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Възпитателната практика в българското училище през различни пери-
оди от неговото съществуване се основава предимно на наказанието. Споме-
ните на ученици от килийното, а и от новобългарското училище през Въз-
раждането изобилстват с примери на грубо, жестоко отношение към прови-
нили се ученици. И след Освобождението наказанието остава основен метод 
на възпитание. Поощрението като метод, прилаган по отношение на отличи-
ли се с желателно поведение и отлични постижения ученици, е по-рядко сре-
щано. Настоящото изследване има за цел да установи тенденциите в неговото 
развитие в нормативната уредба и възпитателната практика през Възражда-
нето и Новото време.

Първите нормативни документи относно българското училище въз-
никват през 30-те години на ХIХ век. През следващите десетилетия много 
училища се изграждат върху нормативни основи. Повечето документи оп-
ределят задълженията на свързаните с училището лица (предимно ученици, 
учители, училищни настоятели) и наказанията за тяхното неизпълнение. Ма-
лък брой посочват поощрения, обикновено за учениците. Напр. в „Кратки-



36
те закони за длъжностите на учителите и учениците“ в Цариградското бъл-
гарско училище от 1864 г. пише, че учениците, които се представят добре на 
изпитите, се награждават с похвала и различни книги [Кратки закони 1864: 
76–77]. Методическите ръководства за взаимното училище също имат нор-
мативен характер. В „Изложение Предания на Габровското Взаимно-учител-
но училище“, съставено от Неофит Рилски, е отбелязано, че на „благочинни-
те“ ученици за награда всекидневно се раздават „билети“ [Изложения 2006: 
404]. Сава Доброплодни посочва във „Водител за взаимните училища“ като 
средства за поощрение т. нар. „малка“ и „голяма таблица на честта“. В малката 
таблица се вписват имената на учениците, които в продължение на 3 месеца 
са получили най-много „мъзди“, а в голямата – които са останали записани в 
малката таблица 6 месеца [Водител 1852: 66].

В някои от спомените на ученици във взаимното училище също се 
съдържат сведения за наградите, с които са поощрявани. Такива са т. нар. 
„мъзди“ или „билети“ (кръгчета от тенекия с една, две и повече звездици; 
картончета, облепени с цветна хартия; картончета с печат на учителя и др.), 
с които може да се откупват наказанията. Й. Груев, ученик на Неофит Рил-
ски в Копривщенското училище, описва „билетите“ като „малки търкалца, 
отсечени от жълта тенекия във вид на монета и по тях набити една, две и по-
вече звездици, с които се означаваше стойността им“. Учителят раздава тези 
билети за награда на главните и второстепенните показватели, на прилежни 
и отлични по поведение ученици, както и като подарък на ония, които му 
носят различни дарове като кравай, млин, кокошка и др. „Билетите вършеха 
голяма работа като откуп от наказание – спомня си Груев – затова и всички 
ученици се надпреварваха кой повече да спечели било с прилежание и добро 
поведение, било с приноси на учителя. Това ламтене за обогатяване с билети 
довеждаше някои до изкушение да си правят сами билети; фалшификатори-
те, когато се уловеха, теглеха строго наказание“ [Груев 1896: 693–694].

Както става ясно, правото за откупуване на наказанията има демора-
лизиращ ефект. То изгражда алюзия с практиката на католическата църква 
през Средновековието да опрощава греховете на ония, които си купуват ин-
дулгенции с дарения на църквата. Чрез наградите се стимулират не само от-
личилите се с желателно поведение и учебни постижения ученици, а и такива 
със съмнителни морални качества. Освен това представянето на отличилите 
се ученици за награда и наказание от техни съученици, помощници на учите-
ля, създава предпоставки за субективизъм. Йоаким Груев разказва за тяхната 
злоупотреба с власт: „Показвателите, надзирателите, дверниците много пъти 
несправедливо записваха и срещу подарък от няколко билета отписваха не-
мирници, закъснели и пр. Уловените в такъво злоупотребение главни показ-
ватели, надзиратели и дверници строго се наказваха“ [Груев 1906: 153].

От правилника на Тетевенското училище може да се съди за стойността 
на билетите като откуп за наказание. В него пише, че „кой попържа (псува) 
някого или се присмива някому, да изяде по задника 8 пръчки или да даде 10 
билета джереме“; „ако някой от главните … зема рушвет, за да го не вписва 
или записва някого за правдина, да му се ударят 9 или да даде 12 билета“ [по 
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Филипова 2000: 30]. Следователно наказание от 1 пръчка се откупва с повече 
от 1 билет.

