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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от 

Катедра „Педагогика и управление на образованието“ при 

Педагогически факултет на Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски“ на 20.12.2018 г. 

 

Дисертационният труд е в обем от 329 стандартни 

страници, от които 259 – основен текст, 35 страници 

библиография, и 35 страници приложения. 

Библиографията съдържа 321 източника: архивни 

материали, публикувани нормативни и други документи, 

литературни източници и уеб базирани източници. 

 

Трудът е структуриран в увод, две глави, заключение, 

библиография и приложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои 

на 05.04.2019 г. от 11.00 часа в зала 211 на Педагогическия 

факултет на Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски“. 

 

 



 

 

І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД 

 

Вече 180 години личността и творчеството на Тодор 

Икономов (1838 – 1892) привличат интереса на редица наши, а 

вече и на чуждестранни изследователи. Той е активен участник 

във важни събития от българската история, а приносите му към 

просветата и учебното дело са малко познати. Името му се 

свързва най-вече с църковно-националните борби за 

независимост, с утвърждаването на Българската екзархия през 
Възраждането, както и с високите държавно-политически и 

обществени функции, които изпълнява в процеса на изграждане 

основите на Третата българска държава. Икономов посвещава 

целия си живот и дейност на идеите за национално 

самоопределение, на патриотичните стремежи на българите. 

Уважаваният народен учител и книжовник издига 

българския език, училището и църквата като свещени реликви на 

народността. Той е сред плеядата български възрожденци, които 

работят за националната доктрина. 

Богатото му художествено, публицистично, научно и най-

вече педагогическо наследство днес са малко популярни. А те 

съдържат  общочовешки ценности и послания, които трябва да се 

откриват, изследват, ценят и популяризират. 

За живота и обществено-политическата дейност на Тодор 

Икономов има достатъчно сведения, но тези, които касаят 

педагогическите му приноси, са твърде ограничени. Една част от 

тях се съдържат в неговите автобиографични творби, почти 

неизследвани в историко-педагогически аспект, в публицистични 

съчинения и авторската му учебна книжнина. Немалка част са и в 

архивните документи. 

В периода, когато се осъществява идейното формиране и 

израстване на Тодор Икономов, значително влияние сред 

българските политически и просветни дейци оказват идеите на 

европейското Просвещение. Той самият става ярък техен 

изразител, като свързва педагогическото си дело и книжовна 

дейност с българското училище. Времето, в което живее, се 

характеризира с появата на нови обществени сили на 



 

 

историческата сцена, на бърз икономически подем, на просветно-

културни преобразования и борби за духовно и политическо 

освобождение. 

Животът и творчеството на просветителя не са достатъчно 

изследвани и анализирани, липсват подробни проучвания на 

педагогическата му дейност и възгледите за образованието и 

възпитанието. Независимо, че неговото публицистично и 

книжовно наследство е богато, наситено с идеи. Въпреки 

отдалечеността от Икономовото време, днес те будят размисъл 

със своята актуалност и насочват изследователя към преоценка. 

За първи път историкът Велко Тонев обръща внимание на 

приносите на Тодор Икономов към просветата и учебното дело в 

България. По неговите „Бележки по учебното дело в 

Североизточна България през епохата на Възраждането − 

Тулчански санджак”, отпечатани в „Известия на народен музей 

Варна” през 1971 г, започват проучвания и излизат публикации, 

които обогатяват представите за личността и делото на 

Икономов. Но най-голяма роля за популяризирането му има 

Тончо Жечев. Той пръв поставя на правилното място личността 

на просветителя в историята на националната просвета и 

обществената мисъл, като подчертава колко оригинално и 

самобитно е това място. Съчиненията на Икономов са разгледани 

и от Михаил Бъчваров във философско-социологически аспекти. 

Липсва системно и задълбочено изследване за неговата 

педагогическа дейност и възгледите му за възпитанието и 

образованието, основано върху цялото му творчество. Това дава 

основание за настоящото проучване. 

Обект на изследването е жизненият път и идеите на 

българския просветител и педагог Тодор Икономов. 

Предмет на изследването са педагогическите възгледи на 

Т. Икономов и неговата дейност, свързана с образованието. 

Целта на изследването е да се определи мястото и ролята 

на Т. Икономов в развитието на българската педагогическа мисъл 

и практика. 

Основните задачи на изследването са: 



 

 

1. Да се проследят най-важните моменти от жизнения път 

на Т. Икономов и се изяснят факторите за формирането на 

неговата личност; 

2. Да се проучи и анализира многостранната дейност на Т. 

Икономов, свързана с образованието – педагогическа, 

административна, книгоиздателска; 

3. Да се разкрият философските и политическите възгледи 

на Т. Икономов; 

4. Да се проучат и изяснят възгледите на Т. Икономов 

относно образованието и обучението. 

Основните подходи на историко-педагогическото 

изследване са системно-структурният и логико-историческият. 

Педагогическите възгледи на Икономов не са представени 

като изолирано явление, а във връзка с учебно-възпитателната 

практика в българското училище, с нашата педагогическа мисъл 

и във връзка с европейската педагогика. Спазено е единството 

между логическо и историческо. Историко-педагогическият 

характер на изследването определя и спецификата на методите, 

използвани за реализация на задачите и поставената цел. 

Основни методи на изследването са теоретичният 

анализ и синтез. При представянето на възгледите на Икономов 

за образованието, възпитанието и обучението се прилагат 

историко-педагогическият анализ и синтез. За разкриване на 

сходствата и различията по отделни педагогически проблеми 

между Тодор Икономов и представители на българската или 

европейска педагогическа мисъл е използван сравнителният 

анализ. Теоретичният анализ и синтез се прилагат и при 

разглеждането на философските и обществено-политическите 

схващания на Икономов. 

Освен тези методи е използван и описателният – за 

представяне на основните моменти от жизнения и творческия му 

път; на публикациите за него в статии и монографии; на отделни 

елементи от българската учебно-възпитателна практика. 

