебника, безъ да се преценятъ, до
колко отговарятъ за децата и какви изменения могатъ да се направятъ, за да бъдатъ по-добре разбрани и по лесно решени.
7) Дава се домашна рабита, безъ да се иматъ предъ видъ до
машните условия, за изпълнението й и безъ гаранция, че тя немада
бъде фалшивицирапа сь чужди трудъ.
8) Решаването задачи ка черната дъска отъ единъ ученикъ при
пасивното наблюдение отъ останалите ученици се предпочита предъ
работата съ цель класъ, когато требва да бъде обратното.
9) Да се контролира работата на всеки ученикъ, зз да поправятъ
грешките му и да се развие до колкото е възможно, е учителско
задължение отъ голема важкость. За съжаление, обаче, това се наймалко практикува. Наистина, твърде трудна е тази работа, но пъкъ
безъ нея никакви резултати не могатъ да се добиятъ.
Съ изтъкването на тия дефекти не искамъ да виня учителството.
То е до зачителна степенъ жертва на официална педагогия, на
ръководствата по смЬтане и па некои педаг. списания. Не само по
сметане, но и по .всички останали учебни предмети сме повече
теоритици и формалисти, а твърде малко — практици и реалисти.
Следъ време тези дефекти ще се отстранятъ, но, за да стане това,
те требва да се изтъкватъ и изтъкватъ.
За да добие шисленость практиката ни по сметане и да се
избегнатъ дефекти, като гореизброените, ще требва учителя да на
правлява обучението въ духа иа следните методически искания:
1, Главната цель на смятането въ първоначалното учи
лище е да се научи ученика да <• *.iHsm« бързо и eisjmo и да
решава практич. заОачи и.*ъ деншвит<'лнпопъта, съ която
ежедневно се солната. Въ първоначалното училище то, се запоз
нава съ началЕШте аритметически факти и езикъ безъ теории и мълрувания, 'както въ-дома, преди да тръгне на училище,, се учи на
езикъ безъ граматика. Такава е и тенденцията на програмата: не
теория, а практика пе всички науки и сръчности. И като така, це-
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лата практика по сметане въ първоначалното училище требва да се
нагласява въ Тая насока.
2, Въ часъ по митите по-малко приказване, а повече
работа. Дългите задачи съ условия или само съ числа ришително трева да се отбегватъ, Дълга е, напр,, следната задача: "Иванчо оТишъдъ у лелини си на гости; Тя му дала 5 ябълки, той ги
Турилъ въ джеба си и, като си отивалъ у техъ, изялъ 1 ябълка,
Колко ябълки му останали"? Това e no-скоро приказка, отколкото
задача. Детското внимание се пръска изъ разни предмети и моменти
на задачата, а чисто аритметическата й страна се затъмнява. Щомъ
цельта ни e да сметаме, задачата требва да се зададе въ най-крат
ката й форма. Напр.: "Колко осгаватъ отъ 3 ябълки, като изядемь
I"? Или още по-кратко: „Колко оставатъ 3 ябълки безъ I"? По
тоя начинъ могатъ да се зададатъ много задачи за упражнение на
децата. Като се конкретизира съ техъ работата, минава се къмъ
задачи само съ числа, които съ още по-кратки и съ които имено
най-добре могатъ да се упражняватъ децата въ сметане. На дете
то е свойствено да минава по-бързо отъ задача на задача, отъ
решение на решение. Щомъ съ кратки задачите, не е нуждно да
се повтарятъ отъ децата, а да се иска само решението. Повтаряне
то подхожда въ III и IV отделение, където се решавать по-сложни
задачи, за да стане по-ясно съдържанието имъ. Но въ I и II отде
ление това требва по-редко да се практикува. .
3. Въ отдгьлни часове учителътъ трюбва да упражнява
децата въ езика на задачшюъ. За езиковно упражнение се задаватъ задачи съ малки, кръгли и лесно за пресметане числа, за да
се ангажира детското внимание повече въ изказването, което е цель
та на урока, отколкото въ решаването на задачата. Всека задача
се повтаря отъ неколко деца, като се гледа, щото всички уче
ници поравно да^взематъ участие въ това упражнение. То е необ
ходимо най-вече въ I и II отделение, където децата нематъ развитъ
говоръ и нематъ никакви познания по решаването на задачи съ ус
ловия.
4 Смтпаншо само съ числа тршва да предхожда при
еа.чостойнштъ упражнения задачипиъ съ условия. Това особно требва да се спазва въ горните отделения, При такоза сметане
децата свикватъ бързо да сметатъ и написватъ числата на опреде
леното место, както и ловко да извършватъ манипулацията на сме
тането. При задачите съ условия ученикътъ спира вниманието си
на условието, на отношенията на числата и намиране действието.
съ което ще Треба да се реши задачата, затуй по Техниката на ре
шението предварително требва да бъде подготвенъ. Губи се ефекта
и значението на задачата, ако ученика проявява мудность въ пресметането.
По-голема услуга се прави на детето въ първонач. училище,
ако се усъвършенствува въ техниката на сметането, отколкото да
се развива предимно въ решаване задачи съ условия.
-j. Колкото задачата е no-трудна за раздиране, толко-
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ва числата въ нея трчьбва да бждатъ по-леки за пресмтпане и обратно. Напр,: а) Единъ търговецъ продаль 5 - г р . захарь
по 30 лв,; 3 кгр. оризъ по 20 ле.; 6 кгр. сапунъ по 30 лв. и 2 кгр.
кафе по 80 лв. Всичко колко кгр. e продалъ и колко лева e взелъ?
Таза задача е дълга, но лека за разбиране и сь леки числа, б) Единъ
месарь продалъ 3'500 кгр. месо по 24*55 лв. Колко лева е взелъ
отъ месото, в) Въ единъ дворъ имало 60 волове и биволи. Десети
ната били волове. Колко били биволите? Последните две задачи
съ трудни за разбиране или решаване, но пъкъ съ по-малко числа.
Ако въ задачата за Търговеца се поставятъ числа съ дробни части,
на ученика се създава Голема работа, която убива у него всека
охота къмъ сметане. Ако задачите въ сметанката не отговарятъ на
горните условия, учительтъ e длъженъ да ги корегира или да из
мисли нови. Той само ще си играе на сметане, но никога нема да
научи децата да шетатъ.
6, Работата по сишпане, колкото е възможно, да се
опростява, а) Въ I отделение отъ второто полугодие и въ II от
деление винаги операциите съ числа да се четатъ, като се изпуща
при четенето знака за равенство. Не 5 и 2 равно (прави)7. а5 и 2—7,
понеже "равното" се подразбира. Даже и знаците за събиране, из
важдане, умножение и деление да се четатъ не като нещо отделно,
а като слето съ числата, за да се спира детското внимание предим
но на числата, съ които се смета. При писането, разбира се, зна
ците ще се поставятъ.
б). При решаване задачи сь условия, където подхожда да не
се пишатъ поясненията къмъ числата, като захарь, соль, оризъ и др.,
даже лева, метри, килограми, щомъ се подразбиратъ. Това под
хожда най-вече при решаване задачи на черната дъска.
в). Обичайното поставяне въ III и IV отделения знакътъ на
действието ' предъ наредените за пресметане числа е излишно —
действието се подразбира.
г). Излишно е ученика да обяснява какъ ще нареди числата,
съ които ще работи, щомъ не греши въ нареждането. Техниката на
нареждането се знае отъ миналите уроци, посветени специално на
тая работа. По същата причина излишно е при събиране и умно
жение да се казва, какво се взема на умъ и какво се пише, и при
изваждането да се обяснява подробно, какво се прави, когато циф
рата на умаляемото е по-малка отъ тая на умалителя. Съ еана речь,
да се смета тъй, както сметатъ възрастните —по най-съкраТенъпът,,,,.
д). Задачите сь условия да се изказватъ съ толкова думи,
колкото съ необходими — ни една повече.
е). Таблицата на умножението да се заустява по най-съкратенъ начинъ. Тя е важна основа при сметането и требва да се знае
много добре. Обикновено при умножението съ всеко число се взематъ 10 операции, или всичко 100 операции. Ако обаче се изоставятъ
операциите, взети въ предшествующите уроци, ще осТанатъ само
45" операции, конто по бързо и по-лесно се заучзватъ. При ум
ножението съ 2 ще се започне отъ 2X2 , при умножение съ 3 -—
отъ 3 X 3 ; при умножение съ 4 — отъ 4X4, понеже операциите
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2X1, 3X1. 3X2,'4X1. 4X2, 4X3 Съ взети въ миналите уроци. По
тоя иачинь при умножение съ 10 ще се вземе само една операция
—
' - 10X10. За още по-големо улеснение, необходимо e множиТельтъ
(първата цифра) да бъде постояненъ,
а множимото (втората цифра)
да се м-Ьнява. Напримеръ 2X2. 2Х3* 2X4 - • • • 2><10 ; 3X3, 3><4
. . . . 3X10 и Т. н. Така се получаватъ по-малко събираеми при
умножаването и се улеснява пресметането. При 3X8 имаме три осморки ; при 8X3 — осемъ тройки, КОИТО по-мъчио се събпратъ отъ
3-те осморки
7. Въ ТП и Л ' отдюление да не се пренебрегва умст
веното емгътане.
Мнозина учители правятъ тази грешка. Учебниците даватъ дос
татъчно материалъ за тоя родъ сметане. Изисква Го и програмата.
Съ него децата- требва да си служатъ и при задачите съ условия,
къде колкото e възможно. Умственото сметане прави детската мисъль подвижна, развива сметивната сръчность, засилва представи
те за количествата и усъвършенствува практичното сметанне.
•S. Винаги да се контролира работата на ученика.
Учителътъ требва съ будно внимание да следи работата и ус
пеха на всеки ученикъ; грешките своевременно да се изправятъ
и неразбраното да се обяснява. За тая цель най много подпомага
класното сметане. За уленснение на контролирането требва внима
телно да се върви отъ лесното къмъ МЪЧНОТО. ВЪ такъвъ случай
се правятъ по-малко грешки и по-малъкъ e трудъть на учителя да
корегира. Освенъ това. следъ неколко часово класно сметане учите
ля опознава силните и слабите ученици и спира вниманието си пре
димно на слабите,
Домашната работа и при най-доброто й контролиране не е за
препоръчване. Едно, че тя, както казахъ, може да се фалшифицира
и друго, че на нея ученикътъ не гледа съ оная сериозность, както
на класната работа подъ контрола на учителя.
9. Да се отбчъгва смятането, което надвишава детскипт сили, макарь и да е въ духа на програмата.
Въ първоначалното училище децата се запознаватъ съ числата
до милионъ, но това не значи, че Твърде много време и трудъ
требва да се посвети за сметане съ милиони, стотици и десятки хи
ляди и за Трудни пресметвания въ кръга на тия числа. Щомъ по
законъ и прогимназиалното образование е задължително, въ първо
началното училище запознаваме депата съ числата до милионъ не
за да сметатъ, a по-скоро за да добиятъ прес,.ави за техъ, като
основа за сметането въ прогимназията.
По същите съображения не бива да задължаваме децата съ
пресметания далечъ отъ делничната действителность. Напримеръ, да
извадятъ 25 оть 1,000,000 или 8 отъ 200400 — работа вънъ отъ
детските сили. Съ тоя родъ операции можемъ само да ги запознаемъ, но не ь да рабоТимъ. Също и да не ги задължаваме да изговарятъ дробниТе числа на чистъ аритметически езикъ, а предимно
на практически. Напримеръ, 2'25 лева да се изговаря 2 лева и 25
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стотинки, а не 2 цело » 25 стотни лева. По същия практически начинь ще се «зговарятъ килограми и Грамове, метри и сантиметри.
Съ посочените до тукъ методически искания не се изчерпва
предмета на настоящата статия. Цельта ми е по-скоро да дамъ пред
става за методично и целесъобразно обучение по сметане. Въ ду
ха на тоя начинъ за работа учителътъ лесно ще може да нагласи
обучението въвъ всички случан, които тукъ не съмъ засегналъ.
.^-*«—--.Андрей Пждевски — с. Гулянци, Никополсио.

Разработка на стихотворения.
Чрезъ стихотворенията се въздейства на чувствата. Да привикнемъ децата да разбиратъ езика на боговете, оня езикъ отъ съче
тание на тонове, форми и шарки, предъ който устата немеятъ, погледътъ се обзйоа и духътъ се униса въ другъ м и р ъ - в ъ миръ на
неземни радости и възторзи; да облагородимъ характерите, да окрилимъ и наситимъ съ благородни пориви и възвишени чувства, дет
ското сърце -— ето цельта, която требва да поститнемъ съ разра
ботката на стихотворенията.
Какъ може да бъде постигната тя ? Методиката ни сочи след
ния пъть къмъ нея: 1) създаване настроение въ клзсъ, 2) издекламирване художествено самото стихотворение, 3) вникване въ
картините му и . . . . и 4) "наизустяване".
- Тукъ не ще се сппрамъ на въпросите : какъ се създава настрое
ние въ класъ, кога и какъ се задава цельта, какъ се пристъпя къмъ
разбиране и съзерцаване на картините, каго и какъ се обясняватъ
непознатите думи. Моята задача e малко по-специална. Мимоходомъ
само ще засегна некои отъ тия въпроси, за да посоча какъ ги
разрешаватъ некои методици и какъ би било по-добре, споредъ моето
разбиране, да се разрешаватъ.
За създаване на настроението въ класъ некои препоръчатъ да
се пеятъ едно или неколко подходящи песни. Напримеръ, при пре
подаването на стихотворението „Свири нощната фъртуна"
пее се
"Зима" или "Сиромахкиня" или друга подходяща песень1). Споредъ ме
не, това не е тъй целесъобразно. Преди всичко настроението, което
създаваме, требва да цели не само ла раздвижи детската душа,
не само да извика сродни чувства на тия, които ще извика новото
стихотворение, но и да подпомогне лесното схващане на съдържаниешо .«у. При такива случаи може по невнимателность и по немане „по-подходни" песни да създадемъ съвършенно противополож
но настроение и да извикаме съвършенно несродни чувства. Найлеко и най-подходящо настроение ще се създаде съ художественъ
разказъ, нагоденъ отъ учителя така, че да възбуди чувствата, из
питани отъ учениците при подобни преживявания, и да улесни
разбирането на стиходворепието.
1). Виж, „Пгдагоммеска практика* год. !, стр. 94, Разработка на стихотворенияОтъ fl. 'Б,,шовь.
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Какъ може да стане Това, посочихъ въ разработката на стихот
ворението "Пролеть! Пролеть!" отъ Тр. Симеоновъ.2)
He считамъ за нуждко да се спирамъ също и върху задаването и
формулировката на цельта на урока, както и върху вникванедо въ
картините на стихотворението и обясняването на непознатите думи.
Требва да спомена, че само тогава има смисъль и значение обясне
нието на Тия думи, когато децата иматъ найголема нужда отъ Това.
А иматъ най Големя нужда, когато се силягь да вникнатъ въ съдър
жанието на картинките н имъ пречатъ на това непознатите думи
И наистина, какъ биха вникнали въсъвържанието учениците,, когато
не познаватъ предмета или понятието, което се крие въ тия думи ?
А кому не е познатъ оня полеть на духа. онова надпредвярване на
всеко дете по-пълно и по-художественно да възпроизведе картината,
следъ като съ преминали тия мъчнотии? Всека надвита пречка дава
импулсъ на детската актнвность и стремежъ къмъ нови преодолява
ния на мъчнотии. Та нали и всичкото значение и смисъль на обу
чението се крие въ самото Творчество при откриването било то на
знанието, било въ самоизвикването на чувствата, отколкото въ са
мото знание и натрапеното чувство? Създали едипъ пъть настрое
ние, дали полеть на детското въображение, създали интересъ у децата, пробудили техното желание да шпиятъ и последните сла
дости на художественото настроение, отворили пратите на техната
самодейность и Творчество, требва така да се, отиде до край и не
съ по-слаби чувства и преживявания Требва учениците-да дочакатъ
края на стихотворението. Но като че мнозина учители не долавятъ
това и съ единъ замахъ турятъ на всичко кръстъ.
Думата ми е за наизустяването. Поради недооценяването на
тая учебна работа, когато стигнемъ до нея, мислимъ, че всичко е
свършено, че нашата цель е постигната и че нирстава една чисто ме
ханична работа, Следъ като достатъчно сме раздвижили детските
души, не ни требва повече нищо. Но се забравя, че съ разработката
не се цели само да се раздвижи детската душа, но и да се наизусти
стихотворението и То Така, че детето, когато го декламира, втори
пъть да го преживее, да Го рецитира тъй, че да затрогва и другите
сърца. А стихотворението се декламира съ чувство само тогава, ко
гато наизустяването е станало подъ напора на чувствата. Само зау
ченото съ чувство изразява и възбужда- чувство. Само такова
наизустяване има смисъль. A всеко друго, бидо то чрезъ поеденично
четене, било то хорово, било то на части или изцело, нема възпи
тателна стойность. Еднообразното, монотонното и сухото четене раз
рушава всичко постигнато до тукъ.
"Какъ изобщо започва и свършва наизуставането ? Това всеки
му e известно. Започва механически и свършва механически. Кол
кото и да съ разнообразни учителювите маниери, резултатите съ
едни и същи. Отначало обикновено се започва съ въодушонление,
при повишено настроение, а се завършва съ убийствена, досадна
механизация, И докато се дойде до заучаането на целото стихотворе
ние, отъ създаденото отначало настроение не остава ни поменъ. Въ
2).Виж, „Педагогнч. практика", год. IV, кк. 5, стр. 125.
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детското съзнание оставатъ само сухи, мъртви редове оть думи,
изречения, наредени по известенъ редъ въ книгата, но не чувства и
мисъль, не художествени картини.
Наизустяването е една отъ най важните, най-същественните и
същевременно най деликатните методически работи. Требва да се
наизустява не механично, а така, че въ самия процесь на наизустя
ването да не се убива създаденото настроение.
А това се постига МНОГО леко, Следъ като сме разгледали кар
тините на стихотворението, анализирали сме ги, съзерцавали сме Ги
една следъ друга до край, пристъпваме къмъ наизустяването и то
пакъ по картинки, като търсимь нови хубости, нови нюанси, които
ще импулсиратъ детския ннтересъ не само къмъ схващането имъ,
но и къмъ въизпроизвеждането на тия картини. Следъ като лецата
ех се поупражнили сами въ четене подтиквагь се да четать така
пасажите, че да може слушательтъ да си представя картинките въ
по-голема пълнота. Съпоставятъ се две прочитания, подкзнятъ се
децата да се. вслушатъ подобре въ техъ и да познаятъ, кое прочитание по-добре, полеко ни въвежда въ картинката, кое по-добре из
разява авторовите чувства и по-силно буди нашите По такъвъ начинъ децата откриватъ, че хубавото и съ чувство прочетено пасажче
е ценното, и се стремятъ въ надпревара, кой да прочете подобре и
по-изразително пасажчето. Така се отива до край и се държи будно
детското внимание; всекога е опъната пружината на стремежа къмъ
хубавото; до край се запазва настроението.
Само при така наизустено стихотворение ние ще имаме не су
хо, монотонно декламиране.а такова, което раздвижва чувствата;
което инпулсира сърцето, което дава истинска художествена наслада.
—
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Ив. Георгиевъ — гр. Optj-oeo.