Други награди във взаимното училище са т. нар. „кавалерии“ – облепе-
ни с лъскава хартия кръгове или правоъгълници от мукава с различни надпи-
си – „прилежателен“, „внимателен“, „благочинен“, „смирен“, „благопокорен“ и 
др. Те са вързани с разноцветни кордели за окачване на врата [Груев 1896: 689; 
Блъсков 1895: 428]. Йоаким Груев си спомня, че такива отличителни знаци се 
раздават всекидневно на отличните ученици по четене и писане [Груев 1896: 
692]. В някои училища тези награди се дават веднъж седмично. Илия Блъсков 
разказва, че учителят Стефан Изворски е раздавал кавалерии всяка събота на 
отличилите се по успех ученици. Тези отличителни знаци (понякога повече 
от 1) се окачват на врата на ученика и така той отива до дома си. В понедел-
ник кавалериите се прибират, за да се раздадат отново в събота. „Така – пише 
Блъсков – […] съботните дни бяха дни тържествени за добрите ученици, дни 
за съревнование на небрежливите и безчинните и дни утешителни за роди-
теля и учителя. Дори сега ученикът захвана да се чувствува, като да излиза от 
безсловесната животинска сфера и влиза в друг нов живот“ [по Джумалиев 
1962: 144–145]. С поставянето на отличителния знак на гърдите на награде-
ния и преминаването с него през селището се цели да се посочи образецът за 
подражание. Кавалерията се дава както за поощрение на наградения ученик, 
така и за пример на останалите. Илия Р. Блъсков си спомня, че, окачвайки ка-
валерия на гърдите на негов съученик, учителят Рашко Блъсков казва: „за да 
взема всеки пример и да бъде като тебе добър, смирен и да гледат всички на 
тебе като на един бъдещ полезен селянин“ [Блъсков 1985: 433].

Похвалата като техника за поощрение също се прилага в практиката 
на взаимното училище. Елена Златарева разказва за Шуменското училище: 
„По едно време наченаха да водят по-възрастните и по-силните от нас (около 
15 ученички) при момчетата на преподаване. И като ни изпитваха, помня, че 
ние си знаехме винаги урока и нам захваляха повече, отколкото на момчетата. 
Само на едно от момчетата захваляха най-много и го показваха за пример на 
другите…“ [Тодоров 1979: 504].

Освен всекидневните и седмичните, се раздават и годишни награди. 
Това става обикновено по време на публичните годишни изпити. На тях при-
състват не само учениците, а и родителите, училищните настоятели, пред-
ставители на местната власт. След приключване на изпитите, отличилите се 
ученици се награждават, напр. „с похвали и с нови книжки“ [Христоматия 
1963: 135].

В класните училища през Възраждането отличилите се ученици също 
се поощряват с награди – обикновено книги. Понякога като награда на учи-
телите и учениците се дават и пари [Унджиева 1990: 58]. Коста Михайлов, 
ученик в Софийското мъжко училище, разказва: „На учениците раздадоха за 
прилежния успех и отличното поведение не само свидетелствата, но ги на-
дариха с по една историческа книжка от Юри Венелин и по 1/2 бяло меджие 
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подарък, от пашите, които бяха подарили 5000 гроша“ [по Унджиева 1990: 63]. 
В Калоферското училище училищните настоятели стимулират „трудолюбиви 
и способни бедни ученици“ с пари, дрехи и учебници [Доросиев 1925: 28].

След Освобождението някои от тези поощрения отпадат от норматив-
ната уредба и възпитателната практика, а други се запазват. В нормативните 
документи на Княжество България поощрения за учениците не са посочени, 
а в Източна Румелия традицията за стимулиране на учениците с различни 
„средства за поощрение“ е продължена. Във Вътрешния правилник за начал-
ните училища [Вътрешний 1881] като такива са определени: 

• добра забележка; 
• похвала; 
• награда на годишните изпити (чл. 84).
Чрез тези вербални и материални средства се демонстрира одобрение 

на желателното поведение. Целта е да се стимулират учениците, които демон-
стрират такова поведение, и да се провокира стремеж към положителна про-
мяна у другите ученици, за да заслужат одобрение.

Вътрешният правилник на областните реални гимназии [Вътрешен 
правилник 1882] също посочва „средства за поощрение“: 

• похвала от преподавателя или от управителя пред класа или пред 
„събрани класове“; 

• добри бележки за прилежание и поведение; 
• награди от книги и други учебни пособия.
Наградите са първостепенни – за ученици с отличен успех по всички 

предмети (тогава отличната оценка е 10), примерно прилежание и поведение; 
и второстепенни – за ученици с отличен успех, но с малко по-ниски оценки 
по два от изучаваните предмети (9 или 8), примерно прилежание и поведение. 
Предвижда се максималният брой награди за клас до 8 души да е две, за клас 
до 15 ученици – три, а до 25 ученици – четири. Наградите се раздават на тър-
жеството след годишните изпити от директора на народното просвещение 
или негов упълномощен представител (чл. 121-126).