За реконструиране на възгледите на Икономов в единна 

система е приложена теоретичната реконструкция. 

Архиварски методи са използвани за издирване на 

допълнителни сведения във връзка с предмета на изследването. 



 

 

В теоретично отношение историята на българското 

образование все още в дълг към личността на Тодор Икономов. 

Досега не е направено научно изследване за установяване на 

приносите му за развитието на българското образование. 

Педагогическите възгледи на Икономов кореспондират с 

неговата богата ерудиция и активна позиция по всички въпроси 

на познанието. Те намират и пряка изява в практиката му като 

учител, публицист и обществен деец. 

В хода на изследването са използвани различни 

източници. 
Проучено е цялото архивно наследство на Т. Икономов и 

голяма част от личната му кореспонденция, включително 

непубликувани  и публикувани записки и документи. Сведения за 

живота и делото на видния просветител и държавник се съдържат 

в документалното наследство. Основната част от архива на Т. 

Икономов се съхранява в Националната библиотека „Св. св. 

Кирил и Методий” – София [НБКМ-БИА, Ф.19], в Териториален 

държавен архив – клон Шумен [ТДА – Шумен, Ф 709 К] и в 

Държавен архив – Варна Ф 826К]. 

Колекции от документи, екземпляри учебна, учебно-

помощна литература, публицистика, книги и брошури, издадени 

от Т. Икономов, съхраняват Регионален исторически музей - 

Шумен, отдел „История на българския народ ХV – ХIХ век”; 

Регионална библиотека „Ст. Чилингиров” – Шумен и Регионална 

библиотека „П.Р. Славейков” – Варна. Използвани са и 

документи от фонд „Икономов”, към сбирка „С” на къща музей 

„П. Волов” – Шумен и предоставени материали от фонда на къща 

музей „Сава Филаретов” – с. Жеравна. 

Използваните документи, съхранявани в изброените 

архивохранилища, осветляват обществено-политическата и 

педагогическата дейности на Т. Икономов като: 

1. Учител и училищен инспектор през периода 1866 – 1880 

г.; 

2. На служба при руските власти в Румъния през 1877/78 г.; 

3. Съветник по финансовите въпроси в България – 

1878/1886 г.; 



 

 

4. Народен представител в Учредителното събрание – 1879 

г.; 

5. Сливенски и Бургаски префект – 1879 г.; 

6. Председател на дружество „Свети Пантелеймон” – 

Сливен – 1879 г.; 
7. Министър на вътрешните работи – 1880 г.; 

8. Кмет на София – 1880 г.; 
9. Шуменски окръжен управител – 1881 г.; 

10. Председател на Държавния съвет – 1882 г.; 

11. Министър на обществените сгради, земеделието и 

търговията – 1881 г.; 
12. Член на комисията по чифлишките и господарски земи-

1879/1880 г.; 

13. Журналист, писател, преводач, съставител на учебници 

и учебно-помощна литература, книжар, лична кореспонденция 

относно пласмента на книгите му – 1878/1892 г. и др. 

Икономовите възгледи са отразени в четири вида 

публикации, които също са обстойно проучени: 

1. Студии и статии с педагогическо съдържание, в които се 

разглеждат въпроси из областта на теорията на възпитанието, 

теорията на обучението, управлението на образованието и др.; 

2. Политически статии, литературно-критически статии, 

статии с антиклерикална насоченост, отзиви за учебници и 

учебни помагала и други, в които са разпръснати някои от 

педагогическите разсъждения на Икономов; 

3. Художествени произведения, преводи на съчинения с 

просветно-научен характер, брошури; 

4. Авторска и преводна учебна и учебно-помощна 

литература. Това са 24 учебника – читанки, граматики, 

аритметики, ръководство по словосъчетание, Воскресници, 

истории и др. 

За очертаване полето на изследователската работа е 

направен обзор на литературните източници. Първият извор, 

който запознава с личността на Тодор Икономов, са неговите 

мемоари, които той написва в последните години на живота си. 

Те са събрани и издадени 4 години след смъртта му, през 1896 г. 

Издател е неговият най-голям син – д-р Константин Икономов. 



 

 

През същата година „Мемоарите на Тодор Икономов” са 

предоставени от д-р К. Икономов и на шуменската печатница 

„Искра”, която издава „Искра – научно-литературно и 

обществено списание”. В това издание те излизат отпечатани в 

шест поредни броя. Те също са използвани за сравнение и анализ, 
заедно с по-популярното издание на „Мемоари”-те от 1973 г., 

направено от издателство „Български писател” по инициатива на 

Тончо Жечев. 

Ценен източник за изследването са публикациите на Тодор 

Икономов с просветно-педагогическа и обществено-политическа 

насоченост, които излизат във възрожденския печат през периода 

1859 – 1879 г., като са разгледани почти всички от тях, излезли 

във вестниците „България”, „Македония” и „Турция”. Разгледани 

и цитирани са и 14 негови статии от списание „Читалище”. 

Анализът и реконструкцията на педагогическите възгледи 

на Икономов са направени основно от поредицата статии – 

„Пътни впечатления”, поместени във в. „Турция” в летните 

броеве №21, 23 – 27, 1865 г., и писмата „Приятелска 

кореспонденция”, публикувани също във в. „Турция” през 1871 г. 

Ценен източник на изследването са публикуваните статии, 

дописки или спомени на негови съвременници, съидейници или 

опоненти в: „Цариградски вестник”, в. „Македония”, в. „Право”, 

в. „Дунавска зора”, в. „Турция”, в сп. „Български книжици”, сп. 

„Читалище” и др. 

Проучени са и много други различни по тематика 

публикации в периодичния печат, включително и анонимни. 

Хронологическата рамка на разгледаните публицистични 

материали е от третата четвърт на ХIХ в. до днес и това са научни 

статии или научно-популярни четива, посветени на личността на 

Икономов или на явления от неговото време. 