Преписъ.
Преписътъ е първия видъ писменно упражнение съ най-широко
приложение въ първоначалното училище. Съ преписъ се почва въ I.
отделение и се свършва въ IV. Той се смета и като най-лека за учи
теля работа: на него се Гледа твърде леко и повьрхно; той се при
лага безъ огледъ на задачите, които му предстоятъ да разрешава; во
ди се безъ планъ и безъ система, затова, именно, и резултатите незадоволяватъ взискателния методикъ и претенциозния практикъ —
учитель.
Какви задачи се възлагатъ на преписа ?
На тая въпросъ требва да си отговори всеки учнтель, ако иска да
постигне.задоволителни или поне удволетворителни резултати.
Ето ясниятъ категориченъ отговоръ на методиката: три еж зада
чите, които прелисътъ цели да резреши;
а) Чрезъ преписа се очупва ръката на учащия се: ръчните мо
торни движения се координирать, подчиняватъ се на волеви импулси,
произходящи отъ писомоторния центъръ; дадените отъ последния
заповеди требва Да се носятъ бързо по упражнените моторни нерви
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и нишки, движенията на мускулите да се извършватъ ловко и почти
несъзнателно, за да се добие механическа сржчностъ, навит. Ето
първата задача, която има често физиологически характеръ и безъ
разрешението на която е немислимъ никакъвъ прогресъ въ писаното.
Като че ли тая задача е добре усвоена отъ нашето учителство, защото
без системно стьта и безредието въ преписа не спиратъ — не, ами
не спъватъ моторните възбуди и действия на ръката. Последнята
извършва своите функции, какъвто ще и да бъде преписа. Обаче,
не требва да се забравя, че тая задача има по-общъ характеръ: Тя
e задача и на другите видове писменни упражнения. И като така,
тукъ тя e отъ по-маловаженъ характеръ.
б) Преписьтъ е отъ капитал о значение за правописа. Той е едно
отъ средствата за стабилизиране на словесните представи. Покрай
слуховете и езикомоторните престави, съ каквито човекъ разполага
до като се научи да чете и пише и които съ едно отъ средствата
га усвояване правописа на думите, преписътъ подпомага да се затвърдятъ тия представи, като ги усилва посредствомъ връзката между
' писомоторната представа и зрителната, отъ една страна, и между пър
вите две и писомоторната, отъ друга. Усилената писомоторна пред
става за думите често пъти е господствуваща и въ съмнителни слу
чаи Тя е ръкоюдителка на правописа. Свикне ли ръката да пише
една дума, то производните ней се пишатъ по инерция отъ писомоторния центъръ. Тоя отбремепява съзнанието, понеже въ борбата за
надмощие, какъ да се пише дадена дума, се проявява писомоТорнаТа представа съ нейната крепителка —зрителната представа,
Отъ друга страна пъкъ, правописните правила, каквито съ тия
за членуванието, за степенните частички на прилагателните качест
вени, за глаголите, окончаващи на ея и ее, за миналото свършено
и не свършено време, за причастията, за ъ предъ и следъ р и л и
т, и., биха се усвоили най-добре чрезъ преписа,
Така че преписътъ ама да разрешат и тая важна за
дача: да подпомогне усвояването на правописа.
в) Отъ трета страна, като се вземе подъ съображение, 1) че
постоянно меняващите се живи картини, както и явяващите се нови
и се нови предмети, които оставятъ съотвени образи (представи)
въ съзнанието «а наблюдателя, които (образи) се асоциратъ съсъ
своите названия (имена), които наблюдательтъ, също требва да
запомни, 2) че човекъ слуша речи, приказки, описания, разговоръ
или пъкъ прочита книги, отъ дето обогатява речника си съ нови
думи, съсъ стегнати изрази, които не могатъ да останатъ въ съз
нанието на човека като мъртва монета, а требва да се вложатъ
въ езиковите органи и въ тия, що творятъ писмото—като се вземе
всичко това предъ видъ, требва да се разбере, че преписътъ има
и стилно значение. Чрезъ тия изрази и думи, ученикътъ ще гизди
речьта си, ще излага себе си и училището на показъ, затова те
требва да се втълпятъ въ детския умъ, но не по насилственъ начинъ, а подъ благовидната маска на преписа. Чрезъ него ученикътъ
ще усили своето езиково богатство, ще го затвърди, ще го възприе
ме писомоторно и ще го пласира въ съзнанието си н чрезъ контролнращето зрително сетиво.
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Ето тапа <?е г.адга и трета задача: преписъть
тртбва
да подпомогне и затвърди учемиковия речникъ и да даде
основата па опила.
_ На преписването не Требва да се гледа леко и съ пренебре
жение. При преписа учениците не бива да се оставятъ на произволъ:
да пишатъ както искатъ и каквото имъ скимне. Ако т е се оставятъ
да пишатъ самоволно и безконтролно — било преписване отъ таблата
или такова отъ читанкзта — т е нема да спазватъ едно оть важни
т е външни условия на писмото: к р а с о т а т а . Въ такъвъ случай
всеки ученикъ ще бърза да извърши часъ по-скоро възложената му
работа, ще надращи криволици, които нито ключътъ на йероглифското писмо, нито пькъ некой другъ, би ги отключилъ. По тоя начинъ ще се побърка на хубавия почеркь. Отъ друга страна, свър
шилите по-рако определената си работа ще създаватъ безредие и
ще пречатъ на ония, които пишатъ полека.
Такова безконтролно преписване има и друга слаба страна: —
не тая, че учительтъ се излага чрезъ своето нехайство и безгрижие-,
a тази, че "при такова преписване на четива, липсва вдълбочавзще
и сравняваше наблюдение и почиващето на него групиране и нареж
дано на думите, както требва да се очаква отъ едно правилно обу
чение", Ей въ тая МИСЪЛЬ на Лай се таи трудния въпросъ, които
требва да се разреши чрезъ сдинъ преписъ. Като караме ученици
т е да се вдълбочаватъ въ откъслека или въ частите му, ние съще
временно ги караме да проумеятъ съдържанието му; да си представятъ картините, конто се криятъ задъ изреченията; да схианатъ
понятията, които личатъ задъ думите; да видятъ синтактичния порядъкъ въ мислите, за да добиятъ и разширятъ езиковото си чув
ство, и най-после, като сравнять своите изрази съ тия въ написания
късъ, както и думите съ характеристичния имъ правописъ. Като
се направи всичко това, ще се дойде до оная точка, отъ дето
ще се пристъпи къмъ систематизиране, генерализиране или обобща
ване единичните случаи въ правила. Туй "групиране и нареждане"
се разпростира и надъ производните или еднокоренните Думи.
Чрезъ преписа се усвояватъ и сродните думи.
Правописъ и стилъ съ два отенъка въвъ всека творба, нз
които Требва да се обръща внимание. Откъслекътъ, даденъ за пре
писване, също е едно творение, което дава материалъ за разглеж
дане отъ езикова и правописна страна. Но тоя откъслеке, както се
разбира отъ казаното до тукъ, требва да се задава съ известна
цель, иапр., да запомнятъ учениците нови думи, да усвоятъ право
писа на други такива и пр.
При преписването не требва да се забравя и друго едно важ
но обстоятелство—да се даде правиленъ отговоръ на въпроса : капъ
тр>ъ6ва да се преписва I
По-рано се «зтъкна, че преписътъ съдействува да се образува
верна зрителна и писомоторна представа въ детското съзнание. Отъ
това положение идваме до заключението, че ученикътъ требва да
види думата, да я схване и ст-знае и следъ това да я напише. Ако
написването става като се копира буква по буква, то ползата отъ
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преписа е незначителна, дори e-нищожна, защото дулата представ
лява една целость; тя си има, както казва Борманъ, своя . физономмя, която остава несьГледана задъ мрежата ' отъ.-буквите. А преписътъ има смисъль и значение само, когато думата се види изцело,
когато се отпечата въ съзнанието и написването настане, само по
зрителната й картина. Затова .написаната дума, сдедъ като се про
четете и схване, требва или да се закрие, ИЛИ да се пъкъ изтрие.
Отъ 'своите опити. Лай намира, че преписътъ e по-сфикасенъ,
когато се снема отъ ржкописенъ текстъ.
•
Некои методици препоръчватъ въ единъ и същъ часъ да се
преписватъ отделни, несвързани думи, като : „Неделчо, дедо, пролеть, лето, цветъ, пехъ. песенъ, орехъ, сенка". Новото време и
новата методика турятъ подъ пета всеко обучение, което нема ре
ална стойность, което иде да забърка и разсее детското внимание.
Освенъ това, при преписа на тези и други подобни думи, на ученикътъ не може се даде едно мерило, единъ критерий, който да
му бъде ръководитель При такъвъ преписъ въ учениковото съз
нание не могатъ да заседнатъ шгсаквн зрителни картини, понеже
се меркатъ като ранзноиветни пеперуди, които раздрззнятъ детското
любопитство, но, понеже съ хвъркати, бързо отлетяватъ изъ ла
зурния просторъ.
За да бъде резултатенъ, преписътъ требва да обема група
думи, чийто произходъ е единъ и същъ. Това съ вече думи еднород
ни, които непремено требва ла бъдчтъ вложени въ късо разказче,
където да се видятъ и обобщтгъ. Такова разказче ще послужи и
за усвояването правописа на ония думи, които се подчинязатъ на
правила.

ИЗЪ ПРАКТИКАТА ЗА ПРАКТИКАТА.
Д. Правд-и-юбовъ — с Жтпень (Пуковитсно). .-

Славяни.
(Продължение отъ кн. IV)

2. Управление.
Съмна се. Станаха чужденците стана и дедо Вишъ.
-— Далече ли живее жупанътъ ? попита гъркътъ.
— Само половинъ день пъть, отговори дедо Вишъ. НЬкогз,
когато жупанътъ беше нашь, ние кметовете често отивахме при не
го. Тамъ се събираше веч ето. А знаешъ ли каква e в е ч е ? —
Събрание на кметовете оть целото ни племе. Веч ето разхвърля
ше данъците, то решаваше и съ кого да воюваме. А щочь ре цехме да воюваме, избирахме сн между насъ единъ за к н я з ъ ,
който ни командуваше въ боя. А сега, отъ като ни завладе вашия
царь, жупанътъ не е нашъ, той е гръкъ. За нищо вече Той не при
виква в е ч е т о. Самнчъкъ той ни разпределя данъците. Ехъ до
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гуша ни е дошло отъ данъци: добитъкъ, медъ и кожи постояно ни
се искатъ. Той забогате, а ние обеднехме. Остави това, по-рано
и всичко ни беше общо. Виждашъ ли тамъ оная гора! Всеки вли
заше за ловъ въ нея, а днесъ само жупанътъ, защото била само
негова. Виждашъ ли онези ливади! И те беха общи: всеки пасеше
стадата си по техъ, а днесъ жупанътъ не дава, защото и те били,
негови. Лошо и лошо!
Пътниците, следъ като размениха една брадва, неколко кожи
съ една мечешка кожа, оседлаха конете, натовариха човалите и
потеглиха КЪМЪ града. -) Дедо Вишъ Ги изпрати. Тръгнаха по
край реката и тримата. Следъ като поизминаха малко, дедо Вишъ
продума:
— Виждашъ ли тази могила? Тукъ въ единъ бой съ вашата
войска падна убитъ нашия жупанъ. Следъ боя ние засипахме Телото
му съ пръсть и направихме тая могила.
Отъ едно високо место дедо Вишъ имъ посочи пътя и найпосле се раздели съ техъ. Те дълго пътуваха, докле да стигнатъ
до града. Селищата, въ които живееха жупаните, се наричаха
Градове, защото беха оградени съ високи стени и дълбоки ровове.
По едно време пътниците повдигнаха глава и видеха предъ себе
си една кула, която високо издигаше своя покривъ. Тя беше по
строена 'до|самия брегъ на^реката. Около кулата беха построени не
колко малки къщички, сайванъ и много други здания. Та това бе
ше жупанския градъ! Целия градъ беше заобиколенъ съ високи и
дебели стени, по които се разхождаха въоръжени войници съ же
лезни шлемове на главата, облечени въ железни ризници и съ дъл
ги копия въ ръце. Предъ стените имаше изкопанъ дълбокъ
ровъ. Пътниците минаха моста надъ рова и се отправиха право
къмъ кулата. Предъ вратата на кулата стоеше едъръ мъжъ,
мургавъ и черноокъ. Той беше жупанътъ. Шапката му, която бе
ше направена отъ лисичи кожа, бе украсена съ бело перо. По
копринените му дрехи беха нашити много украшения отъ сърма.
Кожените му обуща беха привързани съ червени върви. На пояса
му лъщеше мечъ съ позлатена дръжка, а по ръцете му — златни
гривни. Пътниците слезоха отъ конете, схалиха шапка и му се пок
лониха. Той ги покани да влезатъ въ кулата му. Пътниците пре
спаха въ една стая, цела постлана съсъ скъпи кожи отъ диви
ЖИВОТНИ.

С х в а щ а н е : Славяните плащали данъците съ добитъкъ,
медъ и кожи, защото немали пари Те купували стоките съ
роби, кожи и пр. Земята била обща.. Въвъ воено време си из
бирали князъ. Жупанътъ живелъ въ градъ. При него [се е съ
бирало вечето. Гърците завладели славяните само за войници.
Гръцките жупани налагали на славяните 'тежки данъци, отъ кои
то те обеднели,
*) Въ етерите времена всеяо укрепено м^сто се нвричало градъ.
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3. Праздникъ на бътшя богъ.
Купала, праздникътъ на белия богъ, богьтъ на огъня се
празнуваше презъ летото, когато деньтъ бива най-големъ и жлцьта най-малка*). Преди да заседне слънцето, народъ отъ всички
села се стичаше къмъ свещената гора до езерото. Тя се спускаше
стръмно н целата бе покрита съ едра дъбова и чамова гора. И
стари и млади се катереха нагоре по планината. Всички' беха оки
чени по главите, по кръста съ венци отъ полски цветя. Жените
беха облечени въч бели дрехи. Песни и викове кънтеха по целата
околность. Горе на върха на планината подъ клоните на дебели
дъбови дървета беха натрупани дебели клади дървета. Всеко
село беше се насьбрало покрай своята клада, която беше на съ
щото место, където беше и миналата година. Всички съ нетърпе
ние очакваха слънцето да залезе, защото само тогава можеха огнйовете да се запалятъ. Всичко бе утихнало; отдалечъ се чуваше
само песеньта на единъ певецъ.
— Купзлъ ясенъ, дружолюбенъ,
Ти ни пращашъ светлина!
Кому, Купалъ, не си нуженъ,
Кой не иска топлина?
Сгьмни се. Неколко момци започнаха да^тринть две сухи це
пеници, за да получаъ свещ*нъ огънь, Отъ тоя огъпь Те щеха да
запалятъ кладите; отъ Тоя огънь всеки щеше да занесе въ къща
та си, за да гори презъ целата година на домашното огнище, Презъ
всичкото това време моми съ венци па глава, облечени съ бели
дрехи, пееха купалски песни. Счещениятъ огънь бе вече полученъ.
Момите взеха огънь отъ момците и запалиха кладите. Нзвсекъде
започнаха да се чуватъ викове:
.
- Ой Купала, Купала! Свети ни, свети!
Ти раждашъ деньтъ, ти раждашъ животъгь!
Безъ тебе нито стадо ще заблее,
Нито просо ще узрее . . .
Шомъ пламна огъньтъ, жените се заловиха за ръце и задрусаха хоро около огъня. Също направиха и мъжете. БабитЬ и стар
ците, които не можеха да пграягь, беха наседали по земята покрай
хорото, плескаха съ ръце, виеха си главите ту на едната, ту на
другата страна, споредъ такта на хорото и си припомнюваха младините,
Още жените не беха свършили хорото, момците съ разпалени
Главни на ръце, започнаха да прескачатъ огнйовете, А следъ това
старите започнаха да излизатъ въ огъня цели делви съ медъ за
да нахранятъ Купала, богьтъ на огъня. Съ изливането на медътъ
като че ли позагасватъ за малко вр ме огьнътъ, за да пламне
отново съ по голема сила. Следъ това цела нощь измина въ пес
ни, хора, прескачане огнйовете и борба, за да изпитатъ младите
своята сила.
На изтокъ взе да се зазорява. Тогава започна яденето. Всички
наседаха на обща трепеза, Следъ като се нахраниха, започнаха да
се разотиватъ съ Главни въ ръце.
"J В Ъ началото на месецъ юлий.
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— Охъ, Жива ! . . . дъщеря ми Жива ! , . . чужденци я за
грабиха изавлекоха, започна да пищи изъ пътеката една жена,
Насъбраха се мъже, жени около жената, Следъкато разбраха,
какво е станало, некои отъ техъ извадиха ножове, вдигнаха тояги
и се втурнаха по следите. Късно беше, Въ гората те изгубиха сле
дите и се върнаха. Елщнъ момъкъ бе завлекълъ Жива вече въ домътъ си.
— Да се е пазила! Нали знаятъ, че на Купала винаги се грабятъ моми! рече единъ старецъ.
— Хай да имъ е честито! Хай да имъ e честито! Всички така
сме се оженили.' рекоха другитЬ и ВСИЧКИ Тръгнаха надолу.
С х в а щ а н е : Славяните били многобожници. Презъ летото съ празнували праздникътъ на Купала, богътъ на огъня, на
върха на свещена планина. Тамъ чрезъ триене запалвали огънь, съ
когото съ запалвали кладите. На същия праздникъ момците гра
бели момите.

