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За участие в конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” по: 
област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално 
направление 1.2. Педагогика (История на педагогиката и българското 
образование) в Педагогическия факултет на Шуменския университет 
“Епископ Константин Преславски”. 

Тематични области на публикациите:

 История на образованието и педагогическите учения

 История на образованието и педагогическите учения в България

Типология на публикациите

* Монографии – 2;
* Учебници – 2 (в съавторство);
* Учебни помагала – 3 (в съавторство);
* Статии – 30 (29 самостоятелни, 1 в съавторство).

1. Монографии

 Петко Славейков за образованието. Шумен: Епископ 
Константин Преславски, 2015, ISBN 978-619-201-051-5
Монографията е с обем 206 страници и съдържа предговор, 3 глави, 

заключение и библиография. В предговора са изведени целта, основните 
подходи, методите и  източниците на изследването. Направен е и 
обстоен литературен обзор по темата. В първа глава – “Жизнен път и 
педагогическа дейност на Петко Славейков” – фокусът е върху 
образованието и педагогическата дейност на видния български 
възрожденски деец. Проследява се продължителният и труден път на 
Петко Славейков като учител, разкриват се характеристиките на 
неговата педагогическа дейност в различните степени и видове училища, 
в многобройните селища, в които учителства. Във втора глава, 
озаглавена „Възгледите на Петко Славейков за образованието”, са 
представени философските и политическите му възгледи, както и 
познанията му в областта на педагогиката, чрез което е изяснена 
методологическата и теоретико-педагогическата основа на неговите 



педагогически възгледи. Разкрити са историко-педагогическите 
сведения, отразени в неговото творчество. В тази глава са откроени 
схващанията на Славейков за ролята, същността и принципите на 
образованието,  за образователните фактори –  с акцент върху 
училището. Трета глава –  „Възгледите на Петко Славейков за 
възпитанието и обучението” – съдържа схващанията на Славейков за 
същността, ролята и целта, съдържанието, методите, средствата и 
факторите на възпитание; за принципите, съдържанието и средствата на 
обучение и ролята на учителя в процеса на обучение. В заключението е 
направено обобщение относно приносите на Петко Славейков в 
българската педагогическа мисъл и практика. 

 Дисциплината в българското училище през Средновековието и 
Новото време. Шумен: Епископ Константин Преславски, 2016, 
ISBN 978-619-201-075-1
Монографията е с обем 333 страници и съдържа предговор, 3 глави, 

заключение, библиография и приложение. В предговора са представени 
основни понятия, свързани с темата на изследването; литературен обзор 
по темата; целта, основните подходи, методите и  източниците на 
изследването. В първа глава – “Дисциплината в българското училище 
през Средновековието и Възраждането” – са разкрити характеристиките 
на съществуващите по онова време степени и видове училища и въз 
основа на проучената агиографска и мемоарна литература са изяснени 
методите на дисциплиниране на учениците в тях. Главата съдържа и 
сведения за нормативната уредба на дисциплината в българското 
училище през Възраждането, и по-конкретно за правата, задълженията, 
поощренията и наказанията на учениците и учителите. 

Във втора глава – “Нормативна уредба на дисциплината в 
българското училище през периода 1878 – 1944 година” – са 
представени степените и видовете училища в българската 
образователна система през този период и са проследени тенденциите в 
развитието на нормите относно задължителното образование, правата и 
задълженията на учениците и учителите, поощренията и наказанията на 
двете общности. Глава трета, озаглавена „Състояние на дисциплината в 
българското училище през периода 1878-1944 година”, съдържа общи 
сведения за дисциплината на учениците и учителите през разглеждания 
период, отразени в документи на различни органи на управление на 
образованието.  В тази глава е включено и описание на автентични 
случаи на дисциплинарни нарушения на представителите на двете 
общности, изведени от архивни материали и публикувани документи. 
Разкрита е конкретна информация за наказанията и поощренията за 
съответни прояви на ученици и учители. В заключението е направено 
обобщение относно тенденциите в развитието на нормативната уредба 



на дисциплината в българското училище през разглежданите периоди и 
реалните процеси на дисциплиниране на учениците и учителите. 
Приложението съдържа фотоси, илюстриращи основни обекти, 
свързани с темата на изследването.