За реконструиране на моменти от педагогическата дейност 

на Т. Икономов е използван трудът на Лука Доросиев „Развитие 

на учебното дело в нашите първоначални училища”. Важни 

сведения за дейността на Икономов са почерпени и от труда на 

Никола Ванков „Из архивата на Министерството на народното 

просвещение 1878/79 – 1884/85”. Той разглежда и една малко 

позната страна от живота на Т. Икономов – приноса му към 



 

 

Българското книжовно дружество. За изследване ролята и делото 

на Т. Икономов като училищен инспектор служат източници като 

„История на педагогиката и българското образование” с авторски 

колектив Жечо Атанасов, Марин Люлюшев и др., „История на 

педагогиката и българското образование” на Йордан Колев, 

Виолета Атанасова, Наталия Витанова, и др. източници. 

Предвид голямото идейно родство в просветно-

педагогическите възгледи на Т. Икономов с тези на Любен 

Каравелов, Петко Славейков и Васил Друмев, в помощ за 

изграждане на сравнителния анализ са съчиненията на Виолета 

Атанасова – „Любен Каравелов за образованието и 

възпитанието”; „Петко Славейков за образованието”; „Васил 

Друмев – митрополит Климент за възпитанието и 

образованието”. 

Акцент в настоящия труд са възгледите на Тодор Икономов 

за образованието, ситуирани в многостранната му просветно-

педагогическа дейност. 

 

II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

В структурно отношение дисертацията съдържа увод, две 

глави, заключение, библиография и приложение. Основният 

текст и използваната литература са в обем от 294 стандартни 

страници. Заключението съдържа основните  изводи, които 

кореспондират с постигането на целта и основните задачи. 

Библиографията обхваща 321 източника. Приложението на 

научния труд съдържа 36 страници с 67 фото-документални 

материала, илюстриращи важни моменти от живота и дейността 

на заслужилия педагог и просветител Тодор Икономов. 

В увода се обосновава необходимостта от изследването 

върху основата на литературен обзор по темата. Конкретизирани 

са обектът, предметът, целта, задачите, подходите, методите и 

източниците на изследването. 

Глава първа, озаглавена „Жизнен път на  Тодор Икономов 

и дейности, свързани с образованието” е структурирана в пет 

параграфа. 



 

 

В първи параграф – „Възпитание и образование” – са 

разгледани семейната среда и възпитанието на възрожденеца. 

Тодор Икономов е роден през 1838 г. в село Жеравна, 

Котленско и израства в средно заможно и влиятелно семейство. 

Сведенията за детските му години са твърде оскъдни. Една част 

от тях дава самият той, в своите мемоари, в разделите „Моята 

биография” и „Детинството ми”, но основната информация по 

темата на параграфите е реконструирана по сведенията на 

различни историци, краеведи и по спомени на Икономови 

съвременници. Подпараграфите „Ученически години в Жеравна”, 

„Ученик в Разград” и „Образование в Русчук” подробно 

разглеждат ранните ученически години на Т. Икономов и 

постиженията му при ерудирани възрожденски учители. Първи 

учител на Икономов е неговият баща поп Петър Икономов, а след 

това той учи при Емануил поп Кръстев (1807 – 1847) – „даскал 

Мано”, който получава завидно за времето си образование. 

Заедно с още десетина момчета Икономов посещава и частно 

училище при учителя по гръцки език Хаджи Цончо, възпитаник 

на Райно Попович. След това във взаимното жеравненско 

училище му преподават учителите Димитър Събев и Ранко 

Никулов – поп Ранко. 

Разгледани са подробно и периодите, в които продължава 

образованието си в Разград, при известния учител Никола 

Икономов, и в Русе – при даскал Параскев Дамянов. Никола 

Икономов оставя следа в душата на младежа, възпитавайки не 

само любов към знанията, но и интерес към литературата и 

творчеството. Русенският учител П. Дамянов е един от най-

добрите познавачи на Бел-Ланкастърската взаимоучителна 

система за организация на обучението. Автор е на педагогически 

трудове, преводач, разпространител на книги на 

славянобългарски език. Той дава на своя ученик също много 

добра подготовка и стремеж към задълбочени знания. 

След завършване на обучението си в Русе, Т. Икономов се 

насочва към усвояването на различни видове занаяти. Това е 

наложено не толкова от възрожденската традиция, колкото по 

принуда, защото на 13 години той остава сирак и на неговите 

грижи разчитат по-малките му братя и сестри. В тази връзка 



 

 

животът му протича в упражняване на разни занятия в Жеравна и 

в българския град Тулча. Трудностите в периода на детството 

дават своя отпечатък върху натурата и характера на момчето, но 

ученолюбието му пословично, което е подчертано и в следващите 

параграфи на изследването – „Самообразование в Тулча”, 

„Завръщане в Жеравна и самообразование”. Най-подробно са 

разгледани и следващите етапи от образованието му – „Ученик в 

София” и „Ученик в Сливен”. 

В Софийското народно класно училище Т. Икономов учи 

само една учебна година, поради заболяването на своя учител 

Сава Филаретов. Той запалва у младежа искрата любов към 

модерните на времето науки и към журналистиката. Първите си 

опити като публицист ученикът прави под неговото ръководство. 

Заедно вземат отношение към църковните борби чрез „Цанковия 

вестник” „България” (1859 – 1863). Изнесени и анализирани са и 

всички сведения, свързани със следващия период от живота на 

Икономов – като ученик на Сава Доброплодни в Сливен. Освен 

към науките и към училищните традиции, под ръководството на 

своя учител младежът е въвлечен към културно-просветни и 

общополезни начинания. Доброплодни създава едно централно 

училище – Сливенско-Клуцохорска полугимназия. В това класно 

училище се образова и Т. Икономов и то е сред престижните 

български средища „за подготовка на учители и всеки следвал 

подобно училище е могъл да стане учител”. В Сливен приключва 

ученическият период на младия Тодор Икономов. 

За известно време предприема обиколки из страната. 