4. Народно Събрание.
Една сутринъ рано дедо Впшь беше се облекълъ въ новите
си дрехи: повия кожухъ, новата аба, ушита съсъ сини гайганн, но
вите ботуши отъ еленска кожа, лисича шапка съсъ забучено на нея
бело перо. На пояса му бе увисналь мечъ, отъ двете страни заостренъ, презъ кръстътъ бе препасанъ съ пращана, а презъ рамото
му лъкъ съ връзка стрели. Той сега изглеждаше като войникъ. На
вра-шта го чакаха двама момци, чисто облечени като него, съ три
оседланн коне. Старецътъ приближи коня си, метна се върху него като
двадесеть годншенъ младежъ, поклони се на своите хора, които беха излезли да го t-шратятъ, посочи съ ржка на другаритЬ си пътя
къмъ гората и тръгна презъ нея. Дълго време те вървеха,
Отведнажъ предъ техъ се изпречи селце отъ неколко коли
би, наполовина заровени въ земята. Старецътъ извика, за да излезе
некой, ала въ селото.жива душа немаше: жените беха излезли за
гъби, a мъжете въ гората за дърва. Момците слезоха отъ конете
си, влезоха въ къщите, вратите на които беха отворени, пиха изъ
една кратуна вода и си изтезоха. СлапянитЬ никога не затваряха
къщите си. Всеки можеше да влезе въ техъ, ала никога кражба
не бе ставало. Следъ това пътниците продължиха пътя си.
Пладне. Следъ като превалиха последния баиръ, предъ наши
те пътници се изпречиха неколко къщи, заобиколени съ дълбокъ
ровь и високъ плетъ. Когато дедо Вишъ съзре къщите, извади рогътъ си и изсвири три пъти. Още те не беха достигнали портите,
единъ високъ русъ човекъ съ усмивка на уста, махайки . рд-де, взе
да ги посреща:
— Добре мя дошли! Добре дощълъ, стари дедо Вищо! Нико
га не съмъ се кадевалъ да дойдешъ гостенинъ въ моята бедна колиба.
Следъ това приближи до деда Вишз, целувайки ръката му,
ипакъ започна да говори:
— Що си мъчилъ старите кости, за да ме търсишъ, а не си
ме повнкалъ да дойда I

Педагогическа практика

197.

СтарецъТъ слезе отъ коня. Прегърнаха се. Следъ това домакинътъ радостенъ въведе гостите въ къщи. Вътре не се виждаха
жени — беха се изпокрили.
. — Ехъ, Гостуне, лошо,.. данъци следъ данъци ни се трупатъ.
Освенъ това, едно време ние свободно сн работехме, кой която си
иска нива, стадата си пасехме, кой на КОЯТО СИ искаше поляна . . ,
А сега гръцкиятъ жупанъ и неговите войници гледатъ само де се задими, де стадо заблее, де пчела забръмчи, само да грабятъ, крадатъ и данъци да налагатъ. Ние само зарадъ техъ работимъ I Пъкъ
и жените ни вече отъ техъ нематъ мира. Не може повече Така съсъ
скръстени ръце да се търпи.
— Отдавна требваше да очистимъ тия вълци! прекъсна Го
Гостунъ.
— Дошелъ съмъ заедно, за да посетимъ всичките кметове, та
да съберемъ вечето и да решимъ, какво да правимъ: жупанътъ ли
ще заповедва на кметовете или кметовете на жупанътъ, продъл
жава дедо Вишъ.
Стъмни се. Въ къщи запалиха единъ прътъ борина, тъй като
тогава ламби немаше. Вечерьта приказваха дълго още. Когато да
си леГатъ, Гостунъ остъпи леглото си на дедо Вишъ.
Рано на другата сутринь дедо Вишъ и.Гостунъ беха на крака.
Коне ги чакаха предъ вратите,... те щеха да пътуватъ. Къде ?—
При другите кметове. Росица, жената на Гостуна, бе турнала въ
дисагите на конете: хлебъ, печено месо и едни залупци пълни съ
медъ. Качиха се на конете и за неколко деня обиколиха всичките
кметове,
Казано-сторено. На определения день кметовете се събраха на
полянката, дето винаги се свикваше вечето. Кметовете наседаха на
колело, като всеки предъ себе си сложи оръжието си. Започна
дедо Вишъ:
— Едно време жиоеехме само съ Гусла и песни, а сега само
съ тегло. (Защо!). Отъ какъ гърците ни заробиха, съ Тежки данъци
ни натрупаха и имотите ни отнехе (какъ?). Ние работимъ само за
техъ! И това не е само съ нашето племе, а съ всички славяни!
Нека единъ день да се сберемъ мало и големо, старо и младо, Да
сринемъ града и да прогонимъ гърците далече отъ кашата земя.
— Само ние славяните не ще можемъ да се справимъ съ гър
ците: те съ силни, а ние още слаби. Да повикаме на помощь и
българите, които живеятъ оттагькъ Дунавъ. Наистина, те не съ
славяни, ала сме стари приятели. Дълги години рамо до рамо заедно
съ техъ сме се били съ гърците. Неколко пъти даже съ техъ и
до Солунъ сме ходили1), каза Гостунъ.
Всички намериха за умни приказките на Гостуна, Избраха даже и кои отъ кметовете да отидатъ при българите, за да ги повикатъ, Следъ това кметовете се пръснаха по домовете си. Поляна
та опусте.
С х в а щ а н е : Славяните негедували противъ гърците пора
ди тежките данъци и присвояване на общите имоти. Решили да
възстанатъ и да повикатъ на помощь българите.
\) Юрд И ва но въ. Северна Македония, стр 13.
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5, Погребение.
За всичко Това беше се научилъ Гръцкия жушнъ. „На вврата
да не съмъ си, ако Вишъ не закача на дърво и къщата му не из
равня съсъ земята" — така беше се заканилъ той. Една суГрииь
единъ отъ Вншовите синове се затича бързо къмъ къщи, като съ
всички сили викаше:
— Идатъ!
Отъ умора друго нищо той не можа да каже, легна на земята
и започна често да въздиша. Дедо Вишъ всичко разбра, събра всич
ките свои хора, въоръжени той ги разпредели покрай плета и задъ
линиите. Готови да се нахвърлятъ протнвъ Гърците, щомъ стзрецътъ
подаде знакъ, а езмичъкъ Той застана предъ вратника и спокойно
очакваше нападателите си.
Не се мина много, зачу се голема глъчка отдалечъ. По шума
ясно можеше да се разбеТе. че дружината не е малка. Те набли
жиха и презъ шубрака дедо ВИШЪ" вмде шапката на гръцкия вой
вода и копията на неколко гръцки войници. Войводата, като виде
стареца, плесна съ ръце, дружината му веднага се пръсна и заоби
коли рова оТъ всички страни. А самия Той, само съ трима конника
потегли право къмъ стареца.
— Много ти здраве отъ жупанътъ. Той заповеда още сега да
тръгнешъ къмъ него, рече войводата.
— Азъ съмъ старъ и не мога да ходя вече. Ако той има нуж
да-отъ менъ, нека да заповеда тукъ, отговори дедо Зишъ.
— Мълчи, бунтовнико! Азъ не ДОЙДОХЪ да те калесвамъ, a да
те съдя! Туй въже за тебъ Го нося I Ти ЩО си разбунтувалъ всич
ки кметове? рече пакъ войводата и посегна да удари деда Виша,
— Ти си ялъ хлебъ подъ мойта стреха й посегашъ да ме
бишъ! Махни се отъ тука, куче недно! Ние, славяните, сме били
свободни-и пакь ще бъдемъ . . .
Старецътъ още не успе да изговори последнята си дума, на вой
водата лицето почервеня отъ ядъ, разтрепери си оть гневъ и почна
да вика на войниците си:
— Бийте! Колете!
И гърците, и славяните веднага се натрупаха къмъ вратника
и започнаха да се натискатъ едни-друти. Дедо Вишъ само викаше:
— Махнете се! Не искамъ дворътъ ми да се опръска съ ва
ша кръвь!.
Единъ отъ гърците мушна съ копието си единъ отъ дедо Вишовнте слуги. Тогава, Драго, най-големия дедо Вищове синъ, не
можа да се стърпи, измъкна ножа си и съ всичка сила го стовари
върху главата на гръцкия войвода, Железната му шапка стана на
две и ножа потъна въ главата му. Кръвь бликна като порой. Презъ
това време другъ отъ гърците заби пъкъ ножътъ си право въ гър
дите на дедо Вишъ. Ризата му веднага зачервене отъ кръвьта на
раната. Дедо Вишъ се хвана съ двете си ръце за раната, извика
жаловито, разтрепери се и падна върху ръцете на единъ отъ сино
вете си. Синовете и слугите на деда Виша, като видеха мъртавъ
трупатъ му, съ всичка ярость се нахвърлиха върху гърците. Пад-
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наха убити н отъ двете страни. Войводата, който беше се одрьпналъ на страна, за да си привързва раната, даде заповедь на вой
ниците си да отстъпятъ. Вишовите синове и слуги не излезоха
следъ техъ да ги преследватъ (защо ?). Те само съ вдигнати юмруци
и мечове, имъ се насмивзха викайки:
— Кучета ! Змии! Дано ви Марена ') избие!
Жените, като чуха, че дедо Вишъ e убитъ, захвърлиха вен
ците, преобърнаха дрехите си, некои даже отъ тъга ги и разкъсаха,
почнаха да плачать и късатъ космите си. Жалните имъ песни, които те започнаха да пеятъ, разтъжиха мъжете, — и те започнаха да
плачать. Следъ Това изкъпаха телото на деда Вищъ, прелблекоха Го
и го внесоха въ къщи, като го поставиха да седи на единъ столъ,
също като живъ. Дедо Вишъ беше облеченъ въ най-хубавите си
др*ехи; препасаха Го съ мечъ, пращова и лъкъ, а пъкъ на главата
сложиха шапката му съ перото. Предъ него бе поставена една брад
ва и копие.
Пепелището, дето се гореха труповете на умрелите, бе далечъ оть селището. Неколко слуги веднага заминаха да насекать
дърва за изгаряне на трулътъ, а други да събератъ камъне за мо
гилата. Всички домашни бързаха да бъде изгорень трупътъ на ста
реца, за да може душата му по-скоро да отиде при неговите братя
и деди, за да не се измъчва повече тукъ на земята.
Върнаха се работниците и съобщиха, че на поляната е
всичко ГОТОВО. Върнаха се и ония, КОИТО- беха отишли да повикатъ
съседите, за да присътствуватъ на погребението. Следъ това четворица отъ синовете му взеха умрелия, тъй както седеше на стола,
други — кучетата му, трети — оръжието му и пр. А жените пъкъ
заобиколиха мрътвеца и започнаха да нареждатъ;
— Леле, Вишо, стари дедо Вишо!
Що не станешъ, дедо, да ни видишъ,
Да не видишъ, дедо, да ни чуешъ,
Да ни чуешъ, дедо, да ни пвсрещнешъ!
Та да видишъ, дедо, твойта стопаница;
Твойта стопаница, дето, черна, вдовица;
. Та да видишъ, дедо, послушни синове;
Послушни синове, дедо, покорни внуци;
Покорни внуци, дедо, бързоноги коне;
Пуста опустяла, дедо, черната Марена, .
Дедо те Грабна, дедо, отъ насъ раздели,
Отъ ръцете, дедо, оть сърцето!
Плачете, сестри, да поплачеме!
Ронете сълзи, .сестри, да поронимъ !*)
Всички беха излезли да изпратятъ стария Дедо Вишъ, Въ къ
щи жива душа не бе останала. Най-сетне те стигнаха до поляната.
.Близу до входа на поляната имаше натрупано върху четири дебели
и дълбоко забити въ земята колове клада дърва. Въ среда
та на кладата стърчеше другъ по-дебелъ и по-високъ колъ.
Около кладата имаше изкопани трапове, а до техъ неколко глинени
J) Богинята на смъртьта.
2) По Д. П Япоетолоат,,,, С. Н. У. томъ XI, стр. 17.
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гърнета. Въ тия гърнета щеше да се събере пепельта-на умрелия.
Отъ другата страна на кладата беше натрупана грамада хлебъ,
месо, медъ, млеко, за да се нахранятъ присътствующите следъ
погребението.
Синовете сложиха мъртвеца въху дървата и го завързаха за
средния колъ. Предъ него сложиха и оръжието му, Следъ това
изкачиха върху кладата и конътъ му, и кучетата му, които също
така здраво завързаха за средния коль. Когато всичко беше вече
готово, върху дървата се покачи и жена му. Изпървомъ тя отправи
погледъ къмъ всичките, следъ Това падна върху краката на мъжътъ си, пригьрна го и остана неподвижна като умрела. Следъ
това отъ четиритехъ страни запалиха кладата. Пламъка и димътъ
скоро обхванаха мъртвеца, жена му, коня му и кучетата му. Презъ
всичкото време четири слуги на коне съ дълги копия въ ръце
непрекъснато обикаляха кладата, за да не би лошите духове да
отнематъ душата и телото на мъртвеца. Съсъ същата цель и всички
мъже, наседяли около кладата, непрекъснато съ мечовете си цепе
ха въздуха.
Огънътъ се усили. Дървата почнаха да се чупятъ, и труповете
паапаха въ огнената бездна. Всичко се обърна въ въгленъ и пепелъ.
Следъ като огъня загасна; жените събраха пепельта въ гърнетата,
които събраха на купъ, и върху техъ за късо време направиха могила:
Следъ това започна угощението. Сега вече немаше плачъ. защото душата на дедо Вйщъ отдавна бе отлетела при неговите
братя и деди. Вички наседаха на колело, жените почнаха да слагатъ
яденето. Единъ певецъ взе гусла и запе :
"Стари дедо Вишо! съ пръстъ те зарихме и сълзи облехме,
защото ти нема да се върнешъ вече между насъ. Тукъ на земята
ти всичко си имаше: и верна жена, и послушни синове, и покорни
внуци, и работливи снахи, и бързоноги коне, и вакли стада, и зеле
ни пасища, и. всичко ! Защото вечно ще летишъ по небесата, пра
тихме съ тебе и върната ти жена, и обичния ти конь, и последните
ти кучета. Съ тоя мечъ, който ти сложихме, съ това копие, което
ти дадохме : коли и убивай гръцките души, Т-юите врази ! Стари
дедо Вишо, ахъ ти нема да се върнешъ вече!
Следъ това Драго, най голямиятъ Вишовъ синъ, стана, пи
изъ една картуна медъ и се закле: "Дано ме лисици изядатъ, ако,
татко, не платя за кръвьта съ кръвь 1 Дано ми само лоши хабери
идватъ, ако, татко, за живота ти СЪСЪ живогъ не платя.
И другите мъже станаха. Извадиха мечовете си и почнаха да
ги удрятъ едни съ други. Следъ това вдигнаха мечовете нагоре и
и се заклеха: „Кръвъ
за кръвъ \- А жените презъ това време само
кълнеха ; "Era"1) и змии очите имъ да изпиятъ и кучки главите имъ
изядатъ !" Следъ заклеването, започна угощението, което трая три
деня и три нощи.
С х в а щ а н е : Умрелия славяните окъпвали, ,преобличали и
поставяли на столъ да седи. Следъ това Го занасали на пепели
щето, където му изгаряли трупътъ съ всичкото оръжие. Върху
пепельта издигали могила.
1} БОГИНЯ на отмъщението,
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Шумъ се чува, звънъ и викъ,
Наковалняти ехти,
И железото — светликъ
Въ дребни искрици пращи.