След Съединението на Княжество България и Източна Румелия през 
1885 г. за дълъг период от време – повече от половин век – нормативната 
уредба предвижда само „мерки за поправяне“ на недисциплинирани учени-
ци, а средства за поощрение не се посочват. Вероятно нормотворците през 
този период са привърженици на възгледа, че самите учебни постижения и 
добрите постъпки следва да носят удовлетворение на ученика, а не средствата 
за тяхното възнаграждаване.

В края на 30-те години на ХХ век Министерството на народното про-
свещение отново поставя въпроса за поощренията на дневен ред. В окръжно 
№ 1693 от 11 март 1937 г. министър Николай Николаев подчертава, че учили-
щето изпълнява не само образователна, а и възпитателна функция, и изтъква 
възпитателната роля на учителя. „Той е винаги като буден страж и всеки час 
пръска благодат в класната стая – пише в окръжното: – учителят, обичащи-
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ят децата учител, знае, как снизходително да се усмихне на детска проява на 
своите палавци, знае кога и до каква нота да повдигне тона си, как наставни-
чески и с топлота да смъмри и да напъти. Там, гдето това не помогне, идват в 
услуга на учителя постановленията на Правилника. Учителят пак с отзивчи-
вото си сърдце знае също, кого и как да насърдчи и награди с слово и дело. 
Тук, обаче, правилниците както за основното тъй и за средното училище са 
непълни“ [Окръжно 1937: 431]. Затова министър Николаев се обръща към 
областните училищни инспектори и директорите на всички обществени и 
частни средни училища със списък от въпроси, свързани с поощрението на 
учениците: 

• смятат ли за полезно въвеждането на награди за учениците; 
• само за добър успех ли да се дават, или за добро поведение, или за 

двете заедно; 
• само от морално естество ли да бъдат, или да имат материален израз; 
• ако приемат материални награди, какви да са те: парични награди, 

медальончета, звездички на фуражките или други значки за отличие; 
• смятат ли за полезно изпращането на похвални писма или устни пох-

вали – от класния наставник, от директора или от учителския съвет; 
• приемат ли за необходимо изпращането на предупредителни писма, 

в които да се посочва „онова, що не достига на учениците, или жела-
телното, към което да се стремят“; 

• приемат ли отличаването на учениците с длъжности и с какви; 
• наградите само за отделни прояви ли да се дават, или „да бъдат сис-

тема“ – да се раздават задължително в края на всеки срок и в края на 
учебната година; 

• създаден ли е в училището паричен фонд за награди на отличили се 
ученици; 

• смятат ли за полезно увеличаване на правата на директора и на 
класния наставник относно наказанията и наградите на учениците 
[Окръжно 1937: 431].

Вследствие осъщественото проучване на нагласите сред учителската 
колегия относно награждаването на ученици в Правилника за гимназиите от 
1939 г. се въвеждат отличия и награди на учениците [Правилник 1939]. Те „це-
лят да насърдчат отличените и наградените ученици, за да ги окрилят в устре-
ма им да бъдат първи и за да въздействуват възпитателно в същия дух върху 
другарите си от класа и от гимназията“. В тази връзка се изисква грижливо 
проучване, за да не се подцени смисълът и въздействието им върху ученици-
те (& 252). Отличия и награди се присъждат: 

а. на ученици с неизменен отличен (6) общ успех и поведение, „като от-
ражение на изпъкваща способност и на сила да въздействуват възпитателно“; 

б. на ученици, проявяващи редовно „извънредна и неизменна дарба в 
науките и изкуствата и чиито общ успех и поведение не биха повлияли отри-
цателно върху останалите ученици“; 
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в. на ученици, „проявили възвишени добродетели“ (&253).
Параграф 234 уточнява видовете отличия според степента и характера 

на проявите: 
• писмена похвала до родителите или настойниците; 
• подарък (“дар“) – ценни научни, литературни, художествени или му-

зикални произведения или „лично употребяеми трайни вещи“ – ча-
совници, писалки и др.

• безплатни екскурзии до исторически и забележителни местности и 
селища в страната; 

• парични награди в размер от 500 до 3000 лв, а по изключение – и по-
вече.

Тези отличия и награди се присъждат от учителския съвет по доклад от 
класния наставник. Те се вписват и обявяват – според степента и характера – 
в класа, в гимназията или в страната (&& 255, 256).

Приложението на поощрението във възпитателната практика на бъл-
гарското училище през Новото време е трудно за установяване. Похвалите от 
учителите по време на учебни занятия не са отбелязани в документи и за тях 
може само да се предполага. Макар и рядко, поощренията на отделни поло-
жителни прояви на учениците се отразяват в окръжни на Министерството на 
народното просвещение, публикувани в периодичния печат. Обикновено те 
се отнасят за изключителни постъпки, разкриващи черти на характера, които 
Министерството посочва като заслужаващи обществено одобрение.