Пребивава в градовете Разград, Тулча, Кюстенджа и Балчик, 

където получава предложения за работа като учител, но вероятно 

ги отклонява поради поставени неудовлетворителни условия. По-

късно, през Варна и Шумен той се завръща в Жеравна. През 
месец януари 1861 г. Икономов се озовава в Цариград, в 

средището на българското национално-църковно движение. 

Следващият параграф – „Идейно формиране на Т. 

Икономов през т.нар. „униатски период” в Цариград” подробно 

разглежда разностранната му дейност, включително и 

педагогическа. В края на 50-те години на ХIХ в., още като ученик 

в София, Икономов се запознава с униатските идеи на Драган 



 

 

Цанков. От 1859 г. сътрудничи в неговия вестник. През януари 

1861 г. той се отзовава на поканата на Д. Цанков да работи за 

делото на унията и заминава за Цариград, където става учител в 

униатското училище. Съвсем оскъдни са сведенията за дейността 

му като такъв. Знае се, че преподава на 40 български деца, 

обучаващи се в училището към манастира „Сен Беноа” на 

лазаристите в Цариград. Униатският период на Икономов е 

кратък, дори „бурен”, но и съдбоносен. Той бързо стига и до 

разочарованията от униатската идея и движение, и до кардинално 

преосмисляне на ценностите и идеалите в живота си. 

Параграфът проследява и следващия етап от образованието 

на Икономов – „Университетско обучение. Идейно формиране на 

Тодор Икономов в Киевската духовна академия (1861 – 1865)”. 

Т. Икономов е сред цяла плеяда изтъкнати наши възрожденски 

дейци, които са възпитаници на престижното учебно заведение и 

дават своите големи приноси за развитието на българската 

просвета и учебно дело. Обучението в Академията се води по 

унаследени традиции, повечето от които държат консервативна 

линия, но всички поколения нейни възпитаници носят емблемата 

на висока ерудиция, авторитет и пословична нравственост. В 

Киевската духовна академия  Икономов постъпва с протекциите 

на Одеския славянски комитет, с помощта на българския 

политически деец Александър Екзарх. В параграфа са изнесени 

неизвестни факти, базирани на архивни документи и публикации 

от наши и украински изследователи като А. Андреев, Д. Христов, 

Л. Лященко, Л. Степанова, К. Поглубко и др. В Духовната 

академия Икономов дооформя и възгледите си за обучението, 

труда и справедливостта. 

В спомените си за „академическото учение” той подчертава 

голямото значение на „света на положителните науки”. С тази 

цел посещава лекции по тези науки в Императорския университет 

„Свети Владимир” в Киев и чете с интерес научно-популярна 

книжнина. Направен е опит за реконструкция на системата 

изучавани учебни предмети и науки и се дават някои сведения за 

организацията на процеса на обучение в Академията. В 

изследването се обръща внимание и осветлява почти неизвестния 

досега факт – учителската дейност на Т. Икономов в прочутата 



 

 

Киевска Фундуклеевска девическа гимназия. Киевският период 

на Икономов има важно значение за формирането му, като там 

той оформя основите на своя научен мироглед, философско-

естетическите и социологическите си възгледи. 

Втори параграф – „Педагогическа дейност“ – проследява 

развитието на Т. Икономов, поел учителската професия в 

родината. След успешното завършване на богословското си 

образование, през 1865 г. той се завръща в България и скоро се 

отзовава на поканата на първенците на Шуменската община. В 

„Завръщане в България. Учител в Шумен” и „Учител в Тулча” 

най-подробно се проследяват дейността и постиженията на 

младия учител и неговата обществено-полезна дейност. 

Педагогическата дейност на Т. Икономов в Шумен се 

развива в периода от 1865 г. до 1869 г. и образът му на 

„инакомислещ човек” и бунтар завладява младите хора. Той има 

свое мнение по редица въпроси и най-вече „за вървежаˮ на 

българските училища. Позициите си за образованието изразява 

смело и върху страниците на тогавашния печат. Благонравните 

жители на Шумен „изтръпватˮ, когато той разкритикува чрез 
своя дописка, поместена във вестник „Турция”, начина на 

преподаването на закон Божи или „театралните занятияˮ на 

Войников. Първият шуменски период на учителя Т. Икономов е 

много плодотворен и по отношение на неговата учебникарска 

дейност. Икономовите ученици използват и познават книгите и 

учебниците му, защото са написани с добре подредено и 

балансирано учебно съдържание и на висок за времето си стил. 

Името на Тодор Икономов се свързва и с историята на 

девическото образователно дело в Шумен. Преподава на 

ученичките от трети клас в Девическото класно училище. Негови 

колеги тук са изтъкнати педагози като Мария Бацарова, Еленка 

Златарева, Анастасия Паскалева, Кръстина Бацарова, Никола 

Бацаров и др. 

В Шумен Икономов пръв обръща внимание на българската 

общественост върху коварния план на Митхат паша за сливането 

на българските и турските училища. Под благовиден предлог 
властта цели да унищожи един от източниците на българското 

национално движение. Срещу каква опасност за българското 



 

 

училище се бори педагогът по най-подробен начин е много 

подробно изяснено в текста на този параграф. Описани са и 

етапите, през които преминава плана за реформиране на 

училищата в Османската империя от 40-те до 60-те години на 

ХIХ в. и същността на проблема. 

Според Устава във вилаета трябва да се създават три вида 

училища, съответно от първа степен са т.нар. Събиян мектеблери 

– първоначални (елементарни) училища; от втора степен – 

Руждие мектеблери – това са учебни заведения, които според 

проекта, трябва да има във всеки град, а училищната сграда 

трябва да има възможност да приема 150 деца. Обучението на 

българските и турските деца е предвидено да е съвместно. 

Продължителността на тази степен е 5 години, като в първите 2 

години да се наблегне на турската граматика. Третата степен е 

Идадие мектеблери. Предвижда се първото училище от тази 

степен да се открие в Русе, а след това и в центровете на 

санджаците. Паралелно с изграждане на първите смесени 

училища Митхат паша полага усилия за откриване и на 

занаятчийски училища – исляхане. 