— Танга, тинга, танга, ч у к ъ !
Правя палешникъ за плугъ,
И съ него иладъ орачъ
Отъ зори до здрачъ

Нека биятъ, некъ пращи!
Тамъ се палешникъ кове,
А пъкъ чукътъ, чуй го . т и !
Секащъ вика и зове:

Щ е оре, жито ще с е е ,
Топло слънце ще го грее.
Доръ поникне, пусне класъ,
И узрее ли, тогазъ

Щ е се чуй жътвврски гласъ,
Та затуй ви викамъ азъ :
Танга, тннга, танга, ч у к ъ !
Правя палешникъ за плугь.
Чичо Сгоянъ.

БЯЛЕГЬ/
Пролигъ: „Танга, тинга, танга чукъ,
„Нравя палешникъ за плугъ".
Децата правятъ едно движение съ двете ръце на
предъ, навеждайки се и изправяйки се осемь пъти, каточели
удрятъсъчукъ върху наковалня.
1. Куплстъ.
Децата правятъ бавни стъпки напредъ въ так
та на песеньта, като поставятъ ръцете на ушите си, каточели
чуватъ ш у м ъ ; после правятъ едно движение съ деснатз ръка въ
десно навънъ, каточели биятъ звънецъ. Спкратъ се и правятъ
движение съ двете ръце, каточели чукатъ върху наковалня. А
за да представятъ горещо железо, те правятъ движения, ту съ
едната, ту съ другата р ъ к а напредъ и бързо я отдръпватъ назадъ,
коточе-,и се опарватъотъ горещо железо. Пакъ тръгватъ напредъ
съ бавни стъпки, като правятъ съ двете ръце движения напредъ
и въ страни, съ движение на пръстите, разтваряйки ги, за да изразятъ дребни искрици.
2. Куплетъ.
Децата се спиратъ на место и правятъ два
удара напредъ съ двете ръце и четири енергични движения съ
двете ръце въ страни и напредъ; после вдигатъ десната ръка го
ре, каточели държатъ въ иея чукъ.
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Ковачи.

3. Куплетъ.
Тръгватъ напредъ въ такта на песеньта и пра
вятъ едно движение съ двете ръце напредъ, навеждайки се и
изправяйки се осемь пъти, каточели удрйтъ съ чукъ върху нако
валня. Правятъ още по-бавни стъпки, каго имитиратъ движението
на орача.
4. Куплетъ,
Продължаватъ да се движапъ бавно, подража
вайки движението на орача; изправятъ се и правятъ едно движе
ние, каточели взематъ жито отъ престилките си и го хвърлятъ
съ лесната ръка ; спиратъ се и показватъ на слънцето. Следъ
това се кленятъ, изправятъ се бавно, като правятъ съ десната ръка
едно движение напредъ съ длань на ръката, обърната надолу —
последователни бързи движения нагоре, за да мзра?ятъ растене
на житото и задържатъ въ най-високото положение ръката — поза.
о. Куплетъ.
Децата правятъ едно движение напредъ съ
показалеца на десната ръка и клатятъ глава ту въ лево, ту въ
десно. Тръгватъ напредъ съ едно движение на двете ръце на
предъ, навеждайки се и изправайки се осемъ пъти, каточели удрятъ съ чукъ върху накования.
З а б е л е ж к а . Тамъ, дето се повтаря : т а н г а т и н г а и п р .
въ разните гласове, движенията се повтарятъ.
И>. Христояъ—с, Кунино.

Къмъ гората.
Moderate.
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хлада лриятенъ,
въздуха пресенъ,.
шепота веселъ,
птичата песень.

Обичамъ азъ твоите
Клонки и лнстенца,
Буките в'усоите, .
Нежните цветенца.

Обичамъ, обичамъ
Всичко азъ у тебе,
И ти се обричамъ
Вечно да те любя.

Обичамъ и тези
Кръглести поляни,
И тамъ ей онези •
Извори студени;

Обичамъ азъ твоите
Клонки и листенцз,
Буките в'усоите,
Нежните цветенца.
Церковски.
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Йордзнь Савоаъ — Ра)градъ,

Въ р е к а т а .
1. Шаранъ.
Наблюдения въ рибарницата: 1. Какви риби се продаваха на
тезгяха. 2, Насолени риби въ качета. 3. Съдове, въ които се държатъ рибите. 4. Работата на рибаря. 5. Касъ се чистятъ и солятъ
рибите. 6. Хайверъ. 7. Чистота на рибарницата: продажба на ри
бата.
Пособия: картина, шаранъ, хайверъ.
Материяпъ за разработка: Т.Щаранътъ се среща въвъ всич
ки почти води,,— въ блата, реки, езе^-а. Той живее дори и вьнайнечистите води, гдето не би могла да живее никаква друга риба.
Най-вече шаранъть обича такива места, гдето водата е тиха и дъ
ното е покрито,съ тиня. Въ тинята шараните намиратъ за храна
разни гниещи неща, червейчета, охлювчета, глисти, личинки, Цегь
день се рови той и тъпче стомаха си съ тиня, като заравя до по
ловина телото си и оставя нзвънъ само опашката. Огъ това повече
не му Требва. Привечерь шаранъть само напуска тинята, изплува на
повърхностьта и се приближава до брега, за за си хапне листенца
отъ трева или тръстика.
СХеащанс — кздписъ : I. Где обича да жизее шаранъть. 2.
Съ какво се храни,
2. Телото на шарапътъ e нагодено да живее въвъ водата. То
e заострено па двата края и сплескано отстрани. Така прилича на
малка лодка и лесно пори водата. Покрито е съ люспи които съ
наредени като керемиди. Те пазятъ телото отъ повреда. А за да се
плъзга леко въвъ водата, телото е покрито съ лига,
Шаранътъ плава, като блъска водата съ опашната си перка,
Помага си и съ другите перки. Кои ? Где еж? Отъ що съ направени?
Шаранъть диша съ хриле. Те приличатъ на тънки червени нищ-4
кн, Отвънъ съ закрити съ костени плочки, които се отварятъ и затварятъ. Водата постояно протича презъ хрилете и. пречистя кръвьта.
Шаранъть диша въздуха, които се намира ВЪВЪ водата.
Кръвьта на шарана е променлива; тя е толкова топла, колкото
е топла водата, въ която живее.
• СХващаие— надписъ: Какво е телото на шарана.
3* Цело лето шаранътъ прекарва въвъ водата. Но когато дой
де есеньта, когато стане студено, той се завира въ Тинята на най-дъл
бокото место и прекарва цела зима въ сънь, И чакъ когато вре
мето се стопли, когато ледътъ се премахне и пролетните топли слън
чеви лъчи стоплятъ водата, когато покара зелената тревица, шара
нътъ се измъква отъ тинята и показва край бреговете.
Скоро следъ това шараните се събнратъ на Големи стада «
плуватъ къмъ бреговете, за да снесатъ яйца. (Защо къмъ брегове-
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т е ? — Тамъ водата e по-плитка и по-лесно се стопля отъ слън
цето). Яйцата или, както се наричатъ, хайверътъ плава на купчинки
отгоре водата и се прилепя къмь водните растения. Следъ неколко дни, отъ хайверътъ се излюпватъ мънички, прозрачни рибки,
които 'весело засноваватъ, заплуватъ изъ водата. Те требва сами
да си търсятъ храна. По-Големите риби и други 'водни животни
изяждатъ много отъ техъ. Женскиятъ шаранъ снася до 700,000
яичица.
Тая голема плодовитость на шарана е въ зависимость отъ големото му изтребление. Само така той запазва, рода си. Шаранътъ
е беззащитна риба. Нема ни забати челюсти, ни костенъ гръбъ, ни
то е^итъръи ловъкъ, както щуката. Запазва го донекъде цветътъ
на люспите. Каква боя нматъ отгоре,? А отдолу? Дъното на реката,
блатото и тинята ?.
И неприятели има много — и щъркьтъ, и рибарьтъ, и видрата, и водната змия и други Грабливи риби. Не по-малко е големъ
изтребитель на шараните и човекъ.
СХващане — иадписъ: 1.3именъ сънь. 2. Хайверъ и размиожавзне. 3, Неприятели на шарана. 4. Средства за запазване.
О б Щ О с х в а щ а н е . В, Рекапитулация. I, Где обича да
живее шаранътъ 2. Съ какво се храни. 3. Какво е телото. 4. Зименъ сънь. 5, Хайверъ и размножаване 6. Неприятели, на шаранътъ.
7. Средства за запазване,
Б. Схващане нов*, редъ. 1. Какъ прекарва летото. 2. Какъ
презрва шаранътъ зимата. 3. Защо сниса яйцата си край бреговете.
4. Какво би станало, ако всичките яйца на шаранътъ се излюпятъ.
5. Защо шаранътъ умира въвъ въздуха.
В. СХващане въ нова форМа. ЬКакъ ловятъ рибарите ша
рани. 2. Историята на уловените шарана. 3.. Никулденски "шаранъ"
4. Какъ рибарьтъ чисти шараните. 5, Какъ едннъ шаранъ избеГа
отъ рибарската мрежа.
Изведи. 1. Телото на шарана e покрито съ Гладки люспи, кои
то подпомагатъ плаването. Нагодено е лесно да пори водата. Плава
съ иомощьта на опашката и перките. 2. Живее въвъ водата, защото
има хриле, перки. 3. Развъждатъ се отъ яйца. Какъ се излюпватъ ?
Родителите не се грижатъ за малките, поради това те много се изтребватъ. 4. Затова и шаранътъ снася съ хиляди яйца.
Рисуване. I. Шаранътъ; 2. блатото, въ което живее шаранътъ,
3. рибарницата; 4. рибарь лови шарани; 5. каче съ хайверъ; 6. мом
че лови шаранъ съ въдица.
Моделиране. Взема се късъ глина, КОЛКОТО ябълка, и се валя
между дланите, докато вземе форма приблизително^ яйце, утънено
и на двата края. Следъ това се сплесква отстрани. Направя се опашка
и Глава огь същия кжсь. Главата, похлюпаците на главата, очите
и устата се отбелезвать съ моделирната пржчица. Перките се по-

207.

Педагогическа практика

ставятъ на гърба и отдолу надраскватъ съ моделирната пръчица, за
да приличатъ на перки,
Шаранътъ се моделира въ разно положение: съ прегьната опаш
ка, разперени перки, отворени уста и т, н,

2. Ракъ,
Пособия: ж и в ъ

ракъ,

сваренъ,

картина.

Мзтериалъ за разработка. 1. На рибарскиятъ дюкянъ имаше
цела кошница съсъ живи раци. Макаръ вчера ловени, те още съ жи
ви и пъплять касамъ-натамъ изъ кошницата. Обвити съ въ трева.
До техъ.— на същия тезгяхь - е сложена кошница съ варени
раци. Те съ червени.
— Момчета продаваха изъ улиците, въ бирариите, кръчмите
и кафенетата също взрени раци.
Где ли съ ловени тия раци ?
— ВЪ реката, езерото, благото. Затова се и нарича реченъ ракъ.
Ракътъ обича, тините, застоялите води. Дене стол между
корените на върбите, водните растения, подъ камъните, въ дупки
те, които си изкопава самь съ предните крака; мърда си мустачетата и си пули очите. Той не смее твърде да шава, защото беда го
чака. Добре му е ту.съ, па и той се чувствуоа ботъръ и силенъ.
,Св,.кащане надп Съ : Где живее ракътъ.

2, — Ракътъ e нощно животно. Щомъ се стъмни и въ водата
стане тъмно, хладно ракътъ напуска своето скривалище и баоно
изпълзява напредъ съ краката си. Оть пръвь погледъ се забелечва,
че телото му e нагодено за живогъ въвъ водата и за борба сь дру
гите животни. Ракътъ e хищно-грабливо ЖИЗОТНО.
Да разгледаме телото му.
а. Целото му тело е обвито съ черупка, която скрива месото.
Това го пази отъ повреда
б. Разделено е на главогръдъ и коремче.
На глазогръда има : два чифта мустачета, съ които опипва
предметите, и очи, които съ много развити. Те се намирать на две
подвижни стълбчета. Кога почива, ракътъ си крие очите въ особе
ни ямички.
Петь чифта крака, първиягь отъ които е съ щипци, да лови
плячката си и се брани отъ неприятели.
Уста.

Хриле, поместени въ хрилни ямички.
Коремчето и опашката на рака образуватъ лопатка. Съ помощьта на опашката той загриба водата къмъ телото си и така плува
много бърже,
Ракътъ е лакомо животно. Той яде червеи, охлюви, жаби. Ала
най-обича мърша. Щомъ некой трупъ попадне въ реката, веднага
около него се струпватъ лакоми рачета. Подобна храна се намкра
въ застоялите води яли тихо течащите. Когато ракътъ не може да
намери месна храна, яде и млади коренчета и стъбълца на растения.
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Плячката си Той дебне и напада отъ засада. Ако не я хване веднага,
впуска се да я гони, плувайки бърже. Хванатата плячка не Гълта
цела, а разкъсва съ щипците на първия чифтъ крака, съ щипци
те на другите пъкъ крака я донася до устата си.
СХващане — нздписъ ; 1: ТелоТо на рака. 2. Съ как
во се храни.
Ракътъ се разможава чрезъ яйца. Презъ зимата снася 100
— 200 и ги носи на коремчето си, Отъ техъ се излупватъ малки
рачетз, които се залавягь СЪСЪ щипците си за члекестните израс
тъци по коремчето на майка си и стоягь тамъ докато порастнатъ.
Обикновено това е презъ месецъ юний, когато речната вода бива
топла отъ слънчевите лъчи, па и въ реката (блатото, езерото) се
намира изобилна хрзна : падать червейчета, бръмбари, разни личики.
Така по-лесно се отглеждатъ малките.
Къмъ средата на летото ракътъ мени черупката си — тя
става малка за неговото Тело. Когато ще си хвърля черупката, ракъть престава да яде, става печаленъ и се скрива въ дупката си,
Тамъ почва да се Търка по стените на дупката, или съсъ щипците си.
Следъ смъквангто на старата черупка ракътъ остава покритъ съ
мека, неж1а и силно чувствителна кьмъ допиране кожа. До затвър
дяването на черупката, той продължава да се крие, защото особе
но сега неприятелнтЬ му съ много: риби, водни змии, водни плъ
хове и др. Големъ неприятель на ракътъ e и човека, Въ големите реки,
раците се ловятъ съ Големи кошове, като ги примамватъ съ
мърша. Най-вече y насъ раци се ловятъ въ Девненското езеро.
Отъ неприятелите си ракътъ се запазва съ цвета на телото
си. Той e сивозеленикъвъ и мъчно забележимъ по .речното дъно.
Запазва се и чрезъ яката си черупка, a често пуска въ действие
и яките си щипци. Обикновено, щомъ види-опастность, той си за
вира главата въ песъка и размътва водата съ опашка, ако не успее
да се пъхне подъ некой камъкъ или коренъ на върба.
Ракътъ прекарва зимата въ сънь, като се завре вь Тинята.
СХващане — надпиСъ : 1. Какъ се размножава. 2, Неприяте
ли на рака.
О б щ о с х в а щ а н е . Рекапитулация. 1. Где живее ра
кътъ. 2. Телото на рака. 3. Храна. 4. Размножаване. 5. Непри
ятели на рака.
Б. СХващане въ новъ редъ. 1. Какъ прекарва пролетьта и
летото. 2. Какъ прекарва зимата.
В. СХващане въ ноеа форма. 1. Единъ ракь разказва, какъ се
спаси отъ мрежата на рибаря. 2. Другъ разказва какъ си промени
черупката, 3. „ Какъ -юпаднагь въ рибарницата * — историята
на единъ ракъ
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Изводи. 1. Телото на рака е покрито съ черупка; мени се
всеко лето. 3. Телото-се- двли на главогръдъ в коремче. 3.
Въораженъ е съ яки щипци и развито зрение. 4. Диша съ хриле,
5, Размножава се отъ яйца, които женската носи отдолу на коре
мчето. 6. Плава бърже назадъ и напредъ. 7. Цветътъ на черупката
му прилича на речното дъно • — средство за защита.
Рисуване и Моделиране. 1. Ракъ на речно дъно. 2.Ракъ
хваналъ съсъ щипки червейчс 3. Рибарь лови съ мрежа раци. 4.
Кошница съ раци. 5. Сварень ракъ. Моделиране щипки, целъ ракъ
върху: подложка.