2. Учебници и учебни помагала

 Обща и българска история на образованието и история на 
училищните и някои предучилищни теории на възпитанието и 
образованието. “Пловдивско университетско издателство”, 
Пловдив, 2003, , ISBN 954-423-306-7 (в съавторство с П. Радев, Й. 
Колев, А. Александрова и Н. Витанова). Самостоятелен текст: с. 
26-39; 200-207; 212-243
Учебникът е предназначен за студенти, изучаващи дисциплината 

История на педагогиката и българското образование. Учебното му 
съдържание е структурирано в 9 теми в раздел “Обща история на 
образованието и педагогическите теории” и 14 теми в раздел “История 
на българското образование и педагогическите теории в България”. 
Самостоятелно разработени са: 1 тема от първи раздел и 5 теми от 
втори раздел. Темата от първи раздел е посветена на възпитанието, 
образованието и педагогическата мисъл в Европа през Средните векове. 
В темите във втори раздел е изяснена същността на Българското 
просвещение и са разкрити идеите за просветата на едни от първите му 
представители – Паисий Хилендарски и Софроний Врачански. 
Представени са основните характеристики на новобългарското 
просветно движение и  педагогическите идеи на някои от най-видните 
му дейци – д-р П. Берон, Васил Априлов и Неофит Рилски. Описана е 
системата на новобългарското образование, която включва взаимните, 
класните, средните и специалните училища преди Освобождението – 
разпространение; материална уредба; съдържание, организация и 
методи на обучение; финансиране, управление и контрол.  Една от 
темите е посветена на педагогическите възгледи на 
предосвобожденските революционери – Г.С. Раковски, Л. Каравелов, 
Хр. Ботев.

 История на педагогиката и българското образование. УИ 
“Епископ К. Преславски”, Шумен, 2005, , ISBN 954-577-315-4 (в 
съавторство с Й.Колев и Н.Витанова). Самостоятелен текст: с.42-
58; 61-79; 165-193; 197-204; 231-239; 242-268; 271-285; 314-322; 
328-344
Учебникът е предназначен за студенти, изучаващи дисциплината 

История на педагогиката и българското образование. Учебното му 
съдържание е структурирано в 8 глави в първа част – “История на 



педагогиката” и 5 глави във втора част – “История на българското 
образование”. Самостоятелно разработени са 3 глави в първа част, в 
които са представени педагогическата мисъл и практика в Европа през 
Средните векове, през епохата на Ренесанса и в условията на 
Реформацията и Контрареформацията. Специална глава е посветена на 
реформаторските идеи и експерименти в образованието на Европа и 
САЩ в края на ХIХ и първата половина на ХХ век. Във втора част са 
представени образованието и педагогическата мисъл в условията на 
Българското просвещение, реформаторските идеи в българската 
педагогика през първата половина на ХХ век, българското образование 
от втората половина на ХХ в.

 Забавни упражнения по история на педагогиката и българското 
образование. “Юни експрес” ООД, Шумен, 2011, 173 с., ISBN 978-
954-9454-55-0 (в съавторство с Н. Витанова) 
Учебното помагало е предназначено за студенти, изучаващи 

дисциплината История на педагогиката и българското образование.  
Основната му цел е да подпомогне усвояването и затвърдяването на 
знанията на студентите за различните възгледи, теории и педагогически 
системи в историко-педагогическата наука. Учебното съдържание е 
структурирано в 15 теми – 10 по История на педагогиката и 5 по 
История на българското образование. Всяка тема съдържа атрактивни, 
интерактивни и анимативни упражнения. Те съответстват на 
съдържанието, предвидено за изучаване в учебната програма. 
Помагалото може да се използва в семинарните занятия, за 
самоподготовка  и за осъществяване на текущ контрол по време на 
обучението. 