Прозрял истинската същност на замислената просветна 

реформа на османската държавна власт, шуменският учител Т. 

Икономов написва ред разгромителни статии във в. „Македония” 

по адрес на този образователен проект. Тази своя борба 

Икономов продължава и на следващото място, където се 

премества да живее и да работи – българския град Тулча. Там той 

отново е учител и подема упорити действия срещу същата 

тенденция. По инициатива на Икономов в Тулча се изработва 

„Контрапроект” срещу „Проекта” на Исмаил бей – 

продължителят на реформаторската политика на Митхат паша за 

османизиране на българските училища. „Контрапроектът” на 

Икономов е пръв цялостно обоснован статут на училищата в 

санджака. В него се отстоява позицията, че за развитието им е 

нужно широко участие на населението, а управлението им да се 

осъществява от общината. 

Първенците на Тулча възлагат на Икономов да раздвижи 

работата не само в училището, а и в читалището и в общината. 

Избран е да представлява Тулчанската община на Църковно-



 

 

народния събор в Цариград (1871 г.). Една от блестящите му 

вестникарски статии по въпроса за Българската екзархия и 

нейната самостоятелност е отпечатаната във вестник 

„Македония” (в Цариград, от 1 март 1872 г, на с. 1) – статията 

„Избирането на български екзарх”. 

Трети параграф – „Обществено-политическа дейност” 

разглежда приносите на Т. Икономов във време, когато пред 

българското общество стоят за разрешаване две важни задачи: 

постигане на църковна независимост и извоюване на национална 

независимост и социална свобода. Икономов взема дейно участие 

и в църковните, и в национално-политически борби на 

българския народ. 

Богоявленската акция срещу заточването на владиците в 

началото на 1872 г. бележи върха на неговото участие в 

църковно-националното движение. 

В град Тулча Икономов посреща началото на Руско-

турската освободителна война и Освобождението. Съдбата му 

след 3 март 1878 г. е характерна за редица български 

възрожденци. Неговата ерудирана личност и професионализъм 

му определят място сред първостроителите на свободна 

България. Икономов веднага се вписва в политическата 

действителност на страната, отдавайки сили на народните 

интереси. Научното изложение включва всички негови важни 

участия и приноси. Той е измежду най-видните български дейци, 

които обсъждат в Пловдив как да се противопоставят на 

разкъсването на България. Негова е идеята и той е натоварен с 

мисията до посланиците на Великите сили при Портата да се иска 

тяхната закрила. А Освобождението на България да се представи 

като общоевропейско дело, чийто изпълнител е Русия, с оглед 

дипломатически да се закрепи руският военен успех. Делегация в 

състав Димитър Греков, Тодор Икономов и Григор Начович 

връчва този мемоар на посланиците на великите сили в Цариград. 

Забележителна е ролята на Т. Икономов и в 

подготвителните дейности в работата на Първото учредително 

народно събрание в Търново. Отбелязани са приносите и 

балансиращата му роля по време на бурните заседания там, в 

църквата „Свети Никола”. Още оттогава той заема 



 

 

последователни позиции на консерватор. Проектът за 

Органическия устав на Княжество България е внесен за 

обсъждане от депутатите в откритото на 10 февруари 1879 г. 

Учредително събрание. В това събрание Икономов отива с голям 

авторитет. Избран е от две места – по списъка на княз Дондуков и 

непосредствено от Провадийска околия. Още в първото 

заседание, на 14 февруари 1879 г., по предложение на бившия 

екзарх Антим той е избран за секретар на Учредителното 

събрание. При избор на подпредседатели получава най-много 

гласове от всички кандидати. По силата на това, Т. Икономов и 

П. Каравелов стават подпредседатели на Народното събрание, 

председателствано от Антим I. Днес историците определят като 

изключително мъдри и носещи дипломатическа зрялост и 

предвидливост неприетите и нереализирани предложения на 

Икономов и групата консерватори към Учредителното събрание – 

организирането на Сенат и ненавременното Съединение на 

Княжество България с Източна Румелия, което лишава страната 

от възможността за бъдещо и мирно присъединяване на 

Македония. 

След като Учредителното народно събрание завършва 

своята работа, през април 1879 г., Икономов се посвещава на 

висша административна дейност в Източна Румелия. Назначен е 

на поста префект на градовете Сливен и Бургас. По време на 

работата си като такъв, ярко изпъква неговият талант на 

администратор. В Сливен той устройва болница, която е нужна 

на града след закриването на временната руска болница. Също 

така полага усилия и за подобряване живота на населението, 

разорено и ограбено от бягащите турци по време на 

Освободителната война от 1877 – 1878 г. Навсякъде полага 

големи грижи за сигурността на населението и за мирното 

съжителство между българи и турци. Със своята дипломатичност 

и честно отношение към хората печели огромно уважение. В 

Айтоския край спира безчинствата на размирници, които 

подклаждат напрежение. 

Т. Икономов е един от първите инициатори за създаването 

на Българската народна банка. Оригинален документ, също 

запазен във фонда на НБКМ, запознава с идеите и предложенията 



 

 

му във връзка с това учредяване. Това е прецизно съставеният от 

него „Проект за устав на Българска народна Банка”. Съществуват 

документи и за негово участие в инициатива по откриване на 

Народна банка и в Русе. 

За доброто и сигурността на своя народ Икономов 

допринася и като висш държавник. Той е поканен лично от княз 
Александър Батенберг за министър в кабинета на митрополит 

Климент Браницки (Васил Друмев). Поверен му е особено 

отговорният пост – министър на вътрешните работи. Води 

политика на честност и коректност и по време на политическите 

избори в страната за народни представители. Изтъкнати са 

приносите на Т. Икономов като министър на вътрешните работи 

– 1880 г. Като кмет на София – 1880 г., той постига големи 

успехи в хигиенизирането и градоустройството. Под 

Икономовото ръководство се полага основният камък на 

Класическата мъжка гимназия на ул. „Дунав" и ул. „Московска" в 

столицата. 