.СВОБОДНИ Т Р И Б У Н Я
Н. Ми-:ал«вь —• гр. Сг Загора^

Чл. 73 отъ Закона за народното
просвещение.0
Висшиять учебенъ съвегь въ тази годишната си сесия презъ м.
януарнй рещилъ да се измени чл. 73 отъ Закона за народ, просве
щение, като се премахне ограничението, числото на учителките да
не надминава това на учителите. Некои вестници изказаха своята
радость оть това ново положение, което ще се прокара въ закона.
Това е искане и на съюза на основните учители. Нека, обаче, да видимъ следствията, ако се прокара тази реформа и ще ли бъде тя
отъ полза за учебното дело и напредъка на нашето училище.
Съ нея ще се изместять постепенно учителите отъ тази имъ
професия, защото я сега тя не ги привлича, и техните места ще се
заематъ отъ жени-учителки. Най-напредъ ще се измести учителя отъ
градовете, като знаемъ, какъ партизански се назначавать учителите
и влшшието-на жената, за да се промъкни въ града. На всеко ва
кантно место въ градовете за напредъ, вместо учители, ще се назначавагь все учителки. По този начинъ учителите постепенно ще
1) Не споде.яме възгледите, прокарани въ тая статия, Чл, 73 отъ Захона~за народното просвещение трЬбвв да се премахне. По тоя въпро-ъ се
изказахме подробно въ кн IV, i-од I, стр 230 — 233 ма „Педег. практика*.
Партизанството, фаворизацииг,,,, и нелоялната конкуренция прн попълаанет-» на учителскитЪ мЬста кь грздовегЬ и гопЪмитЪ села лесно могатъ да
се отеранятъ, щомъ се нареди въ закона, назначенията на учителите и учиталкцте въ гакива места да ставагь с а м о ч р е з ъ к о н к у р с н и и з п и т и .
Редакцията.
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са нзместятъ отъ градовете и техните места ще се заематъ отъ
учителки. Това също ще стане найнапредъ въ големите села, а
после и въ по-малките и по-хубавите села, дето•условията за ра
бота съ подобри. Ще останать, може би, учители само въ селата,
дето има местни кандидати-учители отъ същите села. Всичко то
ва за напредъ ще се отрази на учебното дело.
Когато нашето училище се феминизира, резултатите не щебъдатъ такива, каквито съ днесъ.- Който по-дълго е билъ въ контактъ
и непосредственъ контролъ на нашите училища, знае, че между ра
ботата на учителката и тай на учителя все има разлика. Защитни
ците и тези, които искатъ отменението на членъ 73 отъ 3. за нар.
просвещение твърдятъ, че учителката е най-подходящата, че тя по
природа е възпитателка, че нейното место e въ училището и че тя
требва да заеме всецело тази професия, като измести учителя, как
то това било въ Съединените Щати и др, некоа държави, обаче,
който е следилъ отъ близко работата на учителите въ нашето ос
новно училище, е ДОШЪЛЪ до - убеждението, че учителката не може
да се предпочете предъ учителя. Повечето отъ младите учителки
гледатъ на професията си, като- временб занятие, Като средство да
могатъ по-лесно да намерятъ по-боГать мъжъ да се оженятъ и на
пуснатъ учителството. Само по-бедните отъ т е х ъ и тези, който се
омъжатъ за учители, оставзтъ да учителствуватъ и напълно се пре
давате на професията си.'
Жената по природа, като майка, e подходна за възпитателка,
но нима мъжътъ — баща нема качествата на добъръ възпитатель?
Ами най-добрите възпитатели, педагози и ПСИХОЛОЗИ — Комтски, Дистервегъ,- Джопъ Локъ, Беконъ, Русо, Пешалоци,
Мойманъ,
Вундъ, Лай, Райнъ и др., КОИТО ни дадйха великите принципи на
обучението и възпитанието на децата, не съ ли били учители ? Кол
ко велики педагожки съ всесветска известность имаме до сега ? Има
ме само неколко жени, които съ работили въ областьта на възпи
танието и обучението като учителки й с ъ допринесли нещосъсъ свои
те .съчинения за напредъка на! педагогическата мисъль, но те далечъ
не съ стигнали великите педагози-учители.
" ••
.Учительтъ-педаГогъ, истинскиятъ учитель-възпитатель, безспор
но, притежава много по-добри възпитателни качества и съсъ своя'ха*
рактерь,; съсъ своите знания,'съсъ своята обичь и преданость къмъ
професията .създава и подготвя бъдещите характери, отколкото
чувствителната възпиТателка-учителка, която повече действува на
чувствата на децата и не може да укаже онуй възпитателно влияние
и-да подготви, както требва бъдещите граждани. ,
Безспорно е, че има учителки способни, които притежавать
всички качества на добри педагози-възпитатели, които стоятъ наравно
.съ добрите учители, но тези учителки, за жалость, еж твърде малко.
Освенъ това,, условията у насъ не съ такива • както въ други
т е \културни и напреднали, въ всеко отношение държави. Въ наше
то, село и въ много отъ малките градове просветата на население
то не стои на оная висота, на каквато е въ западните държави. Ние
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имаме едно население, което въ просветно отношение стой много надире. Това население иска учиТель-просветиТель, на когото дейностьта
дз не се ограничава само между четирите етени.научилището, ада,
работи И:между, населението за неговата - просвета,--."въ, научно* сто
панско. и. икономическо^от^ошение. Нуждно е- ЙЪ всеконаше село да
се отвори читалище, да-се-дзватъ представления, утра. вечеринки.,
да се, държатъ • реферати, сказки преъзпитанието: по • хигиената* по
заразителнитеболести.по земледелието и клоновете,му — СКОТОвъдство,,, лозарство; пчеларство и пр., да се ,основатъ; кооперации,,
кредитни учреждения и пр.\
Кой ei най-подходящиятъ работникеза тази дейно,,пъ,;освенъ учительтъ? Всеки ще признае,
.че тази просвеТителна работа'не епо си
лите на учителката; а:к опитътъ ни показва,\че у насъ въ това отно
шение учителката не',-'е .проявила никаква дейности й че, ако има не
що направено 3i. културното Повдигане на населението, то се длъжиизключително на учителя.
Ако.учитедката напълно измести учителя отъ нашето основно
училище,, ще; ли може ,тя. да, прояви .тази просветна-обществена де,-,,ность, кбята.още:дълги години ще-бжде тъй необходима за нашия
народъ'?
Всеки, който е билъ пр-дълГо
рремечъ селата, 'между нашия
селянинъ, като имз
предвйдъ
манталитетаму,
знае, каке гледа М
какво мнение има1 той за учителката нъ село. На учителя гледа съ
друго OKQ. Него уважава и слуша, защото той е по-блнзу 'до него
въ канцеларията, въ общината, въ' кръчмата, на събрание и'т: н.Той
иска да чуе.огь учителя.лоаинйГ.Йо-.поТитика; да му обясни некой
вьчроси по данъка; да му направи'заявление, да Го питало стопан
ски въпроси и пр. Ако учйтеЛя не семеси въ'партизанските ббрбй,
ако той върши не политическа,; а чисто просветна дейность, той е
съ големъ авторитетъ въ. селото и се ползува съ снмпатите и обнчьта на всички селяни.
Може ли учителката да го измести въ това отношение и да
има този авторитетъ на учителя? Нека всеки съзестно си отговори
на този въпросъ.
Оюредъ Закона за нар. просвещение, учил. настоятелството е
отделенъ институтъ съсъ свой председател.», касиеръ и счетоводитель.
Гл. учитель.е счетоводитель на настоятелството. Воденето на сче
товодните книги не е лесна работа, защото има отговорности. И до
сега закоиъть не е приложенъ, защото касиерите не представятъ га
ранции, а и учителите нематъ желание да бъдатъ счетоводители,
за това въ много села касиеръсчетозодителите еж общ. секр. бирници,
които съ опитни и работятъ умело съ общинското и учил. счетовод
ство. Тази длъжность-счетововитель на учил. настоятелство, особено
въ селища, които имать повече учил, имоти, дето требва да се
приготовляватъ тръжни книжа, да се отдаватъ подъ наемъ и дето
учил. бюджети еж отъ стотици хиляди лева, даже н нзй-опитните
учители мъчно я изпълняватъ и правять доста грешки, A какъ ще

212.

Чл. 73 отъ Закона за народното просвещение.

нзиълняватъ тази длъжность учителките, когато ще бъдатъ сче
товодители иа учил, настоятелства ?
Отъ това изменение на чл. 73 отъ закона нема да спечели и
Българ. учителски съюзъ. Учителите ще иамалеятъ още повече.
Това се вижда отъ статистиката и Годишните' отчети на окрхж.
учил. инспектори. Почти въвъ всички окръзи числото на учителките
e много по-Големо отъ тов4 на учителите. Отъ година на година
учителите намаляватъ, защото и заплатите еж малки, и мнозина учи
тели напущатъ професията си и се залавятъ за друга по-доходна
работа. Това ще продължава и за въ бъдаще, ако не се подобри
материалноло положение на учителя.
Вь учителските дружества ще останатъ повече жени. Каква-ще
бъде дейностьта имъ тамъ, въ тези професионални културно-просветни дружества ? Учителската организация ще ли бъде тъй бойка
да остоява интересите на учителската професия?
Отъ всичко изложено не иск-амъ некой да си помисли, че азъ
съмъ протиоъ учителката. Не, нашата учителка въ последните годи
ни се доста издигна. Много учителки работятъ върху себе си и съ
своето самообразование даже съ надминали не^ои учители. Много
отъ тесь съ преданни на професията си, следатъ педагогическа ли
тература, педагогическата мисьть и опресняватъ споите знания. Та
кива учителки съ полезни въ училището.
Моята мисъль е, чг въ България услозиятд не съ такива, как
то въ другите държави, на1р. Сьед. Щати, за да се феминизира учи
телската професия. Какъвъ е изобщо умствения урозенъ на нашата
селска маса, всеки знае. Когато възъ всеко село ще има достатъчно
млади интелегентнн сили, които да замЬстятъ просветно-обществената дейность на учителя, тогава на все*<ъде учителката, може да зае
ме тази професия. Нуждата отъ учителя нема да се чувсТвувз тол
кова много, Но сега не бива да се бърза съ изменение на чл. 73.
отъ закона.