 Учебни материали за едногодишно специализиращо обучение 
във висши училища с цел придобиване на професионална 
квалификация “учител”. Шумен: Епископ К. Преславски, 2014, 
ISBN 978-954-577-868-1 (в съавторство с К. Марков, Н. Витанова, 
С. Вацов, П. Кожухарова, Н. Колева). Самостоятелен текст: 
с.105-117;  118-131 
Съдържанието на помагалото е съобразено с целите на Национален 

проект „Квалификация на педагогически специалисти”, схема 
BG051PO001-3.1.03 (проект учител). Текстовете в него са 
предназначени за ползване единствено и само от обучаемите по проекта 
по време на обученията. Помагалото включва информация за различни 
области на научното познание – психология, педагогика, аудио-
визуални и информационни технологии, история на педагогиката и 
българското образование, училищно законодателство, управление на 
образованието и педагогическа социология. Самостоятелно разработени 



са разделите “История на педагогиката и българското образование” и 
“Училищно законодателство”. В първия раздел е направен кратък 
преглед на развитието на образованието и педагогическата наука през 
различните исторически епохи, включително и българското 
образование от възникването му до средата на ХХ век. В раздел 
“Училищно законодателство” са представени същността и 
съдържанието на училищното законодателство; видовете нормативни 
актове; нормативните актове, регламентиращи образованието; 
основните принципи на училищното законодателство; училищното 
законодателство в България след 1989 г.  

 Забавни упражнения по история на педагогиката и българското 
образование. II допълнено и преработено издание. Шумен: 
Епископ Константин Преславски, 2015, ISBN 978-619-201-027-0 
(в съавторство с Н. Витанова). Самостоятелен текст: с. 8-11; 34-
53; 83-99; 108-118; 128-139; 165-198 
Учебното помагало е предназначено за студенти, изучаващи 

дисциплината История на педагогиката и българското образование.  
Основната му цел е да подпомогне усвояването и затвърждаването на 
знанията на студентите за различните възгледи, теории и педагогически 
системи в историко-педагогическата наука. Учебното съдържание е 
структурирано в 26 теми – 16 по История на педагогиката и 10 по 
История на българското образование. Всяка тема започва с ключови 
думи, отразяващи имена на автори и специфични за темата понятия и 
продължава с атрактивни, интерактивни и анимативни упражнения. Те 
съответстват на съдържанието, предвидено за изучаване в учебната 
програма. Помагалото може да се използва в семинарните занятия, за 
самоподготовка  и за осъществяване на текущ контрол по време на 
обучението. 

Самостоятелно са разработени 8 теми из областта на История на 
педагогиката и 5 теми по История на българското образование: 
“Възпитанието в примитивните общества”, “Възпитанието и 
образованието в Европа през Средните векове”, “Педагогическата 
мисъл в Европа през епохата на Ренесанса”, “Педагогическите идеи и 
образователните системи на Реформацията и Контрареформацията”, 
“Педагогическата теория на Йохан Хенрих Песталоци”, 
“Педагогическата система на Йохан Фридрих Хербарт”, 
“Реформаторските идеи на Мария Монтесори, Овид Декроли и Джон 
Дюи”, “Възпитателната система на Януш Корчак”, “Българското 
просвещение. Педагогическите възгледи на Паисий Хилендарски и 
Софроний Врачански”, “Новобългарско просветно движение. 
Педагогическата теория на д-р Петър Берон. Педагогическите възгледи 
и дейност на Васил Априлов и Неофит Рилски”, “Взаимни училища”, 



“Класни, средни и професионални училища” и “Педагогическите 
възгледи на българските предосвобожденски революционери”.

3. Статии в научни списания
 

 Възгледите на Васил Друмев – митрополит Климент за учителя. 
– Начално образование, 2005, № 1, с. 69-75, ISSN 0204-4951
В статията са представени изискванията, които Васил 

Друмев–митрополит Климент посочва по отношение на 
специализираната подготовка, личностните и професионалните 
качества и умения на учителя. Разкрити са и характеристиките на 
педагогическата практика на самия Друмев–Климент като директор на 
българското училище в Браила и ректор и учител в богословското 
училище “Св.св. Петър и Павел” в Лясковец. 