Макар и за кратко време, той се изявява и като много 

уважаван министър на обществените сгради, земеделието и 

търговията, като окръжен управител на Шумен – 1881 г., и 

особено като председател на Държавния съвет на страната, по 

време на Режима на пълномощията – 1882 г. 

Четвърти параграф – „Административна дейност, 

свързана с образованието” разглежда дейността на Икономов 

като „Училищен ревизор и инспектор преди Освобождението” и 

„Училищен инспектор след Освобождението”.  

Сведенията за инспектирането на училищата в реалностите 

на българското образование и в един динамично развиващ се 

процес през периода 1873 – 1880 г. са достатъчни да дадат 

основание за открояване на някои тенденции в развитието на 

идеята за подпомагане на учебното дело и контрол на 

организацията на образователно-възпитателния процес в нашите 

училища. Приноси в този процес имат редица ярки личности – 

просветители и педагози от епохата на Българското възраждане, 

като сред тях е и Тодор Икономов. Подробно разгледан е 

въпросът за възникването на ревизирането на училищата от 

отделни учители, до появата на учителските събори. Първият 



 

 

учителски събор е свикан в Стара Загора, през 1869 г., като 

следват подобни изяви още в Хасково, Пловдив, Русе, Тулча, 

Шумен, Габрово, Прилеп, Кюстендил и др. А през 70-те години 

на ХIХ в. се създава и длъжността училищен инспектор. След 

Освобождението на България се сформира и институцията 

училищен инспекторат, който и до днес, макар и с променено 

наименование, е утвърден управленски орган. Сред най-ранните 

данни относно ревизиране на взаимните и класните училища във 

Варненско-Преславската епархия са тези за дейността на 

учителите Стефан Изворски, Сава Филаретов и Сава 

Доброплодни, още от периода 1846 – 1856 г. Това те 

осъществяват не само по препоръка на  училищните 

настоятелства или от еснафите, управляващи местната община, а 

по-скоро по собствена инициатива, за да бъдат полезни на своите 

колеги по другите училища, да обогатят знанията си, да уважат с 

присъствието си „годишните изпитания” в дадено училище. За 

напредъка на учебното дело на територията на Варненско-

Преславската епархия имат примера и решенията на Тулчанския 

събор от 1871 г. В него взимат участие педагози като Т. 

Икономов, В. Друмев, С. Доброплодни, които поддържат живи 

връзки с шуменското учителско съсловие. За Шумен преломът в 

учебното дело е предизвикан от учителския събор от 1873 г., 

който е и първият епархийски събор по нашите земи и 

представлява важен исторически момент в българското учебно 

дело. Тук трябва да се отдаде заслуженото и на енергичния млад 

владика митрополит Симеон, който се отличава с особеното си 

пристрастие към просветното дело. Поради това той най-

вероятно избира центърът на неговата митрополитска власт да 

бъде в град Шумен. След Шуменския събор започва засилване на 

контрола върху изпълнение на взетите решения. Положителна 

роля в това отношение изиграват назначените „нагледвачи на 

селските училищаˮ. Този отговорен пост да инспектират работата 

в училищата на Варненско-Преславската епархия заемат 

учителите Илия Р. Блъсков, Димитраки Константинов, Панайот 

Волов, Тодор Байчев, Тодор Икономов и други. 

Тодор Икономов се премества да живее през 1870 г. в град 

Тулча. Наред с длъжностите си като учител, църковен и 



 

 

обществен деец е ангажиран и с дейности по инспектиране на 

училищата в региона и дори е изпращан в по-отдалечени краища 

от Доростоло-Червенската митрополия, тъй като градът попада 

тогава под административно и духовното ѝ покровителство. 

През летните месеци на 1871 г. Икономов прави пътуване 

из Българско. Интересни факти за уредбата на някои общини, 

училища и читалища са поднесени в пътеписите му – „Пътни 

впечатленияˮ. Публикувани са за първи път във вестник 

„Турцияˮ, в година седма от неговото излизане, в броевете 21, 23 

и 27, в периода от 10 юли до 21 август 1871 г. В тях учителят дава 

ценни сведения за състоянието на училищата в Свищов, Търново, 

Оряхово, Лясковец, Габрово, Казанлък, Железник, Ени Загора, 

Сливен, и намиращите се в територията на Варненско-

Преславската епархия училища в Жеравна, Котел, Ески Джумая, 

Шумен, Провадия. След тях описва школата, общинските работи 

и културните достижения на Русчук и Тулча. Споделяйки 

видяното, педагогът има желанието да бъде полезен със своя 

опит и мнение. Навсякъде, където проучва състоянието на 

училищата, той обръща внимание най-вече на учебните 

програми. Сред задачите си на училищен инспектор, Икономов е 

вложил и още една – да следи за съпричастността на учениците и 

техните семейства към училищния и църковния живот. 

Следващият параграф много подробно описва всички 

налични документални и мемоарни източници, разкриващи 

дейността на Т. Икономов като училищен инспектор след 

Освобождението. С Приказ №41 княз Дондуков-Корсаков 

назначава Тодор Икономов за окръжен инспектор на народните 

училища във Варненска губерния. Той е издаден във Филипопол 

на 25 август 1878 г. Приведени са сведения от кореспонденцията 

на Т. Икономов с министъра на народното просвещение проф. 

Марин Дринов и с членове на неговата канцелария, писма от и до 

митрополит Симеон за уреждане на проблеми на учебното дело в 

Шуменска и Варненска епархии, инспекторски рапорти на 

Икономов и много други. В книгата на Н. Ванков „Из архивата на 

Министерството на народното просвещение 1878/79 – 1884/85” е 

поместен рапорт на училищния инспектор Т. Икономов, в който е 

отразено състоянието на училищата в Силистра – кадрово и 



 

 

финансово. Сред анализираните документи, касаещи дейността 

на Икономов като училищен инспектор, са и неговите писма „за 

организиране на учебното дело във Варна и губернията”, 

„Правила за организиране на дейността на училищните 

настоятелства” и „Правила за организиране учебните занятия, 

изпитни сесии и ваканции в училищата от Варненска губерния 

през учебната 1878/1879 година”. 