РЕЦЕНЗИИ И. ОТЗИВИ.
Недомислия въ педагогическата «и литература, отрадно
е засилването на нашата педагогическа литература презъ послед
ните години. Педагогическата книжнина почва наново да се възраж
да. Освенъ двете педагогически списания, "Училнщенъ прегледъ* и
«Учителска мисъль", чието издаване е осигурено по силата на задължителностьта и които поради това не могатъ да служатъ за признакъ на нарастналата потребность, имаме вече още други три спи
сания: "Педагогическа практика", "Свободно възпитание" и "Наука
и възпитание*1, ръководители на свободната учителска мисъль.
Техниятъ растежъ и техното закрепване е сигурно мерило за
нарастналия интересъ къмъ педагогическите въпроси проблеми
всредъ учителството. Когато се съди за този интересъ не требва
да се изпуица изъ очи и останалата педагогическа книжнина,
както и разпространението на педагогическата мисъль чрезъ ж и 
вото слово по учителските конференции. Учителските конферен
ции беха първите следъ войната, които преди всичко наново
съживиха и повдигнаха духовния интересъ на учителя, наново
влеха въ него импулса за нова творба, за нова приспособение
къмъ настъпилите условия. Всичко това създаде почва и за брошурната педагогическа литература, която въ последньо време
почна видимо да се засилваПаралелно съ тоя отраденъ факгъ критичниятъ наблюдатель
не може да не констатира, обаче, едно отпадане на сериозностьта
и строгата научность, въ която се третиратъ некои въпроси у
насъ въ сравнение съ оня духовенъ ръсть, до който бехме дошли
преди войната- Нашите списания не еж достигнали още оная ви
сота, на която те, безспорно, стряха преди войната. Лзъ схващамъ,
че гояемо значение за това има и сегашния имъ намаленъ обемъ,
който налага едно по-кратко н прецизно излагане на мисъльта,
ала се те още не ни даватъ очакваното. При това чете се още и
въ самото третиране на въпросите известна по-голема слабость.
ЗНОЯ, че и преди войната се печатаха статии, които въ едно или
въ друго отношение не можеха напълно да задоволятъ четците,
ала този брой сега е много no-големъ. Изглежда дори да е намаляла
и собствената критичность на самите автори. Иначе не мога да си
обясня печатането на некои статии отъ познати дейци въ педагоги
ческата литература, КОИТО СТОЯТЪ подъ всека критика, не мога
да ,еи обясня некои недомислени новаторства и Смелостьта да се
излиза въ отделни брошури съ ученишки работи. Сметамъ, че
изнасянето на тия „недомислия" е единъ дългь на нашата педа
гогическа критика н че съ това се принася ценна услуга на на
шия учитель- Ония, които пишатъ и нскатъ чрезъ писменното
слово да се изднгнатъ въ ръководители и да дадатъ насока въ
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образованието и възпитанието,- требва критично да поглеждатъ
на своята дейностьм да.я- обС-ъждатъ зрело^.
Своите' мисли и бележки по ,,,недомислията" въ' нашата педа
гогическа' литература ще почна съ'статията на г. д-ръ Л . Цоневъ,
печатана въ год. 'XXII, "кн. 7 и 8, 1923 г. н а С п . „Училищеиъ прегледъ" подъ насловъ "Върху образователния процесь и учебния
иетЬдъ". Почвамъ съ тази статия'нй само за това, че тя третира
едийъ така ва&енъ дйдактич-ески въпросъ, но й защото тя е из
лезлайзъ* подъ' Перото н а е д н о отъ™ най-сйедущите по въпроса
лица, каквото би требвало- да бъде единъ доценгь по дидактнка.
При туй, това е единъ отъ въпросите, който г,.'доцентьтъ' e разглеждале въ^ педагогическите конференции й е агитиралъ; следо
вателно, и устно за мислите, изложени отпосле въ изстатията. \ :
Четохъ; тази статия не Веднажъ й пакъ' не можахъ да разоера нито що е образбвзтеленъ процесе, нито пъкъ що е 'учебенъ
методъ. Некаме извини г. доцентътъза тази ми дързосгь, йо; из
глежда, Че той не пише Иа български и за българи. Още въ са
мото начало се чете: „ И когато този образоватеденъ идеалъ-се
п р е с л е д в а за всички деца, повикани въ ученишкото обшожитие, когато всеки б ъ д е щ е членъ на обществото, още въ у т р о 
т о н а с в о я ж и в о т ъ . паралелно съ н е т о в и Н я (своя?) хармонйченъ развой 'къмъ съвършенство се научи, навикне да извър
шва спореде дарбите сн известна ф у н к ц и я в ъ н е г о з а п p'-eу с т р о Й С т в о т о м у й д а върши това като д е л г ь , драговолно,
при пълно съзнание, че по този начинъ т о й т в д р й д е л о т о
н а с о б с т в е н о т о с и б л а г о п о д у ч и е , * ) . - с ъ това е напра
вено всичко за преуспеването, за напредъка на това общожитие".
Разбирашълн читателю великата мисъль въ тази езикова галнматия? пъъ не мога да я разбера. Ако допуснеиъ. Че идеалът.-, може
д а с е п р е с л е д в а , все пакъ не е ясно ОТЪ кога почва у т р о 
т о н а живота : - отъ ученическия столъ или преди това, Почва
Ли утрото отъ ученическия столъ, то изглежда, че преди утрото
требва' да има нощь на живота или к Ъ щ о друго. Почва л и този
животъ съграждането; натъкваме се още на по-сложна проблема,
понеже по-после се говори за п ъ л н о с ъ з н а н и е , което го ле
ма нито въ утрото на живота, а още пък-ь по-малко преди утро
то. "Ьъд^щиятъ членъ, мждро ни поучава доцентътъ, требва да
навикне да и з в ъ р ш в а и з в е с т н а ф у н к ц и я в ъ н е г о за
п р е у с т р о й с т в о т о м у " . Напразднс» четецътъ би се питалъ въ
к о г о . — въ ученишкото общожитие ли, въ обществото или въ
утрото на живота. Стига да си представимъ сега „известна функ
ция
на обществото, на общежитието (напр. пазене на общест
вения редъ ; напр. дежурството) или пъкъ на утрото на живота
(.напр. яденето) и веднага ще ни стане ясна великата мисъль, че
съ извършването на -известна функция за преустройството му"
ще сътворимъ "делото на собственото си благополучие".' Да се
съмняваме,-че всичко това е нескопосанъ преводъ, бихме кръвно
обидили уважаемия доценгъ.
*) Курсивъп. е мой.
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Минавамъ три страници, ПЪЛНИ СЪ подобни мисли, върху
конто мога да се повърна, ако стане нужда, и ce спираме на
въпроса: какъвъ e образователниятъ процесъ. При това, обаче.
требва да си състави мъ споредъ автора на статията ясна пред
става за същината на учението. Това пояснение се почва съсъ
съждението; „Требва добре да познаваме естествения развой иа
образователния процесъ, конто ние като ржкрводители, дейци въ
образователното дело, има да п о д п о м а г а м е , за да може той
(той?) да се р а з в и е п р а в и л но к ъ м ъ о б р а з о в а т е л н и 
т е и д е а л и " . Въ това се крие централниятъ въпросъ иа педа
гогиката. Този въпросъ пъкъ значелъ, „до каква степень учительтъ може и требва да работи в,ъ обучението по точно устано
вени норми. . • ." Дидактическа норма или творческа личность.?
Така може да се изрази накъсо споръгь. Доколко методътъ може
да бжде общовалиденъ, задължителенъ за учителя, до каква степень и какъ учительтъ може и требва да се намесва въ естест
вения процесъ на ученето и до колко личните дарби на учителя,
неговия маниеръ могатъ да заменятъ, установените, учебно въз
питателни норми? Редко ми e падала въ ръцете подобна лите
ратурна педагогическа творба съ толкова много забъркани поня
тия. Изглежда, че научностьта на своите мисли доцентътъ съглежда въ мъгливостьта и забулването на мислите съ външния
блесъкъ не фразите. Метода, дидактически норми, творческа
личность едно и също ли е? Така може да разсжждаеа само оня,
който не си е уяснилъ най-елементарните понятия на дндактиката.
Нима творческата личность не действува по норми, нима творче
ската личность не действува по същия дидактически методъ, ло
който действува всеки учитель? Изглежда, че г. Цонеръ не сме
та задължителенъ за своята мисъль принципа за идентичности.
За него думата методъ може да се свърже ту съ едно, ту съ друго
съдържание споредъ мисъльта. която му предстои да развие. Ку
риозното е. че г. Цоневъ смета, какво въ гимназията, напр., може
да се работи безъ методъ и че методътъ се направлявалъ дори огь
материята. "Въ горните (степени) пъкъ, самата учебна материя
постепенно измества не само метода, но и самия учитель". Н това
преведено на разбранъ езикъ, значи, ученикътъ може и самъ да
учи изъ учебника, което пъкъ поражда въпроса: защо еж тогава
училищата, щомъ материята прави ненуждна методътъ и учителя?
Доколко г. Цоневъ се скаралъ и съ логика и съ езикъ, сви
детелствува неговата нова плодотворна за дндактиката мисъль, че
материите и условията се покривали съ материални принципи
при обучението. Той разсъждава : „То (учебното дразнене) требва
да проникне въ човешкото с ъ щ е с т в о (интересно e да се знве
изречението въ немския орнгиналъ), за да го формира. . • Чрезъ
техъ (материали, условия) то (учебното дразнене) си създава жи
вота, формата самостоятелно и по свои закони. И то (учебното
дразнене) и с к а да си в з е м е (отъ кого?) тези условия непосредно*. Какви еж и кои еж тия услевия,' чрезъ които учебното драз
нене си създава живота, какъ то'може да си създаде живота и
то по свои собствени закони, какъ си създава собствените закони,
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какъ учебното дразнене иска да си вземе тези условия непосредно
и най-после к а к ъ т о требва да проникне въ човешкото същество
:— всичко това е нещо, което доцентъгь ---• мисля не е. съумепъ
да преведе добре на български, преди да сложи своя подписъ
подъ статията.
Въ свръзка съ тия свои реформаторски мисли доценгьтъ по
дидактнка ни поднася по-нататъкъ още една смесица- «И то
(учебното дразнене) иска да си вземе тези условия непосредно.
Обаче, господството на материалния принципъ при обучението
води къмъ дидактичния материализъмъ" Очевидно е, че първото
съждение e предпоставка за заключението, което почва съ "Обаче,
господството н т, н . " К о я е втората предсилка, която въ същност ь
дава основание за .заключението, tosa вервамъ, четецътъ- не. би
могьлъ да узнае безъ помощьта на г. Цонева, Всеки случай, из
глежда, че авторътъ е пренебрегналъ пакъ. малчо логиката. По
нататъкъ тои реди мнсъльта Си така: материалниятъ принципъ води
къмъ дидактически материализъм-bt който пъкъ води къмъ господ
ството на научния методъ въ обучението, който пъкъ методъ ту
ря въ центъра з а в л а д я в а н е т о на материала,като се обръща
внимание на количестото на знанията",
Разяснението на въпроса за същината следва по нататъкъ,
безъ да се посочва, що е учебенъ методъ, a само — различните
схващания на учението за метода. Между многото недомислици
нека отбележа само т а з и : „He по-малко п р и ч и н и , които-вл и яя т ъ н а м е т о д а , л е ж а т ъ н в ъ л и ч н о с т ь т а н а у ч и т е л яяИнтересна тема ще бъде, ако г. Цоневъ ни развие причинната
завнсимость между методъ и личность. Това ще бъде единъ новъ
дидактически проблемъ. Следе всички тия и други разправки все
ки би очаквалъ да му се ИЗЯСНИ същината на метода. Вместо
това се подема новъ въпросъ. за методическата единица и сте
пените на обучението.; По тоя въпросъ г- Цоневъ интерпретира
възгледа на Лай, Но понеже Месмеръ ни е далъ една остра кри
тика на възгледа на Лай, то доцентътъ е намериль за потребно
да ни каже, че Месмеровата критика била лична критика и не
обоснована, вместо да изложи, въ що ce състои критиката. Впрочемъ МОГЛО е и безъ тази разправка да ce мине. При излагането
на възгледа на Лай даватъ ни се сжщо много оригинални мисли,
които нашиятъ учитель би требвало да заучи и да приспособи
въ своята практика. He мога да не цитувамъ некои изъ техъ"Този вжтрешенъ междиненъ ч л е н ъ н а
педагогическия
п р о ц е с ъ е много важенъ. Въ н е г о (въ члена или въ педаго
гическия процесъ) спедъ борбата на мотивите личностьта се про
явява въ изборъ на единъ, следъ което настъпва равновесие".
Интересно е да се знаягь поне членовете на педагогическия про
цесъ, наредени, напр. като параграфи на единъ правилнйкъ или на
учебникъ подидактика. "Всеко н а у ч а в а н е въ Н а у к а т а . , , пред
полага нервни п ъ т и щ а . . . " „Културата се п р и д о б и в а чрезъ
сивото вещество на големия мозъкъ", „Образователният* процесъ
започва съ възприемане на новото, обаче обучението никога не
требва да започва сь него". Знаете ли защо? — Защото обуче-
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ннето евънъ отъ образователния процесъ-и* защото "наименова
нието ' обучение не отговаря вече на днешното си съдържание,
което включва въ себе повече възпитание. "То е изобретение на
дидактическия материализъмъ и заедно съ него требва да ево
люира, като "се превърне въ образование". Та какъ ще се пре
върне1 въ образование, -когато образоватепниятъ процесъ не
требва никога да започва съ него? "Разказната учебна форма
се с м е т а за п р е о д ол яна г л е д н а т о ч к а ( ? ) въ 'обуче
ниетоН и т. н, и т. н.
Ще прекъсна вече, защото, вервамъ, че й казаното е доста
тъчно, за да привлека вниманието на учителството и да видн, че
сериозната студия на г, д ръ П. Цоиевъ "Върху образователния
процесъ и учебния методъ" e едно големо недомислие отъ къмъ
съдържание и форма. Нашето учителство е достатъчно възмъ
жало, за да го храннмъ съ езикови галимагии и-педагогически
абсурди. Азъ гледамъ на статията като една подигравка съ науч
ната мисьль, като на една подигравка съ учителя.-Това най-мал
ко требваше да се очаква отъ човека, които чеге лекции по дндактнка и методика въ нашето най висше училище. Чета тия аб
сурди и мисля, съ каква ясна педагогическа мисъль ще нзлезатъ
нашите бъдещи средньошколски учители при ръководството на
едното, който може да натрупа само въ една статия толкова мно
го езикови галиматии; какви носители на педагогически мисли могатъ дабъдатъ те. А какъвъ шаиаръ лепва г. д ръ П. Цоневъ
на целия нашъ уннверситетъ ? Какъ ли биха постъпили съ него.
ако той бе доценгь вь некой " чуждъ университетъ ? Но въпро*
съть е ненуженъ, защото подобни светила "чуждите униаерситети
не позна ватъ.
Ще продължа.
Драгоевски,
Д-р> 8. R. Мановъ.— Дидактика (Теория на обучение
то). Ръководство за учители, за-учащи се въ учишелскитп
институти и за студенти. София., 1923 ~г. Цена 25 ле.
Новото ръководство на г-нъ д-ръ В. A. Мановъ, твърде много
се отличава отъ всички излезли досега на български ръководства и
учебници по дидактика. То e пръвъ сериозенъ опитъ у насъ да се
изгради и. изложи Теорията на обучението върху научни основи. Ста
рата. дидактика, отъ която още не се е освободило училището, е
предимно о п и с а т е л на, или по право, н о р м а т и в н а наука. Тя
описва и предписва, какъ требва да се води обучението; дава мно
гобройни правила, наставления и заповеди, какъ требва да се из
бира, реди и разработва учебното градиво, но не обяснява и дори
въ -много случаи не обосновава своите искания и предписания, Съсъ
своите многобройни правила, често пъти противоречиви, едностран
чиви и нгизпълними, тя сковава Творческия замахь и полетъ на опит
ния учитель и забърква неопитния.
Новата дидактика, чийто образъ едва въ последно време за
почна да се очертава въ по-яснн и попълни щрихи, се стреми да
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изгради своето учение само върху неколко общи положения; Както
другите науки, новата дидактика e на шкть' да стане обяснителна
наука. Тя си поставя за задача не само да описва, какъ требва да
се водя .обучението, но'и да обяснява, защо требва да се води та
ка. Къмъ трите основни проблеми, разглеждани отъ старата дидакт,ика ,-—, зацельгпа на обучението, за учебния материалъ', и
за учебниятъ методъ, новата дидактика прибавя още една, пре
небрегвана или повърхностно разглеждана до сега — за у с л о в и я 
т а на о б у ч е н и е т о , на която отдава сжщо такова значение,
както и на първите три.
Старата дидактика гради своето учение предимно върху логи*
ката и само отчасти върху психологията и то върху интелектуалиСтнчната психология; новата гради своята теория предимно върху
общата и детската психология-) а чрезъ данните на последнята ос
ветлява и разяснява много оть спорните и недостатъчно добре разяснените до сега въпроси и проблеми изъ областьта на обучението.
Новата дидактика е още едва въ началото на своето развитие,
новселакъ нейните придобивки, които иматъ безспорна научна стойность, съ вече достатъчно много, и моГать да бл,,дагь обобщени и
изложени въ едно ръководство
Това.е сторилъ и г-нъ д-ръ Мановъ въ .своето ръководство
по дндактича. Съ голема вещина, прегледно и въ ..строга научна
последователность, съ. достатъчни подробности и изчерпателност.» за
единъ учебникъ, какъвто е неговото ръководство, на ясенъ и прецизенъ езикъ той разглежда проблемите на съвременната на
ука за t обучението. Особено добре е разгледанъ въпроса за д ид а к т и ч е с к и я м е т о д ъ , на който е посветена почти половината
отъцелата книга, кактоивъпроса за у с л о в и я т а на о б у ч е н и е т о .
Новите гледища', отъ които осветлява тия две дидактически
проблеми, и изводите, до които идва при техното проучвание, ще
намерятъ, несъмнено, отзвукъ и въ училищната практика и ще я
насочатъ въ шмъ,- водящъ по близко до действителните нужди на
детската душа. Основното проучване на съвременната теория за ди
дзктическия методъ, както е изложена въ ръководството на г-нь
д-ръ Макова> ще освободи учителя отъ много дидактически пред
разсъдъци и заблуди, отъ много рутинни похвати и безсмислени
постжпъци, останали отъ времето на схоластичната нормативна ди
дактика, ще му спести много напразно пилени сили и трудъ я ще
открие широко погледа му за истинско творчество въ обучението.
Ржководството на г-не д-ръ Мановъ заслужава да бъде ие
само прочетено, но и грщкливо проучено отъ всеки учители
Ант Борлаковъ,

_
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Изъ. училището и живота.
(вести и бележки)

Въ чужбина.
Учителскиятъ персонапъ въ Съедин, Щати. Училището въ
Североамериканските Съединени Щати преживева отъ неколко Години тежка кризз: нема достатъчно учители. Поради малкото възна
граждение учителите масово напускатъ професията си и минаватъ
на други тю-добре плащани длъжности. Вакантните места се заематъ
почти изключително отъ учителки. Броятъ на последните постоянно
расте. Презъ 1918 Год. срещу 153.641 учители e имало 612.122 учи
телки. Презъ 1921 год. 80,000 вакантни места били заети само
отъ, жени.
'...••.•До последнята война учителскиятъ трудъ въ Съединените Щати
биль сравнително добре възнаграденъ. Общините, дружествата и
частните лица, които издържатъ училищата, щедро жертвували Го
леми суми за възнаграждения на учителите, както и за уредбата
на своите училища. Войната, обаче, както навсекжде, развила и въ
Съединените Щати до чудовищни размери грубия егоизъмъ на ма
сите, жаждата за леко и бързо обогатяване и убила у Техъ некогашния живъ.ингересъ къмъ културните блага на нацията. Общините пренебрегнали задълженията си КЪМЪ училищата, дружествата
започнали да скъпятъ средствата си за техъ. Кредитите, отпускани
за тая. цель, били намалени. Учвделскиятъ трудъ бнлъ подцененъ.
Много общини поиска-си отъ държавата да поеме издръжката на ос
новните училища.
По поводъ на тези искания „The Journal of the National Edu
cation* посочва съ една твърде характеристична карикатура, какво
може да очаква народното училище и народниятъ учитель отъ дър
жавата.
На една маса е сложена голема баница, представляваща дър
жавния бюджетъ, Шееть души, наседали около масата, делятъ ба
ницата : една ламя (миналата война) взнма б8"/в, • единъ офицеръ
(бъдещата зойна) -—25%, а лицата, които представляаать земледелието, търговията, благоустройството, народното здраве и лр., получаватъ вкупоме само 6*/в, Подъ масата се вижда единъ измъченъ и
о гьрланъ човекъ —• народниятъ учитель: той събира трохите, които
сьставятъ само 1% отъ целата баница
. . .
Кризата въ народопросветното дело е привлекла вниманието
на мнозина видни обществени дейци, и те презъ последните години
енергично съ се заловили да отстранять при-шннт.Ь й. P. P. Clapton, ко
мисари по възпитанието (Comissioner of Education), който ръководи цен
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тралното "бюро за възпитание" (The Bureau of Education) въВашингтонъ, започналъ усилена пропаганда, за да убеди населението, че е
.необходимо да жертвува повече стредства за училището и възпита
нието на младежьта. Презъ 1920 Г, той свикалъ една конференция
отъ представители на общините, търговците,' индустриалците, земледелците, фабричните работници и печата изъ всички щати. Предъ
тая конференция Claxton изнесълъ поразителни данни за състоянието
на народното образование въ щатите. Поради липса на учители по
вече отъ 400,000 деца, на възрасть за учение, останали вънъ отъ ос
новното училище, а поради недостатъчните възнаграждения полови
ната отъ назначените учители немали нуждния образоватеденъ цензъ.
Конференцията взела резолюцията, въ която настоява и общи-'
ните и държавата да жертвувать за училището 2 — 3 пъти повече
средства, отколкото жертвували до тогава.
Презъ същата година сътрудниците на Claxton предприели оби
колки изъ щатите и устроили въ много Градове Големи публични
събранЪш, въ които изложили тежкото положение, въ което се на
мира народното училище. За да заинтересувать обществото съ учи
лищните въпроси, хиляди брошури били разпратени на влиятелни
лица изъ всички обществени, среди.
Отъ 5 до 11 декемврий била уредена у ч и л и щ н а с е д м и 
ца (School Week), презъ която вестниците седемь дни наредъ
разглеждали училищни въпроси, сзещенкциге и проповедниците
въвъ всички черкви говорили за значението на просветата и длъж
ностите на обществото къмъ училището, работническите и женски
те дружества,'политическите клубове, християнските братства, земледелските сдружения и много други културни н стопански организа
ции уредили публични събрания, въ които се говорило на същата те
ма, ВЪ кинематографите презъ целата седмица били проектрани
популярни филми, въ които се посочвало значението на народното
образование и се убеждавали гражданите да се грижать за подоб
рението на училището. Въ услуга на тая пропаганда се поставилъ
целия американски печатъ и то не само презъ, "училищната седми
ца", а и дълго време следъ нея. Въ много отъ най разпространените
вестници били публикувани статии отъ видни общественици въ полза
на народното образование. Пропагандата дала очакваните резулта
ти. Подъ напора на общественото мнение на много места общин
ските съвети и училищните комитети увеличили кредитите за
издръжка на основните училища и за заплатите на "учители.те. Въ щата Калифорния било решено да-сеизрасходватъ ло 30
долара (около 4,200 лева.) годишно за ученикъ ; въ щата Цинцинати били отложени много общински постройки и кредитътъ, предназначенъ за техъ — ОКОЛО 2,003,000 долара, билъ даденъ за уред
бата на училищата.
Паралелно съ проогандата да се подобрятъ условията за ра
бота въ училището и заплатите на учителите, била предприета и
пропаганда да се привлекатъ повече младежи въ педагогическите
училища.
•Bureau of Education" препоръчало, 1) да се приравнятъ педа-