Най-често те са свързани със спасяване на човешки живот. Така напр. 
двама ученици от Оряховската смесена гимназия – Сталиян Ничев от V клас 
и абитуриентът Петър Драндийски – спасяват от удавяне във водите на Дунав 
учителката И. В. на 28 юни 1938 г. „За тази тяхна проява на самоотверженост“ 
министърът им обявява похвала (Заповед № 2302/10.08.1938 г.) и ги награжда-
ва с по един часовник, съответно надписан [Окръжно 1938: 932]. С похвала и 
парична награда от 1000 лв се награждава ученикът Иван Крачунов Кондов от 
основното училище в град Бяла, който с риск на живота се хвърля в кладенец, 
където се давят две братчета и успява да спаси живота на едното от тях [Окръж-
но 1939: 525]. Подобни случаи са отразени и в статията на А. Манев „Прояви на 
нашите гимназиални ученици през 1940/41 учебна година“. В нея се съобщава за 
прояви на себеотрицание и саможертва на 21 ученици от Свиленградската сме-
сена гимназия, „помогнали и спасили от гибел много жители на града“ при сти-
хийно наводнение през декември 1940 г., за което министерството ги награж-
дава с „нарочна писмена грамота“; ученик от VI клас на Оряховската смесена 
гимназия, спасил от удавяне свой съученик и награден с часовник; ученик от V 
клас на Троянската смесена гимназия, спасил от удавяне ученичка от основното 
училище, награден с часовник; двама ученици, „проявили себеотрицание и ре-
шителност“ при стихиен пожар в Кнежа на 1 юни 1941 г. [Манев 1941: 860].

Архивите свидетелстват и за поощрения с финансови средства на отли-
чили се с отличен успех и примерно поведение ученици. Т. напр. през учебната 
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1932/33 г. учителският съвет при Държавната търговска гимназия в Свищов 
взема решение от приходите на фондовете на училището да се отделят 10 000 
лв за награди на най-добрите ученици, които да се дават в края на годината и 
премия в размер на 250 лв в края на учебната година на най-прилежния ученик 
в гимназията [РДА – В. Търново: а.е. 13]. Примерното поведение е необходимо 
условие за присъждането на тези награди. В окръжно № 753 от 8 юни 1943 г. 
до всички народни основни и средни училища в Царството се уведомява, че 
от своя фонд взаимоспомагателната каса на учениците е изплатила досега 
2 400 000 лв за награди на отличили се ученици [ДА – Шумен, ф. 172к: а.е. 5].

Прегледът на нормативните документи и възпитателната практика в 
българското училище през периодите на Възраждането и Новото време на-
сочва към следните изводи относно поощрението: 

• То е основен метод на възпитание в българското училище през 
Възраждането, а през Новото време изпълнява определена роля 
само в началото и в края на периода. През периода на Възраждането 
поощрението присъства в малък брой документи, но се среща често 
във възпитателната практика, особено на взаимното училище. През 
Новото време е отразено в нормативните документи в началото на 
периода, и то само в Източна Румелия, и се появява отново в края 
на периода – след 1939 г. Прилага се само при съчетание на отличен 
успех и примерно поведение.

• Видовете поощрения според срока, за който се отнасят, са всекиднев-
ни, седмични и годишни, а според използваните средства са морални 
и материални. Моралните награди през Възраждането и Новото вре-
ме се различават съществено, а материалните – в по-малка степен.

• През Възраждането сред моралните награди преобладават отличи-
телните знаци – „мъзди“, „кавалерии“, „таблица на честта“, с които 
се цели открояване на положителния пример. „Кавалерията“ излиза 
извън рамките на училището и посочва и на обществото образеца 
на поведение. Като вид поощрение се използва и похвалата. След 
Освобождението от моралните награди остава само тя, но претърпя-
ва развитие, градирайки се в две степени – устна (пред съучениците) 
и писмена (до родителите и настойниците). Материалните награди 
през Възраждането и в първите години след Освобождението са ед-
накви – най-често учениците се стимулират с пари и книги. В края на 
30-те години на ХХ век този вид поощрение се обогатява и с други 
средства – художествени и музикални произведения, лични вещи, 
безплатни екскурзии.

Поощрението през периода на Възраждането и Новото време е насоче-
но не само към ученика, а и към околната социална среда – съученици, учите-
ли, съграждани. С него се цели, от една страна, затвърдяване на желателното 
поведение на наградения, а от друга страна, обществен натиск върху остана-
лите ученици за постигане на същото. Така чрез прилагане на различни видо-
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ве поощрения българското училище упражнява контрол върху поведението 
на учениците.
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