В ролята си на инспектор на шуменските училища 

Икономов предприема акция за коректното изпълнение на 

завещанието на прочутия български благодетел Маринчо Бенли 

за построяване на „Бенлиево училище” в Шумен. В тази връзка са 

разгледани архивните документи, написани от Икономов и 

представени като „План за Бенлиевско училище”. Подчертани са 

заслугите на Икономов, който като инспектор е ангажиран от 

министъра на народното просвещение Марин Дринов с важната 

задача да пренесе архива на Българското книжовно дружество от 

Браила в София. 

Пети параграф – „Просветителска и публицистична 

дейност” – включва „Просветителска дейност – читалищен 

деец” и „Публицистична дейност – редактор на Цариградското 

списание „Читалище”. 

Просветителят има своите приноси и към развитието на 

читалищното дело в България. Изтъкнати са и заслугите му като 

реформатор на читалище „Съгласие” в град Тулча, където 

привлича в работата много местни младежи и съмишленици и „то 

става не само сборно място за членовете и салон за четение, но и 

център за водение на разни народни работи”. Икономов високо 

издига ролята на читалището, като му вменява функции, свързани 

както с книгоиздателска и книгоразпространителска дейност, 

така и с административна, включително контролна дейност по 

отношение на училището. Той определя читалището като важен 

образователен фактор. 

Най-успешният период на цариградското списание 

„Читалище” се свързва с уредничеството, т.е. редакторството на 

Тодор Икономов. Въпреки мизерните житейски условия, при 

които живее и работи в Цариград, и недоброто му здраве, той е 

изключително продуктивен като автор. Само в сп. „Читалище” 



 

 

има над 20 публикации, някои от които доста обемни, а отделно 

подготвя постоянните рубрики „Книжовни вести”, „Смес” и 

останалите редакторски материали. Освен това редовно 

сътрудничи и на други цариградски периодични издания. Една 

част от статиите си посвещава на природонаучни проблеми, 

взема отношение по обществени въпроси, напр. за българските 

читалища, за женското образование, за мястото на младежта в 

общественото развитие, за мястото на театъра в живота на 

българския народ и т.н. Там Т. Икономов се произнася 

компетентно и по теоретични литературни въпроси. Неговата 

„гръмоносна” статия в летните книжки броеве 17 и 18 от 1872 г. – 

„Една стъпка напред” – предизвиква „голямо движение”. Това е 

една от най-шумните статии в историята на българския печат, 

една от забележителните в историята на обществената ни мисъл. 

Следващият параграф – „Книгоразпространителска 

дейност” разглежда изключително плодотворната 

книгоиздателска дейност на Т. Икономов и изявите му в 

книжарското поприще. Българският възрожденец познава силата 

на печатното слово, на книгите и вестниците, които според него 

„са най-големият двигател на напредък във всяко добро нещо, 

пробуждат заспалите душевни сили, развиват ги” по критериите 

за актуалност, демократичност, достъпност. Разгледани са 

интересни податки за книгоразпространителската дейност на 

Икономов и различни документи, свързани с кореспонденцията 

му с десетки наши и чужди книжари, представени са и негови 

благородни жестове на дарителство на книги – за училища, на 

изявени ученици, на църкви и манастири, читалища и др. 

Глава втора – „Възгледите на Тодор Икономов за 

образованието” – съдържа три параграфа. Първи параграф 

представлява обзор на процесите, довели до разцвета на 

Българското просвещение. През периода, когато се осъществява 

идейното формиране и израстване на Тодор Икономов, 

значително влияние сред българските политически и просветни 

дейци оказват идеите на европейското Просвещение. Той самият 

става ярък техен изразител и свързва педагогическото си дело и 

книжовна дейност и с българското класно училище. 



 

 

Времето, в което живее, се характеризира с поява на нови 

обществени сили на историческата сцена, на бърз икономически 

подем, на просветно-културни преобразования и борби за 

духовно и политическо освобождение. Българският народ, макар 

и със значително закъснение, се включва активно в този мощен 

подем на Балканите. Тогава почетно място във възродителния 

процес на нашия народ се пада на българското училище и на 

българските учители. Решаващо значение придобива и светското 

училище – взаимно и класно – и учителят в него. Българското 

просвещение се вписва в контекста на европейското с култа към 

знанието, науката и образованието и стремежа към масова 

народна просвета, а просвещенската идеология намира израз във 

всеобщ духовен подем, който съдейства за развитието на 

педагогическата мисъл и практика. 

Изтъкнати са приносите на видни български просвещенци, 

без които училището не би осъществило духовното пробуждане 

на нашия народ и „формирането на хора и граждани”. Под 

влияние на идеите на позитивизма Иван Селимински, Хр. Г. 

Данов, Д. Цанков, Д. Войников, Т. Икономов, Л. Каравелов и др. 

отдават предпочитание на реалните („положителнитеˮ) знания − 

математика, физика, химия, биология, география и др. Като израз 
на стремежа на българите за еманципация от гръцкото духовно 

влияние и същевременно за приобщаване към културните 

постижения на просветена Европа през втората половина на 

ХVIII и през ХIХ в. възниква новобългарското просветно 

движение. То от своя страна намира израз в конкретно 

проявление – новобългарското образование. 

Втори параграф – „Методологическа и теоретико-

педагогическа основа на възгледите на Тодор Икономов за 

образованието и обучението” – включва изясняване на неговите 

философски възгледи. Те са изложени предимно в поредицата 

статии „Приятелска кореспонденция”, публикувана във в. 