готическите училища съ колежите (гимназиите), 2) въ първите да
се привлекатъ дай-добрите преподаватели, катоимъ се плащатъ погрлеми заплати,, отколкото въ Гимназиите, 3) педагогическите учили
ща да ce снабдять съ игрища, басейни за плаване, читални, работилници, лаборатории и други приспособления.. Ващигтонскиятъ парла
мента гласувалъ законъ, съ.който на всеки щатъ ce отпуска суб
сидия отъ 15,000,000 долара за подобряване на педагогическите
училища.
Въпоследниятъ класъ на американското' се к у ида тн о учи
лище, което съответствува на нашата р е а л к а , се уреждали пуб
лични разисквания, в ь конто се препоръчвало учителското поприще.
При тия разисквания прнсътстаували и директорите на педагогичес
ките училища. Освенъ това, свикваш се и роднтелско-учителски
събрания, въ конто родителите се сьвгтвали да ишращатъ децата
Сй въ педагогическите училища.
Въ щата Connecticut училищните вчасти разпространявагь
всека година между младежьта единъ позивъ, въ който, на въпроса
„защо требза да станешъ учитель ?*, се отговаря така :
„защото нашата дьр-xaBi нг може да напредва бгзъ добри
училища ;
защото учительтъ е саързань сь вси-жт най-добро въ живота;
защото учителската проресия ти дава най благоприятна възможность да пргдадешь стошзсть на личностьта си ;
защото учительтъ има за сътрудници мъ ке съ култура и духъ ;
защото негозата работа все позечг и повече се це:гн отъ
обществото;
защото тя му дава възможность да направи най Големи yciyги на човечеството;
'защото възпитателската дгйлость го прави да бъде винаги
мшдъ и.разположенъ кьмь прогресъ, тъй като съприкосновението
съ развиващите се и постоянно питащи млади души го заставя да
се учн непрестанно ;
защото нашата държава очаква отъ учителя сега позече, от
колкото другъ пжтъ, да всади въ душитЬ на младите поколения
чувство за дългъть кьмь отечеството, разбиране на стопанския
жизотъ и любовъ къмъ труда;
защото обществото ще признае безъ колебание, че пестенето
отъ учителските заплати води следъ себе си големи щетн и дори
катастрофи за човечеството."
Училищни рефорМи въ Ромъния. Въ ромънската камара е
внесенъ законопроектъ за основното образование и средните педаго
гически училища. Съ него се правктъ големи преобразувания въ орга
низацията на основното и среднето педагогическо училище. Курсътъ на
основното училище отъ 4 годиш., КОЛКОТО беше въ старото кралство,
н отъ б годишенъ, колкото бе въ Трансилвания и Буковина, става 7годйшенъ за целата страна, Презъ пьрвите 4 години въ основното учи
лище ще се даде само о б щ о о б р а з о в а н и е , а презъ последните
три —ще се даде предимство на практическото утилитарно
обучение. Въ средните общообразователни училища ще се постж.п-
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ва следъ свършването на четвъртото отделение (класъ) на основ
ното училище. Свършилите пълния курсъ на основното училище
моГатъ да* постъпвате само въ професионалните училища, но не и
въ сеответнйя по-горенъ класъ на гимназиите, понеже програмата
за първите три класа наi последните ще се различава съществено
огь програмата'за последните Три Години на основното'училище.
Дограмите на всички основни училища — народни и частни
— ще бъдатъ еднакви. Въ народните оснойни училища въ места
съ. иннородно население презъ първите четири години обучението
ще се води на матерния езикъ на учетщитт,,но ще at- изуча;
ва задължително и ромънски езикъ; презъ последните три години
ще се преподава на ромънски езикъ, а матерниятъ. езикъ на учениците ще се изучава като отделенъ учебенъ предмета.
Въ основното училище ще се постъпва оть детското училийце
(забавачницата), което ще има двегодншенъ, курсъ. Детски учили
ща ще се откриятъ въвъ всички населени места, дето има основни
училища,
Обучението въ детските училища e задължително за всички
дена на възрасть отъ 5 до 7 години,.а въ основното училище —
за всички деца'отъ'7 до 16 Години. Вънъ отъ това, свършилите
пълния курсъ на основното училище и иецостъпили въ друго погорно училище,, съ'длъжни да посещаватъ отъ 16 до 18-та. сигодина'допълнителните курсове.
. Въ' населените места, дето има най малко 10 неграмотни, ще
се откриватъ вечерни училища, Господарите, управителите на фаб
рики и работилници, на индустриални и търговски предприятия —-.
държавни или частни — съ длъжни да изпращатъ подведомствени
те си работници и служащи въ допълнителните курсове и вечерни
те училища. Нещо .повече дори: въ фабриките, работилниците и
стопанствата,.въ които има повече'оть 30 неГрамотниработници, господарите съ длъжни да откр"иватъ и подържагь съсъ свои
средства за техъ вечерни училища. Такива училища ще се откриять и
въ казармте за неграмотните войници. За нарушителите на зако
ноположения! а за задължителното учение въ детските и основните
училища и въ допълнителните курсове се предвиждатъ тежки на
казания.
. Детските и основните училища ще се издържатъ отъ държа
вата и общините. Въ тяжесть на държавата съ разходите за учи
телски заплати и за "учебни п о м а г а л а , а на общините—другите училищни разходи: за помещения, покъщнини; прислуга,
отопление, осветление и пр.
Учителите ще се назначаватъ отъ областните, училищни ин
спектори; Досегашната разлика между градски и селски учители
по образователенъ цензъ, заплати и права се премахва.
Занапредъ градските и селските учители ще получаватъ еднакви
заплати. Огь.кандидатитЬ за учители ще се изисква еднакъвъ образо
вателенъ цензе: требва* да съ свършили средне педагогическо учи
лище. Те ще ставатъ редовни учители следъ едноГодишенъ стажъ
и държавенъ изпигь, който требва да издържатъ-най-късно до
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третата година..на учителствуването си. Не сторятъ ли туй, губятъ
правото да бъдатъ .учители.
' '
Общините еж длъжни да даватъ на учителите безплатни квар
тири или квартирни пари., При всеко училище,ще се построятъ
жилища за учителите.
.Държавата и общините ще даватъ особени възнаграждения
на ония учители, които се отличатъ съсъ своята училищна или из
вънучилищна дейность.
Педагогическите училища ще иматъ седемгодищенъ курсъ..
По организацията си те напомнягь некогашните наши седмокласни
педагогически училища. Програмата за първите ймъ три класа ще
бъде еднаква съ оная на първите три класа на Гимназиите. Свър
шилите тия училища могатъ да бъдатъ учители съ еднакви права
и заплати и въ долния и горния курсъ на основното училище. Учи
телски институти въ Ромъния нема.
Споредъ законопроекта, при всеко училище требва да има
игрище, градина, с п е с т о в н а у ч е н и ш к а к а с а , ученишка,
учителска и общедостъшга народна библиотека. Освень туй, дето
има нужда, ще се уреждатъ задължително при детските и основ
ните училища трапезарии, спални и дневни приюти.
Училищни реформи въ Австрия. Австрия следъ войната пър
ва се зае да реформира коренно училищата си. При тия реформи
се има предъ видъ да се въведе постепенно трудовата школа възъ
основа на систематични опити. Душа на реформитЬ е днешниятъ
миниегьпъ на народ, просвета Otto Glocker, Той основалъ въ ми
нистерството реформно отделение, въ което били назначени учители
отъ основните, средните и висшите училища. За да се разглеждатъ
всички въпроси, които интересуватъ учителите и родителите, ми
нистерството издава списанието „Volkserziehung" ("Народно въз
питание*).
.
Най-важната работа била да се направи опитъ съ новите учи
лища. За тая цель въвъ Виена били основани 108 опитни първона
чални училища и 14 прогимназии (Burgerschule), a въ провинцията
се открили 30 опитни училища. Опита за реформиране на средните
училища се правятъ въ некогашните кздетски училища.
За тия опитни училища били назначени нови инспектори, които
коинферирали съ учителите всеки три месеца. ,
Възъ основа на опитите била съставеча програма за първоначал
ното училище, която се отличава отъ днешните наши програми по това,
че отделните предмети не еж отделени съ точно определени сед
мични часове. За основа на всички познания служи родинознанието
и познаване живота-въ най-близката околность на ученика. Често се
предприематъ екскурзии въ близката околность. Отъ. трето ртделение учениците еж длъжни да иматъ особни тетрадки, въ които бележатъ всичко, което наблюдаватъ и учатъ.> По всички предмети
се използуватъ най-новите методи. .
Тия реформи поставягь учителството предъ големи затрудне
ния. Отъ учителя въ, едно пробно училище се искатъ.'. не само об
ширни познания, но и голема. опитность и сьобразителность. Специ-
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ално за учителите министерството т издава списание "Schulreform",
на което Главната задача е да учи систематически учителството.
Отъ; своя страна учителите се събиратъ често на конференции.
Новите училища, които се откривагь' вь цела, Австрия, отъ;
началото на 1924—1925 година, изнсквагь по-добре подГовени учи-тели. Отъ всеки учитель за въ б.ъджще се иска да е свършилъ
средно училище (deutsche Oberschufe) и да има специална подго
товка въвъ философския факултетъ на университета. При'философ
ския факултегь -се открива въ бъдъще особенъ педагогически институтъ. Кандидатътъ за. първоначаленъ учитель ще следва въ; уни
верситета две години, а за по-висши училища -— петь Години. "._••
На 15 януарий 1923 год. бившата градска Виенска академия е
открита наново като учителски институтъ, на който задачата е да
подготви хора за новите реформи. ' Въ института покрай специал
ните чисто научни предмети се преподава философия, обща педаГогия, дидактика, методика и хигиена.
като продължение на четиригодишното първоначалното учи
лище се основава за въ бъдеще четиригодишно зад) лжищелно
сртдно училтце. Това^училище нема нищо общо съ бившето
Etirg-rrsthule. Новото задължнтолно средно училище е основано-на
демократични начала. На свършилите това училище не се пресича
пътя за по високо образование. Отъ третата година учениците избирать чуждъ езнкъ: латински, французки, английски, италиянскн.
Ученици, които не обичатъ чужди езици, се задължаватъ дч взематъ
допълнителни часове по матерния езикъ. Програмата на тия средни
училища има за основа трудовата школа. Седмично за всеки класъ
се предвюкдатъ.отъ 29 до 32 часа.
Виенскиятъ училищенъ комитетъ, ВЪЗЪ основа на министерския
планъ, въ началото на 1922--.1923 год. отворилъ 6 висши, срюдни
училища (3 за момичета' и 3 за момчета) съ паралелки за по-даровити и за по-ограничени умствено ученици. Тия училища имагь
4 отдела:
A. Отделъ съ класически езитги (латински а гръцки). Въ тоя
отделъ постъпва ученикъ, който e училъ въ задължителното средно
училище 2 години латински.
B. Отделъ съ модерни езици.
C. Отделъ математико-естественоисторически" съ единъ :новъ
езикъ.
"" "
;• ' . . - • •
•
D. Отделъ за по-основно изучаване майчиния езикъ (Deutsche
Oberschule) съ единъ чуждъ езикъ.
g л р
Даптоноски ппанъ. нагоденъ за първоначално училище
(„Sub-Dalton Plan"), е вънеденъ отъ сбптемврйй 1921 г. въ девиче
ското училище въ гр. Доверъ. Въ това училище има 400 ученички
на възрасть отъ 5-до 16 години. Въ рапорта, изпратенъ на Dalton
Association, се съобщава следнето: *
. . Въ първо отделение има 60 деца отъ 5'/» до 6'/, год, възрасть.
На разположение на децата съ* оставени всевъзможни пособия за
четене, писане, сметане й ръчна работа. Тия пособия еж много, до-
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бре изработени и прявличатъ децата, които ЛССНО привикватъ
да си служатъ съ техъ. Тукъ децага се учатъ съвършенно
свободно и привикватъ на ловки движения. Тоя начннъ на учение
развива у техъ лична отговорность и подобрява не само начина,
но и духа за работата. Съ необикновено усърдие децата се отда, ватъ напълно на зададената работа.
Второ отделение (отъ 67,j до 71-... годишна възрасть) е наре
дено за no-Голема дружна работа на децата. И тамъ се учатъ съ
щите предмети, като въ първото отделение, и децата си служатъ
съсъ сходни пособия, но тукъ се поставя за задача да се сдушатъ
децата по-добре по между си й се възбудятъ къмъ обща работа.
Вместо 30 чина за по две деца, въ отделението съ поставени 4 го
леми квадратни маси (по 1*50 м, всека страна): зелена, жълтя, синя
и кафява. Около всека маса има 12 столчета (по 3 на всека стра
на). Други столчета и малки масички съ поставени край стените за
деца, които искатъ да работятъ сами. На всека големо маса се ра
боти точно определена работа (сметане. литература и слогъ, писане
и лравописъ, тихо четене). Най-първо, въ училището се чете еванге
лието, а следъ Това детето ся избира каквато иска работа. Дневно
разпределение на часове нема. Само 20 минути съ определени за
гимнастика, Всеко дете може да остане при една работа, колкото
време иска. Ако всичките места на една маса, дето иска дстето ла
работи, съ заети, то седа край стената на отделна масичка и си
работи самб или ПЪКЪ си избира друга работа. Въ работата не се
изпада въ затруднения и смущение. Децата седържатъ много добре
помежду си. Всеко дете работи известенъ предметъ отъ назначе
ните за работа. Децата бързо схващат!), че по сдинъ предметъ не
може да се напредва, ако се не схване по-прежния материалъ. По
Тая причина те сами искатъ отъ учителя да ти изслуша, какъ
четатъ или какъ декламиратъ, да Ги изпитва по сметане, за дз взематъ други уроци. Всеки день децата отъ 10-12 часа съ на рабо
та. Не се забелезва това, които виждаме въ другите училища. На
тихото четене се посвещава много време. Всеко дете си има бележникъ, въ който отбелезва, коя книга чете, колко страници има, до
къде е достигнало и нещата, които неразбира, за да пита после за
техъ учителя или другарите си. Въ определени часове презъ седмицака учительтъ чете стихотворения на целия класъ. По тоя случай
се завръзва беседа. На особни таблички, поставени на една отъ ма
сите, еж написани стихове, четени въ класъ. Децата съ свободни
да си избиратъ, които имъ се харесватъ, и да Ги учатъ. Често се
забелезва, какъ некое дете съ най-големо внимание преписва некое
стихотворение въ бележника си. Децата се изслужватъ едно друго
и когато некое научи добре едно стихотворение, отива до стената,
дето въ особенъ списъкъ подь своето име записва стихотворението,
което е научило. За сметане списъка на децата лежи на масата, и
учителятъ самъ записва, докъде детето е усвоило материала. Де
цата не чакатъ да имъ се даватъ пособията. Те сами отиватъ къмъ
стената, дето те еж. поставени въ особенъ шкафъ и си ги взематъ.
Сл-рдъ като Ги използуватъ, те Ги поставятъ на местото имъ. Начинътъ на работа вдъхва самоувереность у децата. Техниягь Го-