 Нормативна уредба на дисциплината в новобългарското 
училище през Възраждането. – Педагогика, 2009, № 3-4, с.126-
144, ISSN 0861-3982 

В статията се проследява развитието на нормативната уредба на 
дисциплината в българското училище по време на Възраждането.  
Анализът на нормативните документи от различни селища относно 
различните степени и видове училища разкрива основните изисквания към 
участниците в образователния процес (ученици, учители, родители), 
правата и задълженията на училищните настоятелства във връзка с 
дисциплината в училище; методите за регулация на поведението в 
границите на нормативните предписания. 

 Поощренията и наказанията в новобългарското взаимно и 
класно училище. – Педагогика, 2014, № 2, с.182-198, ISSN 0861-
3982
В статията е представена възпитателната практика в новобългарските 

взаимни и класни училища през епохата на Възраждането. Основен 
източник на изследването е мемоарната литература, отразяваща 
спомени на ученици от различни новобългарски училища през този 
период. Акцентира се върху прилагането на поощрението и наказанието 
като методи на възпитание; откроени са техните разновидности и 
техники на реализация. Изведени са приликите и разликите между 
поощренията и наказанията, прилагани в двете степени на 
новобългарското училище през разглеждания период.

 Възгледите на Жан-Жак Русо и Любен Каравелов за 
възпитанието. -  Педагогика, 2014, № 5, с.647-664, ISSN 0861-3982



В статията се разглеждат паралелно възгледите на Жан-Жак Русо и 
Любен Каравелов за целта, същността, съдържанието и методите на 
възпитанието.  Изяснява се влиянието на педагогическата теория на 
Жан-Жак Русо върху идеите на Каравелов. Коментират се приликите и 
разликите във възгледите на двамата просвещенци. Изследването дава 
основание Каравелов да бъде определен като пръв популяризатор и 
теоретик на свободното възпитание в историята на българската 
педагогика.

 Възпитанието в българското църковно училище през 
Средновековието и килийното училище през Възраждането. – 
Управление и образование. Академично списание, 2014, кн.3, 
т.10, с.41-47, ISSN 13126121
В статията се очертават характеристиките на възпитателната 

практика в средновековните български училища, организирани от 
църквата, и домашните килийни училища през Възраждането. Основни 
източници на изследването са агиографската литература, съдържаща 
информация за възпитанието в църковните училища, и мемоарната 
литература, отразяваща спомени на ученици от различни домашни 
килийни училища през Възраждането. Фокусът се поставя върху 
приложението на поощрението и наказанието като методи на 
възпитание, разгледани са техните разновидности и средства. 
Интерпретирани са приликите и разликите между поощренията и 
наказанията, прилагани в двата вида училища.

 Права и задължения на българските учители през периода 1878 - 
1885 година.  – Управление и образование. Академично списание, 
2014, кн.3, т.10, с.48-55, ISSN 13126121
В статията са представени основните права и задължения на 

учителите през периода от Освобождението на България от османско 
владичество до Съединението на Княжество България и Източна 
Румелия. Правата и задълженията на учителите са анализирани на 
базата на нормативните документи в двете български области относно 
образованието – Привременен устав за народните училища от 1878 г., 
Закон за материалното поддържане и общественото преустройство на   
училищата от 1880 г. и Инструкция за управлението на държавните 
учебни заведения от 1881 г. – в Княжество България; Закон за 
началното учение от 1880 г., Вътрешен правилник на началните 
училища от 1881 г. и Вътрешен правилник на областните реални 
гимназии от 1882 г. – в Източна Румелия. Откроени са приликите и 
разликите в правата и задълженията на учителите в Княжество България 
и Източна Румелия през разглеждания период.



 Възгледите на Петко Славейков за образованието. – Педагогика, 
2015, № 5, с.629-652, ISSN 0861-3982
Изследването се основава на съвременна интерпретация на 

възгледите на Петко Славейков за ролята на образованието в 
индивидуалното и общественото развитие, за същността и принципите 
на образованието. Разкрити са неговите схващания за образователното 
съдържание чрез критиката на съдържанието в съществуващите по 
онова време училища и идеите му за учебните предмети, които е 
необходимо да се изучават в новобългарското училище. Изяснени са 
възгледите на Славейков за общото и професионалното образование, за 
девическото образование, на което той е един от най-ярките 
застъпници. Представени са и схващанията му за образователните 
фактори – семейството, училището, читалището, женските дружества. 
Доказана е принадлежността на видния обществен и просветен деец към 
идеите на Българското просвещение и е определено мястото му в 
развитието на българската педагогическа мисъл.

