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ЧУЖДЕСТРАННИ КОЛЕЖИ В БЪЛГАРИЯ
МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ
КЛЮЧОВ ВЪПРОС: Какъв е приносът на чуждестранните колежи в българската
образователна система през междувоенния период?

Чл. 343. Никое частно училище не може да се отвори без предварително разрешение
от Министерството.
Чл. 344. Министерството на народното просвещение надзирава чрез своите органи
всички частни училища. [...]
Чл. 346. Възпитанието и обучението в частните училища трябва да се води съгласно
с педагогическите искания и да не съдържа нищо против добрите нрави, положителните искания и законните установления в държавата.
Обучението на православните деца, ученици в частни училища, по вероучение се води
от преподавател православен. [...]
Чл. 348. Преподаването в частните училища става на български или друг език. Освен
това, български език, българска история и география са задължителни за децата на българските поданици, които се учат в тия училища, и се преподават от учители българи,
или инородци, свършили народно училище и имащи право на редовни учители. [...]
Чл. 352. Всички учебници и пособия, що се употребяват в тия училища, трябва да се
представят в Министерството на народното просвещение за одобрение.
Чл. 353. Управителят на всяко частно училище е длъжен да представи в Министерството годишен отчет за движението на учениците и учителите по дадени от Министерството формуляри.

Задача 1:
А) Проучете внимателно Док. 1. Изяснете при какви условия е възможно да се открие частно училище в България след Първата световна война.
Б) Определете ролята на Министерството на народното просвещение за работата на частните училища.
В) Съставете примерен вариант на учебен план на частна гимназия.

Док. 2. Категории училища в България през учебната 1930/1931 г.
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Сборник от действащите закони на Министерство на народното просвещение.
С., 1924.

1 878

Ученици

Видове частни училища

Момчета

Момичета

32 546

Българо-католически, турски,
татарски, цигански, гръцки,
еврейски, арменски, румънски,
28 354
чехословашки, италиански, френски
(католически), американски
(протестантски), немски, унгарски
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Док. 1. Закон за народното просвещение от 1921 г.
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166
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Българо-католически, турски,
гръцки, еврейски, арменски, румънски, руски, чехословашки, италиански,
1 529
френски (католически), американски
(протестантски), немски

1010

Руски, италиански, американски
(протестантски), френски
(католически), немски

Статистически годишник на Царство България, година ХV. С., 1933.

Задача 2:
А) Определете съотношението на учениците, обучавани в държавни и в частни училища.
Б) Като използвате Док. 1 и Док. 2, посочете по какви признаци могат да се групират част
ните училища.
В) Определете характера на българската образователна система през този период.