воръ е главно върху работата И съ учителя те говорятъ съвърг
шенно свободно върху работата си. Понеже децата съ постоянно
заети, не става нужда да се повдига въпросьза наказание. Изобщо,
взети съ мерки да има тишиша и децата да обичать хубавото и
цветята, съ които e изпълнена стаята. Числото на картините e огра
ничено. Книгите за четене еж поставени на низки етажерки, достъп
ни за децата. Списъка на книгите e окаченъ на стената. Всички по
собия съ поставени въ строго определенъ редъ подъ №. Децата
привикнато да поставягь всеко нещо точно на местото му.
Въ горните отделения „Далтонскиятъ планъ" е пригоденъ за
изучаване английски езикъ, география, история и сметане. Време
то предъ пладне е определено за" индивидуална работа или за обща
доброволна работа. Следъ пладне учението не е задължително. Уче
ниците сами дохождатъ въ училището и работятъ съ най-голема
ревность. Много често те се залавятъ н за предметъ, който не съ
длъжни да учать. При хубаво време учението става на отворено.
За всеки предметъ е определенъ единъ часъ седмично за класно
обучение.
Ползата отъ тоя начинъ на обучение с следната: Децата си
създаватъ свои собствени възгледи и привикватъ сами къмъ обща
работа. Дейностьта на поднормалните деца е много по-добра, откол
кото въ лругнте училища, а тая на нормалните и наднормалните e
извънредно богата. При завръшване на училището у децата се явява
не чувство, което се поражда отъ постигане на известна цель, а у
техъ се възбужда съзнанието, че полето за изследване и работа е
много обширно.
В П Г
въпроСътъ зз изучаването на модерните езици е разглеж
даш, въ Годишното събрание на английското Modern Language Asso
ciation. Проф. fludra доказвалъ, че вследствие на войната учителите
по новите езици требва ла престанагь да бъдатъ само учители на
езика. Като преподаватъ езика, те требва да бъдатъ учители на
културата на съответния народъ, да обяснятъ особеностите на на
рода, неговия начинъ на мислене и пр. Изобщо те Требва да рабо
тятъ за международенъ сговоръ. Мсждународниятъ езнкъ Есперан
то не e достатъченъ за взаимно споразумение на народите. Всеки
народъ има свои душевни особености, съ които се отличава отъ
другнте народи и които не могатъ да се изразять тъй леко, като
некои алгебрични формули. За разбиране особеностите на единъ
народъ е нужно да се изучи по-добре езика му и да се чете лите
ратурата му въ оригиналъ. Учителите по чуждите езици съ длъжни
да изправятъ неверните впечатления, добити отъ учениците кзъ учеб
ниците по история, защото и Големите (велики) историци заблуждаватъ студенството съ мненията си за другите народи. Споредъ
мнозина отъ техъ, другите народи съ Глупави или ггькъ отъ по-нисша
раса. Такива възгледи прокарватъ историците на големите народи.
Англичаните въ това отношение заемагь първо место.
В. П. Г.
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У насъ.
Единъ ааспуженъ юбилей, На 10 май т. г. нашнятъ редовенъ сътрудникъ г-нъ Ллександърь Кръстевъ, директоръ на Варненското музикално училище, празнува своя 25 - годишенъ юбилей
за композиторска, диригентска и музикално-педагогическа дейность.
По тоя случай Той бе поздравенъ" отъ Министерството на Народ
ното Просвещение, отъ много културно-просветни институти и сдру
жение и отъ многобройните си почитатели изъ цела България. Блеекаво му засвидетелствувана своите чувства на уважение, адмирация
и симпатии и варкенци, средъ които той работи отъ 17 години насамъ. По инициативата на единъ общо-граждански комитеть, съставенъ отъ-представители на всички културни сдружения и институти
въ града, въ деня на юбилея съ участието на военните оркестри,
на светските и черковните хорове и най-добрите музикални сили
на Варна бе даденъ великолепенъ концертъ, на който беха изпъл
нени само композиции на юбиляра. Тоя концертъ ще остане за дъл
го време паметенъ за варненци: той бе не само милъ и тържественъ празникъ зз юбиляра, но и едно истинско импозантно тържест
во на родното музикално изкуство.
Почитьта, отдадена на г- Александъръ Кръсгевъ, е напълно
заслужена. Цели 25 години, ката учитель по музика, като диригентъ
нз светски и черковни хорове и оркестри и като компонистъ, той
работи неуморно за разпространението на музикалната култура средъ
народните маси и за повдигането на родното музикално Творчество.
Като композиторъ, Той заема едно отъ първите места между твор
ците на новата ни родна музика. Много отъ неговите хубави ком
позиции съ проникнали и въ най-затънтените кътове на България
и съ станали същински н а р о д н и песни, пети съ наслада отъ мало и големо,
Ал. Кръстевъ е роденъ въ гр. Видинъ на 1 феврузрий 1879
Г, Първоначалното и прогимназиалното си образование е получиль
въ родния си Градъ, Горещото му желание да се посвети на учитеЛ-ство го накарва да напустне Видинската гимназия и да постъпи
въ Силистренското педагогическо училище, Тамъ той проявява яркб
своите музикални дарби, съ които привлича върху себе си внима
нието и на учителите и на съучениците си, и скоро нему поверяватъ диригенството на училищния хоръ и оркестъръ, Следъ свърш
ването на педагогическото училище Кръстевъ става първоначаленъ учитель въ Видинъ, дето урежда големъ училищенъ хоръ отъ
120 деца, подбрани отъ всички първоначални училища въ Града,
Вещо подготвенъ и дирижиранъ, Тоя хоръ може, съ право, да се
смета като предходникъ на сегашните детски музикални китки.
Следъ двегодишно учителство Кръстевъ постъпва въ музикал
ното училище въ гр. Загребъ. Тамъ той работи подъ ръководстото на професорите Антонъ Щекьлъ, знаменитъ органистъ,
вещъ теоретикъ и симфониченъ диригентъ, и Иеанъ Занцъ, дирек
торъ на училището, познатъ и у насъ сьсъ своите композиции вър-
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ху български текстове. При Щекълъ Кръстевъ завършилъ композициония отделъ съ отличенъ успехъ и по негово лично настояване
се явилъ на държавенъ изпить за учителска правоспособность въ
Загребъ. Държавниятъ изпитъ билъ издържанъ сжщо съ отличенъ
успехъ, за който билъ награденъ съсъ златенъ медалъ отъ бана
на Хърватско. На годишната училищна продукция, по желанието на
проф. Зайцъ, e била изпълнена съ големъ успехъ първата музикал
на творба на Кръстева — п Не плачщ майко, нетжжи", теворъ
соло съсъ съпроводъ на пияно.
Следъ завършване на музикалното си образование Кръстевъ
бива назначенъ за учитель по пение и музика въ Ломското педаго
гическо училище. Въ Ломъ той намира широко поле-за музикалнопедагогическа и творческа работа. Въ късо време той групира око
ло себе си всички музикални сили отъ Града и урежда черновенъ
учтишки хоръ, училищенъ оркестъръ съсъ струненъ квартетъ
и гражданска смесенъ хоръ съ вокалснъ квартетъ. Тукъ той на
писва музиката на Ботевите елегии: „Остави тазъ ътсенъ лю
бовна", баритонъсоло и хоръ, „Кажи ма, бедни народ?,", „Хай
дути', баритонъ соло съсъ съпроводъ на пияно; кантатата „Линш
нат'то поколтнт", хубавата популярна песень „Що ме мхчишъ, душо Яно", соло СЪ хоръ; два свитъка съ училищни песни
и два сборника подъ заглавие ,,Музикаленъ албулъ" сь хорови
песни и КИТКИ, които скоро си спечелватъ завидно место въ репер
тоара на почти всички наши музикални дружества.
Презъ 1907 год, Кръстевъ бивапреместенъ въвъ Варненската
девическа гимназия. Въ Големия нашъ крайморски градъ Той на
мира много по-широко поле и много по-благопиятни условия за му
зикална дейность, отколкото въвъ Видинъ и Ломъ, Въвъ Варна той
поема'диригентството на големия катедраленъ хоръ (единъ отъ найголемите и най-добрите църковни хорове въ България) и на музи
калното дружество „Гусла", урежда ученишкн хорове и оркестри,
участвува въ много музикални вечери, утра, забави и концерти.
••; Презъ 1922 г. Кръстевъ, заедно съ трима свои сътрудници,
основа Варненското музикално училище, което, несъмнено, ще има
да изиграе завидна роль въ разпространението н повдигането на
музикалната култура въ северо-източна България. Отъ неколко
години насамъ той e постояненъ лекТоръ по пение въ учителските
курсове ,които се уреждзтъ презъ всека летна ваканция въвъ Вар
на. Чрезъ своите лекции и вещо ръководени упражнения въ Тия
курсове той допринесе твърде много да се подобри обучението по
пение въ първоначалните училища въвъ Варненския окръг*., като
имъ даде чрезъ своите слушатели-курсисти новъ и богатъ репертоаръ отъ хубави детски и народни песни.
Въвъ Варна Кръстевъ е написалъ творбите си -, Тежко, бра
те, се живте между глупци неразбрани*1—: четвъртата елегия
на Ботева, „Самотенъ гробъ" отъ Кярилъ Христовъ, двупевъ съсъ
съпроводъ на пияно, „Коледари и лазарк%1а — народни обичаи
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иъвъ форма на литературно - музикални сцени, _ „Добруджански
край"— маршъ. „Капитанъ Андреввъ"—бойна песень, „Тжги
и радости" - салоненъ валсъ, „Не шъй ми се" — елегия отъ-П. Р.
Славейковъ за сопранъ съсъ съпроводъ на пияно, „На седпънка"
—китка отъ народни песни за духова музика, „Бела Дена" —
китка отъ народни песни за смесенъ хоръ, „Музикаленъ албцмъ"
— съ 4 солови народни песни съсъ съпроводъ на пияно, ,, Обеди
нение"— маршъ, „Българска народни maHifu™, „Коннертъ ремажоръ"—цигулка соло съсъ съпроводъ на пияно, „Неразделни"
-— балада отъ П. II. Славейковъ, композирана за сопранъ, теноръ
и баритонъ сола, хоръ и големъ оркестъръ, „Маршъ на ловната
организация" — за мъжки хоръ, „Маршъ на бездомниците*.
„Маршъ на трудотцюмъ* ("Химнъ на Труда" отъ Ив, Вазовъ),
„Хамнъ па От. Паисий и Клименть Охридски" и др, и мно
жество училищни песни, поместени въ разни учебници по пение, въ
сборниците за утра и вечеринки на Д. Бойчевъ, Дим, X. Георгнезъ и
др,, въ "Музикална библиотека", въ сп. „Педагогическа практика",
„Млеченъ пъть" и пр.
Кръстевъ е единъ отъ инициаторите за свикване на първия
музикаленъ конгресъ въ София презъ 1903 год, Отъ тогава датира
музикалния съюзъ на учителите по пение въ България. Въ редипа
статии и реферати, поместени въ „Музикаленъ вестникъ" и други
списания, той, заедно съ други музикални дейци, подготви почвата
за една коренна реформа на училищните програми н на обучението
по пение въ нашите училища. Отъ педагогическите му трудове
най-ценень e трудътъ му "Исторически развой на обучението по
пение отъ старо време до днесъ въ свръзка съсъ съществуващите
методи". Сътрудничилъ е въ сп. "Кавалъ", "Светлина", "Музикална
библиотека", "Художникъ", „Музикаленъ вестникъ", "Педагогическа
практика*, "Млеченъ пъть" и др.
Основните ни училища презъ 1922/1923 г. Споредъ единъ
докладъ на Учебния
комитетъ при Министерството на Народното
Просвещение1), презъ учебната 1922/192З година сме имали 3.719
първоначални училища, 1,202 прогимназии и 401 пълни основни учи
лища (първоначални съ прогимназии). Едно първоначално училище
се пада на 1,334, една прогимназия — на 4,124, а едно пълно
основно училище—на 4,124 жители. Въ сравнение съ 1921/1922 уч.
година, броятъ на първоначалните училища презъ 1922/1923 год.
е увелнченъ съ 896. на прогимназиите съ 558, а на пьлннте основ
ни училища и намаленъ съ 96. Презъ 1921/1922 уч. год, сме имали
2,823 първоначални училища, 644 прогимназии и 497 пълни основни
училища,
Пьрвоначалните училища се помещавали въ 5,031 здания, отъ
които 3,755 обществени и 1,276 частни. Отъ обществените здания
1) Вж .Училищен-» прегледъ*, к н . 4, год, XXIU, стр 8* — 12>.
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1,595 били годни, 1,016 Годни съ поправка и 1,144 негодни, a отъ
частните—годни 162 и негодни 1,114. Прогимназиите се помещавали
1,084 о б щ е с т е н и здания, отъ които 408 годни, 243 год
ни сь поправки и 433 негодни, и въ 778 частни сгради, отъ които
147 Годни и 631 негодни. Пълните основни училища заемали
94 здания: 88 обществени, отъ които -50 Годни, 27 годни съ
поправки и 12 негодни; н 5 частни негодни.
Изобщо, всички основни училища (първоначални, прогимназии
и пълни основни) се помещавали въ 6,987 обществени и частни
здания, отъ които 2,362 Годни, 2053 годни съ поправки и 3,036
негодни.
Презъ 1922/1923 г. подлежали на задъл кително учение 375,865
момчета и 315,345 момичета, всичко 691,210 деца. Отъ техъ постъ-.
пили въ първоначалните училища 521,942, а въ прогимназиите —
111,533, «ли всичко 633,475. Процентъть на прибраните въ учили
щето деца възлиза на 93%. До края на учебната година отъ техъ
останали въ първоначалните училща 470,724, a въ прогимназии
те — 95.063.
Въ първоначалните училища учителствували 6,219 учители и
6,936 учителки, или всичко 13,155. Отъ техъ 9,377 били редовни, а
3,878 волнонаемни. По образование те се-разпределятъ така:
1) съ пълно гимназ. образование 2,817 мъже и 3,467 жени
2) .
„ педагог.
,
2,083 .„ „ 2,997 „
3) "
„ землед.
„
200 " "
—
4) ,
„ духовно
"
266 „ „ —
5) Друго средно
."
26 " „
5 „
6) съ незав. педаг.
. •
102 " „
49 "
7) "
„ Гимназ.
"
- 350 „ „ 314 "
8) *
" духовно
„
39 " „ —
9) "
" . землед.
"
6 ,
" —
10) Двогодишни педагаг. курсосе 57 „ „
12 „
11) Съ прогимнзз. образование
210 „
56 в
12) СЪ пъраоначал,
„
13 ,
, '. 7 ,
13) Завършили учит. пнститутъ
11 я в
15 "
14) Незавършили
5 '„
2 „
15) Съ непълно висше
24 „ ,,
10 „
Въ прогимназиите учителствували 5,238 учители и учителки,
които по образование се разпределятъ така:
1. завършили учителски институти 710 мъже и 721 жени
2.
.
1 курсъ на уч. инстит. 18 "
11
3. завър. пътно ср, педагог, v-ще 323 „ „ 473 „
4-, .
.
гимназия
'
931' .
"1061 „
5. , "
" висше училище 83 " „ 72 "
6. непълно висше
194 .
" 177 „•
7. специално по пение, рисуване и пр. 98 „ „ 104 .
8. пълно духовно училище
69 " "
9. друго средне
13 ,
I • 10. непълно средне
121 " " 49 »
Отъ всички учители и учителки само 2,423 еж редовни про
гимназиални.

Книгописъ(КНИГИ

и списания получени въ редакцията).

1, Теория на физическото възпитание за първоначалните
училища и прогимназии съ фигури и диспозиции. Отъ Ангелъ
ДрумевЪу учитель по физическо възпитание. Варна. Цена 20 лева.
Съдържание: \. Система на физическото възпитание. 2. Рит
мично ходене съ фигири. 3. Ритмични телестни движени. 4. Мимическо-пластични художествени движения. 5. Игри. 6. Български на
родни танци. 7. Дихателни упражнения. 8. Уроци по физическо възпитание.
2, Мзпка географска бибпиотеиа. Уредникь Хр. Янковъ.
София, улица Белчевъ, № 34.
№ 1. Швеция я Норвегия- Цена 6 лева.
№ 2. Италия. Цена 6 лева.
• № 3. Швейцария. Цена 6 лева
№ 4. Великобритания и Ирландия. Цена 7 лева.
3, Неделен. Патето училище и днешната wi Нейсшвнтелносшъ. Пловдивъ, 1924 година. Цена 10 лева.
4, Малча енцикпопедическа библиотека. Уредникь Cm.
Чилингировь, улица „Братя Миладинови*, № 12, София.
№ 10. А. Яковлевъ. История на изкуствата,
№ II. Професоръ В. Н. Златарски. Хронологически редъ на
по-главните събития отъ старата българска история.
№ 12, К. Д. Бальмантъ Мисли за творчеството, 2. Романтици.
№ 13. Георгъ Брандесъ. Отело, критическа студия,
№ 14. Т. Г. Масарикъ, Гьотевиятъ Фаустъ — свръхчовекъ,
часть !.
№ 15. Т. Г, Масарикъ. Гьотевиятъ Фаустъ - саръхчовекъ,
часть II.
№ 16. Професоръ Д. Н, Овсянко • Куликовски — Проза
и поезия.
Всеки номеръ струва 5 лева.
5, Младежко четиво. Илюстровано списание за прогимна
зиални ученици, Редакторъ — издатель Г. Балтаджиевъ, градъ
Калоферъ. Годишенъ абонаменгь 35 лв. Кн. V., година I съдържа:
В. Г. Кароленко.— Малкиятъ слепець ; В. Лункевичъ — И. Гутембергъ; Н. П. Вагнеръ — Язовецъ; В. Лункевичъ - Езерни надколни постройки и техните жители; Ф. Мартинъ.—Народни вервания
за крема ;-Вл. Новоселовъ.—На арената на римския циркъ; Д. Уста-Генчевъ.—Жетварски задруги, изъ Търновско; А.Р-ковъ.— Възкач
ване на планината Олнмпъ; И. Горбуновъ — Пасадовъ.-—Пътуване
то на Свенъ-Хедина въ пустиннтие на Средна Азия.
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6. Хиперионъ. Излиза подъ редакцията на Тедоръ Траяновъ и Людмилъ Стояновъ. София, булв. "Царь ОсвободиТелъ", №
10. Годишенъ абонаментъ 100 лева. Година III, книжка 3. съдържа :
Лордъ Байронъ — Прометей ; Людмилъ Стояновъ — Чайлдъ
Харолдъ ; К. СТефановъ.—Поетътъ на свободата; К, А Балмонтъ—
Романтици; Боянъ Дановски — Данте и Беатриче; К. Гълъбовъ Ефорионъ ; A. Лютеръ — Съвременната немска литература ; Люд
милъ СТОЯНОВЪ — Байронъ и нашето време ; Стефанъ Митовъ Изложби; Чествуване на Лордъ Байронъ.
7. Детски светъ. Месечно илюстровано списание за деца;
Редактори: Ст. Баджовъ, Д. Чолаковъ, Хр. Спасовски и Трайко
Симеоновъ. Год. абонаментъ 30 лв, Год. IV, кн. V и VI. София.
8. Светулка. Списание за деца. Редактори: Елинъ Пелинъ и
Александъръ Спасовъ. Книжка V и VI, Година Х1Х. Годишенъ або
наментъ 30 лв. Книгоиздателство Ал. Паскалевъ. София.
9. Картинна галерия за ЮНОШИ. Редакторъ Г, Палашевъ.
Година XIV, КНИГИ 7 и 8. София.
10. Борба съ апкоопизМа. Месечно илюстровано списание.
Редакторъ л*ръ Хар. Нейчевъ — София. Год. It), кн. 5. Годишенъ
абонаментъ 30 лв. София, ул. "Царь Самуялъ", № 73.
11. Учипищенъ прегпедь.

Год. XXIII, кн. 4. София. 1924 Г.

12. Учителска' мисъль. Месечно обществено— педагогическо
списание. Год. V, кн, 8. Издание на Българския Учителски Съюзъ.
Редактори: Досю Негенцовъ и д-ръ М. Герасковъ. Годишенъ або
наментъ 60 лв.
13. L'ecole et ia Vl«. Revue hebdomadal re d'education et d'
enseignement Directeur Paul Crouzet. Librairie flrmand Colin, Paris
— V, Boulevard Saint-Michel, flbonnement 16 fr. 7-e annee, №№
32, 33, 34 et 35.
14. Pedagogteke rozhledy. Vydavaji ceskolovenska obec ucitelska a Dedictvi Komenskeho v Praze. Hlavni redactor: Otakar Kadner.
V Praze. Sesit 36. Rocnik XXXIV.
15. Сазор!$ ceskolovenske obce ucitelske.
V Praze. Rocnik IV, cislo 15.

Ridi redakeni

16. Augusta Moll-Weiss. Le livre de foyer,

rada.

300 figures. 20

tableaux- Cinquieme edition. Librairie ftrmand Colin, Paris. Prix 12 fr.
17. Vestnik pedagogkky. Vydava Ceskoslovensky pedagogisky
ustav Jana ftmosa Komenskeho. Rocnik II. Gslo 5. Kvetna. 1924. v
Praze—111, Letenska 5.
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