 Педагогическата дейност на Петко Р. Славейков. – Българско 
списание за образование, 2015, № 1, ISSN 1314-9059

Проучването проследява пътя на Петко Славейков като учител, 
изяснявайки неговата учителска “история и география”. За целите на 
изследването се използват спомени на негови ученици и на тяхна база 
се извеждат основните характеристики на педагогическата му дейност – 
организацията, методите и средствата на обучение; извънкласните 
занимания; годишните изпити; методите, техниките и средствата на 
възпитание; взаимоотношенията му с учениците и грижите за тяхната 
издръжка. Въз основа на това е разкрита спецификата на неговата 
педагогическа дейност и е тълкуван приносът му за развитието на 
педагогическата практика в българското училище.

 Възгледите на Петко Славейков за българското училище. – 
Управление и образование. Академично списание, 2015, т.11, 
кн.3, с.170-179, ISSN 13126121

В статията са интерпретирани възгледите на Петко Славейков за 
българското училище – целите, структурата на училищната система, 
образователното съдържание, управлението и финансирането му. 
Акцентира се върху демократичността и прогресивността на идеите на 
просветителя, върху съответствието им с историческите реалии и 
потребностите на българското общество през епохата на Възраждането.



 Права и задължения на българските учители през Възраждането.  
– Управление и образование. Академично списание, 2015, т.11, 
кн.3, с.180-189, ISSN 13126121

В текста се разглеждат правата и задълженията на учителите през 
периода на Възраждането. Анализът се прави на базата на множество 
документи. Основни източници  на изследването са спомени на 
учители, писмени договори между учители и училищни настоятелства и 
нормативни документи на различни видове и степени училища в 
различни български селища. Изяснени са основните права и задължения 
на учителите от разглеждания период. 

4. Доклади от научни конференции и статии в сборници

 Възгледите на Славейков за възпитанието. – В: Петко 
Славейков. Нови изследвания. Сборник по повод 175 години от 
рождението му. В. Търново: Фабер, 2003, с.139-147, ISBN 954-775-
197-2
В статията са разкрити възгледите на Петко Славейков за 

възпитанието: за неговата същност, роля и цел; съдържание – 
нравствено, умствено и физическо; методи и средства;  възпитателните 
фактори – семейството, училището и църквата. Анализът насочва към 
извода, че възгледите на Славейков за възпитанието са хуманистични и 
демократични, съответни на потребностите на българското общество 
през епохата на Възраждането. Откроени са и някои модерни за 
неговото съвремие схващания. 

 Възгледите на Петко Славейков и Любен Каравелов за учителя. 
– В: Образование и изкуство. Т.1. Шумен: Епископ Константин 
Преславски, 2004, с.305-310, ISBN 954-577-215-8
Проучването изяснява възгледите на известните педагогически 

мислители и дейци на Българското възраждане Петко Славейков и 
Любен Каравелов за същността и функциите на учителската професия. 
Посочено е критичното им отношение към социалните и трудовите 
условия, в които работят учителите – ниски заплати, разнопосочни 
претенции и изисквания от страна на обществото, липса на респект към 
учителите. Подчертано е сходството между тогавашната и 
съвременната социална ситуация на учителите.

 Нормативна уредба на задължителното образование в 
българското училище през периода 1878 – 1921 г. – В: “25 години 
Педагогически факултет”, В. Търново,  2009, с.52-56, ISBN 978-
954-400-422-4



Публикацията представя нормативната рамка на задължителното 
образование в България и процедурите за неговата реализация и 
контрол през периода 1878 – 1921 г. Изяснени се правомощията и 
задълженията на отговорните институции и лица, санкциите за 
нарушителите на конституционното изискване за задължително 
образование и мерките за подпомагане на семействата, насочени към 
неговото изпълнение. 