Прогимназия
Клас

1929–1930

1930–1931

Народност

Вероизповедание

Народност

Вероизповедание

І клас

Българки – 29

Изт. православни – 29

Българки – 24
Чехкиня – 1
Унгарка – 1

Изт. православни – 23
Протестантки – 2
Католички – 1

ІІ клас

Българки – 35
Еврейки – 2
Гъркини – 3

Изт. православни – 34
Протестантки – 4
Израелтянки – 2

Българки – 15

Изт. православни – 15

ІІІ клас

Българки – 30
Арменки – 2

Изт. православни – 23
Протестантки – 8
Лютеранки – 1

Българки – 32
Еврейки – 2

Изт. православни – 27
Протестантки – 3
Израелтянки – 2

Гимназия
Клас

1929–1930

1930–1931

Народност

Вероизповедание

Народност

Вероизповедание

ІV клас

Българки – 21

Изт. православни – 19
Протест������
антки – 2
�

Гъркиня – 1
Българки – 32

Протестантки – 5
Изт. православни – 28

V клас

Българки – 19

Изт. православни – 15
Протест������
антки – 4
�

Българки – 20

Изт. православни – 18
Протестантки – 2

VІ клас

Българки – 23
Еврейка – 1
Арменка – 1
Гъркиня – 1

Изт. православни – 19
Протестантки – 6
Израелтянки – 1

Българки – 17

Изт. православни – 13
Протестантки – 4

VІІ клас

Българки – 30
Еврейки – 2

Изт. православни – 28
Протестантки – 2
Израелтянки – 2

Българки – 19
Еврейки – 2

Изт. православни – 17
Протестантки – 3
Израелтянки – 1

VІІІ клас

Българки – 15
Туркиня – 1

Изт. православни – 12
Протестантки – 3
Мохамеданки – 1

Българки – 26
Еврейки – 2

Изт. православни – 24
Протестантки – 2
Израелтянки – 2

Лалев, Ив. Американският девически колеж в Ловеч. Велико Търново, 2001.
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Док. 3. Сведение за ученичките в Американския девически колеж в Ловеч

[...] Ученичките трябва навреме да идват
в училище. Закъснелите без уважителни
причини ученички се наказват, а родителите се глобяват по 40 лева дневно. [...]
[...] Нови ученички се приемат за ПЪРВИ
прогимназиален клас и то такива, които
съ свършили първоначалното си училище
съ успехъ не по долу от ДОБЪРЪ и имат
поведение ПРИМЕРНО.
[...] Пансионерките съставляват една
фамилия и живеят под внимателния
надзор на учителките, които живеят в
училището. [...] Ученичките не се перат
сами, обаче гладят дрехите си. Ученичките съ свободни да си избират коя църква
да посещават. [...] Забранява се да ходят
неформено облечени през ваканциите.
[...] Всяка ученичка трябва да донесе дрехите си маркирани [...] съ номера на ученичката. [...] Всяка седмица ученичките
имат баня.
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Задача 3:
А) Работете, разделени на три групи. Имате задача да напишете страница от дневник за
учебната 1929/1930 година. Използвайте следните опорни въпроси:
1.	������������������������������
Как и защо сте в това училище?
2.	��������������������������������
Какви са първите ви впечатления?
3.	����������������������������
Какво ви радва/огорчава тук?
4.	�����������������������
С кого се сприятелихте?
5.	�����������������������
Какво друго ви вълнува?
Група А пише от името на Росица Радева – ученичка в VIII клас. Тя е родена в Троян, в
семейство на търговци с дървесина. Има по-малка сестра, която учи в същото училище.
Поверена º е главната роля в годишното представление на гимназията.
Група Б съставя разказ от името на Емина Хасанова – ученичка от VIII клас. Тя е родом
от Ловеч, единствена внучка е на Хасан ага – виден гражданин, който притежава много
земеделски земи в района. Тя е първата жена в семейството, която учи в гимназия.
Група В разказва от името на г-жа Виет Каунт – директорка на училището. Тя е назначена
за временно изпълняващ длъжността, тъй като бившата директорка мис Пери е отзована
поради клевети в централния печат. Създаден е бил и комитет от граждани на Ловеч в
нейна защита, но без успех.
Б) Представете своите работи (откъсите от дневник). Изразете мнението си за училищния живот в Американския девически колеж в Ловеч.
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Док. 4. Правилник на Американската девическа полукласическа гимназия и
прогимназия в Ловеч 1936–1937 г.
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Док. 5. Ученически бележник на Олга Коновалова, ученичка в 4. клас
на Френски��������������������������������
���������������������������������������
я�������������������������������
девически колеж “Свети Йосиф” – Пловдив,�
през учебната 1934/1935 година.
Родена е през 1924 г. в семейството на белогвардейци емигранти.

Задача 4:
А) Открийте какво и как се оценява (Док. 5).
Б) Предположете какво се цели с оценяването на показател като “френски разговор”.
В) Сравнете с вашия личен бележник. Направете заключение за целите и приоритетите на
образованието тогава и днес въз основа на информацията от бележника.

ОБОБЩАВАЩИ ВЪПРОСИ: Защо чуждестранните колежи са се ползвали с добро име
сред българското общество? К��������������������������������������������
акво от опита на чуждестранните колежи може
да се използва и днес��?
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