 Стратегията на Коменски за училищното образование. – В: 
сб.”Иновации в образованието”. Шумен, 2010, с.60-64, ISBN 978-
954-400-298-5
Проучването изяснява визията на Ян Амос Коменски за идеалното 

училище и идеите му за мисията и целите на училището. Представен е 
критичният анализ на чешкия педагог на съвременната му педагогическа 
практика и е разкрита неговата стратегия за реформиране на образованието 
като част от общата му стратегия за социална промяна. Изследването 
насочва към извода, че Коменски е първият педагог, в чието творчество е 
отразена цялостна стратегия за изграждане на образователната система.

 Възгледите на Емил Дюркем за училищната дисциплина. – В: сб. 
Сборник научни трудове. Национална научна конференция с 
международно участие “40 години Шуменски университет 1971 – 
2011”, част II, Шумен, 2011, с.64-69, ISBN 978-954-577-618-2

В статията се интерпретират  възгледите на френския социолог и 
педагог Емил Дюркем за училищната дисциплина – за нейната същност, 
функции, методи на дисциплиниране на учениците. Специално внимание е 
отделено на възгледите му за наказанието като метод на дисциплиниране, 
за неговите същностни характеристики и основна функция. Изяснено е 
отношението на Дюркем към различни видове наказания и изискванията, 
които според него е необходимо да се спазват при прилагането на този 
метод. Разкрито е и отношението на френския педагог към поощрението 
като метод за възпитание.

 Задължителното образование в България през периода 1878 – 
1921 година. – В: Обучението като път към образованието. 
Сборник от материали по случай 60-годишнината на проф. д.п.н. 
Пламен Радев. Пловдив, 2011, с. 199-204, ISBN 978-954-423-667-0

 
Проучването проследява развитието в нормативната уредба на 

задължителното образование в България. Уточнени са правомощията и 
задълженията на институции и лица, пряко свързани с образователния 
процес. Изяснени са санкциите за нарушителите на конституционното 



изискване за задължително образование и мерките, насочени към 
неговото изпълнение и целящи подпомагане на семействата. Посочени 
са данни, свързани с реалното състояние на задължителното 
образование през разглеждания период.   

 Ж.-Ж.Русо за свободата и необходимостта в обучението. – В: 
Годишник на Шуменски университет ”Епископ Константин 
Преславски”. Педагогически факултет. Шумен, 2012, с. 61-69, 
ISSN 1314-6769
В изследването се коментира схващането на Ж.-Ж. Русо за 

същността на свободата и проекцията й върху обучението. Изяснени са 
идеите му за ролята на учителя в процеса на обучение и 
характеристиките на неговото въздействие върху учениците. 
Интерпретирани са възгледите на Русо относно целта, съдържанието и 
методите на обучение, основните изисквания за неговата реализация. 
Изяснена е взаимовръзката между свободата и необходимостта в 
обучението в педагогическата теория на Русо.

 Дисциплината в българското килийно училище през 
Възраждането. – В: Годишник на Шуменски университет 
”Епископ Константин Преславски”. Педагогически факултет. 
Т.ХVIID,Шумен, 2013, с. 84-88, ISSN 1314-6769

Фокусът на публикацията е възпитателната практика в домашните 
килийни училища през Възраждането. Интерпретацията се основава на 
мемоарната литература, отразяваща спомени на ученици от различни 
домашни килийни училища през периода на Възраждането. Акцентира 
се върху прилагането на поощрението и наказанието като методи на 
възпитание, откроени са техните разновидности и средства. 

 Нормативна уредба на дисциплината в шуменските училища 
през Възраждането. – В: Сборник научни трудове от пътуващ 
семинар Шумен – Белград – Будапеща – Виена. “Иновации в 
образованието”. Шумен, 2013, с.25-32, ISBN 978-954-400-925-0

Вниманието в статията е насочено към нормативната уредба на 
дисциплината във взаимните и класните училища в град Шумен през 
епохата на Възраждането. Разгледаните документи предлагат материал, 
на базата на който се градят изводи за задълженията и забраните, 
предвидени за учениците и учителите, и видовете наказания, планирани 
за неспазването на определените норми.



 Дисциплинарни нарушения и наказания на учениците в 
Шуменското мъжко педагогическо училище през периода 1881-
1912 година. – В: Годишник на Шуменски университет ”Епископ 
Константин Преславски”. Педагогически факултет. Т.ХVIIID, 
Шумен, 2014, с.78-87, ISSN 1314-6769 (в съавторство с Галя 
Филипова) 

В статията са интерпретирани различни видове дисциплинарни 
нарушения на учениците от Шуменското мъжко педагогическо училище 
през периода 1881 – 1912 г. Времевите рамки на изследването са 
детерминирани от периода на неговото съществуване. Цитираните 
протоколи от заседанията на Учителския съвет на Шуменското 
педагогическо училище илюстрират някои от типичните случаи на 
нарушаване на дисциплината в училище и извън него и съответните 
санкции, наложени на провинилите се.

 Права и задължения на учениците в българското училище през 
периода 1891 -1909  година. – В: Годишник на Шуменски 
университет ”Епископ Константин Преславски”. Педагогически 
факултет. Т.ХVIIID, Шумен, 2014, с.88-97, ISSN 1314-6769

В проучването са представени правата и задълженията на учениците 
в българското училище през периода 1891 – 1909 г. Те са изведени от 
подзаконовите нормативни документи, които ги отразяват – 
Инструкция за управлението и уредбата на основните училища (1896 
г.), Правилник за управлението и уредбата на средните учебни 
заведения в Княжество България (1901 г.) и Правилник за гимназиите и 
педагогическите училища в Княжество България (1904 г.). Анализирани  
са основните права и задължения на учениците през разглеждания 
период.

 Поощрения и наказания на учениците в нормативната уредба на 
българското училище през периода 1878-1885 година. – В: 
Научни трудове на Русенския университет “Ангел Кънчев”. Т. 
53, секция 6.2. Педагогика и психология. История, етнология и 
фолклор. Русе, 2014, с.54-60, ISSN 1311-3321

Публикацията представя поощренията и наказанията на учениците в 
българското училище през периода от Освобождението на България от 
османско владичество до Съединението на Княжество България и 
Източна Румелия. Те са изведени от подзаконовите нормативни 
документи относно образованието в двете области – Инструкция за 
управлението на държавните учебни заведения (1881 г.) и 
Дисциплинарен правилник за учениците в държавните гимназии и 



трикласни училища (1883 г.) – в Княжество България; Вътрешен 
правилник на началните училища (1881 г.) и Вътрешен правилник на 
областните реални гимназии (1882 г.) – в Източна Румелия. Сравняват 
се и се анализират тенденциите в нормативната уредба относно 
поощренията и наказанията, прилагани спрямо учениците през 
разглеждания период.

 Права и задължения на учениците в българското училище през 
периода 1878-1885 година. - Сборник научни трудове от пътуващ 
семинар Шумен – Белград – Будапеща – Прага - Братислава. 
“Иновации в образованието”. Шумен, 2014, с.41-53, ISBN 978-
619-00-0092-1

В статията се прави преглед на различни нормативни документи, 
свързани с уреждането на правата и задълженията на учениците в 
българското училище през периода от Освобождението на България от 
османско владичество до Съединението на Княжество България и 
Източна Румелия. Те са изведени от нормативните документи относно 
образованието в двете области – Инструкция за управлението на 
държавните учебни заведения (1881 г.) и Дисциплинарен правилник за 
учениците в държавните гимназии и трикласни училища (1883 г.) – в 
Княжество България; Вътрешен правилник на началните училища (1881 
г.) и Вътрешен правилник на областните реални гимназии (1882 г.) – в 
Източна Румелия. На базата на разгледаната документация се формират  
основни изводи за правата и задълженията на учениците през описвания 
период.

 Педагогическата дейност на Петко Р. Славейков в Пловдивската 
гимназия. – В: Матерiали IV мiжнародного науково-методичного 
семiнару з болгарськоi мови, лiтератури, культури, та исторii. 22-
23 травня 2015 року. Бердянськ, 2015, с.102-104

Публикацията изяснява спецификата на педагогическата дейност на 
Петко Славейков в Пловдив. Разкрити са учебните предмети, които 
преподава; методите и средствата на обучение, които прилага; 
методите, техниките и средствата на възпитание, които използва; 
взаимоотношенията му с учениците.

 Педагогическата дейност на Петко Славейков в Трявна. – 
Известия на съюза на учените. Т. 30. Сливен, 2015, с.123-127, 
ISSN 1311 2864
В изследването се откроява спецификата на педагогическата дейност 

на Петко Славейков в Трявна. Коментират се правата и задълженията 



му като учител, отразени в сключените договори между него и 
тревненските първенци. Разкрити са организацията и съдържанието на 
обучението в тревненското училище, методите на обучение и 
възпитание, които Славейков прилага, взаимоотношенията му с 
учениците. Специално внимание е отделено на училищните песни, 
които съставя и използва като средство за обучение и възпитание.

 Поощрения и наказания на учениците в нормативната уредба на 
българското училище през Възраждането. – Известия на съюза 
на учените. Т.30. Сливен, 2015, с.128-133, ISSN 1311 2864 

В статията се разглеждат основните методи на възпитание на 
учениците през периода на Възраждането – поощрението и наказанието. 
Те са изведени от нормативните документи на различни видове и 
степени училища в различни български селища. Изяснено е 
многообразието на поощрения и наказания, предпоставено от липсата 
на единен законодателен орган.

 Поощрения и наказания на учителите в нормативната уредба на 
българското училище през периода 1878-1909 година. – Сборник 
научни трудове от пътуващ семинар Одрин – Чешме – Измир – 
Одрин. “Иновации в образованието”. Шумен, 2015, с.35-41, ISBN 
978-619-00-0265-9

Изследването представя системата от поощрения и наказания на 
учителите през периода 1878 – 1909 г. Те са изведени от просветните 
закони – Привременен устав за народните училища (1878 г.), Закон за 
началното учение в Източна Румелия (1880 г.), Закон за обществените и 
частните училища (1885 г.) и Закон за народното просвещение (1891 г.), 
както и от подзаконовите нормативни актове през периода. Изяснени са 
тенденциите в нормативната уредба относно поощренията и 
наказанията на учителите през разглеждания период.

 Права и задължения на българските учители през периода 1891-
1909 година.  – В: История на просветното дело – нови 
изследвания, уникални културни ценности и музейни колекции. 
Иновативни форми на представяне. Габрово, 2015, с.218-228, 
ISBN 978-954-490-468-5
Проучването е насочено към разкриване на правата и задълженията 

на учителите през периода 1891 – 1909 г. Те са обобщени на основата на 
нормативните документи относно образованието в този период – Закона 
за народното просвещение (1891 г.) и подзаконовите документи – 
Инструкция за управлението и уредбата на основните училища (1896 



г.), Правилник за управлението и уредбата на средните учебни 
заведения в Княжество България (1901 г.) и Правилник за гимназиите и 
педагогическите училища в Княжество България (1904 г.). 
Класифицирани и описани са основните права и задължения на 
учителите в ролята им на преподаватели, възпитатели, класни 
наставници и членове  на учителските съвети. 

 Права и задължения на българските учители през периода 1909 – 
1921 година. – В: Годишник на Шуменски университет ”Епископ 
Константин Преславски”. Т. ХIХ D. Педагогически факултет. 
2015, с.123-134, ISSN 1314-6769

В изследването се анализират правата и задълженията на учителите 
през периода 1909 – 1921 г. Базата, на която се основава анализът, са 
нормативните документи, уреждащи образованието в съответния 
период  – Закона за народното просвещение (1909 г.) и подзаконовите 
документи, приети през 1914 г. – Правилника за народните 
първоначални училища, Правилника за народните прогимназии и 
Правилника за народните средни училища. Обобщени са основните 
права и задължения на учителите, произтичащи от функцията им на 
преподаватели, възпитатели, класни наставници и членове на 
учителските съвети.

 Пътят на Петко Рачов Славейков като учител. - В: Годишник на 
Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”. Т. 
ХIХ D. Педагогически факултет. 2015, с.113- 122, ISSN 1314-6769

В статията се проследява продължителният и труден учителски път 
на Петко Славейков. Изяснява се професионалната и социалната 
ситуация  на неговата педагогическа дейност. Разглеждат се 
взаимоотношенията му с местната общественост и училищните органи 
на управление в различните селища, в които работи. 

Изготвил: 
/доц. д-р В. Атанасова/