„Турция”, във в. „Македония” и в сп. „Читалище” и в следните 

статии – „Мъртвото и живото на земята”, „Поезията на природата 

и нашите нужди”, „За храната”, „За храненето”, „Папството”, 

„Измерването на времето”, „Една стъпка напред”, по въпроси на 

религията и антиклерикализма: „По въпроса за поп Богомил”, 



 

 

„Протестантите и проповедите им”, „Хус и Лутер”, „Пак за 

калугерите” и други. Икономов е ярък представител на 

българската възрожденска философска мисъл. Неговите възгледи 

намират място в материалистическата философия и в теологията. 

Той има обширни познания в областта на античната и 

съвременната нему философия, в областта на естествознанието и 

литературата. Познава добре и също влияят за неговото 

формиране и мироглед древногръцките философи Платон и 

Аристотел, френските философи Волтер, Хелвеций, Дидро, 

Кузен, гръцкият просветител Т. Каирис и др. Огромно влияние 

върху Т. Икономов оказва и руската обществена и философско-

материалистическа мисъл от 60-те и 70-те години на ХIХ в. 

Периодът 1860 – 1865 г., когато той се намира в Русия, се 

характеризира с острото противоречие на различни идеи. В 

Киевската духовна академия, семинаристът чете  мистико-

философия, представена от Юркевич, Кавелин, Катков. Добре 

познава и двете основни направления, които водят борба за 

общественно надмощие: идеалистическата философия, 

представяна от С. С. Гогоцки, П. Д. Юркевич, Н. Н. Страхов, О. 

М. Новицки и др. и материалистическата, представена от Н. Г. 

Чернишевски, Н. А. Добролюбов, Д. Ив. Писарев, И. А. 

Антонович, Н. А. Некрасов. Известно влияние върху 

философските възгледи на Т. Икономов оказва и вулгарният 

материализъм, чиито представители са германските философи Я. 

Молешот, К. Фохт, Л. Бюхнер. Според Михаил Бъчваров тези 

философи влияят с идеите си на Д. Писарев и оттам на Т. 

Икономов и на Л. Каравелов, които от своя страна ги 

преработват. Изключително влияние върху научното израстване 

на Икономов оказват със своите идеи и теоретични постановки 

изследователи, учени, като Н. Коперник, Ч. Дарвин, И. Сеченов и 

др. 

Втори подпараграф включва „Политическите възгледи на 

Тодор Икономов”. Изследването подчертава, че те са формирани 

както въз основа на наблюденията му върху действителността в 

Османската империя, така и под влияние на демократичните идеи 

от Западна Европа и Русия. Т. Икономов е за постепенни и 

умерени действия, които трябва да подготвят народа за 



 

 

решителните действия. Той смята, че народът не е готов за 

въстание и идеята за свободата не е още узряла за него. Най-

напред е необходимо, смята той, да се проведе широка 

пропагандна работа, като се разобличават турските зверства и се 

говори за ползата от свободата. Идеите на Икономов за 

разрешаването на българския въпрос преди Освобождението са 

важен епизод в историята на нашата обществена мисъл Това го 

възпрепятства да се произнася открито по политически въпроси и 

все пак чрез средствата на литературната критика в някои статии 

представя позициите си по политически въпроси. А в „Мемоари”-

те, писани и публикувани след Освобождението, се откриват 

негови ясни идеи, свързани с политическото положение на 

българския народ и държавност. 

Изложени са и някои „Приноси на Т. Икономов към 

българската възрожденска литературна критика”. Тук е 

разгледан един от непопулярните ракурси на творчеството на 

просветителя. Изключително малко познати са постиженията на 

Тодор Икономов в областта на литературната критика. Тя самата 

е сред достиженията на Българското възраждане през ХIХ в. и е 

част от духовното развитие на нашия народ и от стремежа му към 

включване сред културно напредналите общества. Тя се ражда в 

недрата на новосъздаващата се българска литература. В нея 

изявяват своето  оригинално амплоа много възрожденци, чиято 

основна цел е „да повдигнат националното съзнание на 

българите, да ги вдъхновят и организират, да насочат развитието 

им във вярна насока”. 

„Теоретико-педагогическа основа на възгледите на Тодор 

Икономов за образованието и обучението” включва анализ на 

творчеството на просветителя, въз основа на педагогическите 

възгледи на редица европейски педагози, учени и изследователи, 

които му оказват идейно въздействие. Икономов попада под 

влиянието на А. Ф. Дистервег (1790 – 1866) – германски педагог 
и просветител – демократ и хуманист. Той е близък по идеи и 

стремежи по отношението си към живота и към учебно-

възпитателната дейност в полза на народа. Немският педагог 

издига формално-образователното значение на учебните 

предмети и в средните училища, като ги разделя на две групи – 



 

 

„исторически” и „рационални” В първата група включва 

историята, географията и историческата част на граматиката, а 

към втората – математическите и философските науки. Само при 

„рационалното обучение”, смята той, се стига до голяма 

самодейност на учениците. Икономов се запознава и с 

творчеството на шотландския философ, писател, реформатор 

Самюъл Смайлс (Samuel Smiles), (1812 – 1904). Дори прави 

съкратен превод на книгата му ”Дълг” (Duty) – „Нравствений 

дълг на человека”, която излиза на българския книжен пазар през 
1883 г. Ето някои от мислите и възгледите на писателя, които 

намират интерпретации и у Икономов: „Най-доброто училище за 

дисциплина е семейството”, „Разпуснатост в маниерите винаги 

означава и разпуснатост в принципите”, „Книгите притежават 

способността да са безсмъртни. Те са най-дълговечните плодове 

на човешката деятелност”. 

В мемоарите и публицистиката си Икономов споделя имена 

на философи и педагози, превърнали се в обществени 

реформатори. От сведенията за тях черпи опит, знания, привежда 

примери. Особено ярко е възхищението му от делото на Ян Хус 

(1369 – 1415) – велик чешки духовен реформатор, декан на 

факултета по философия (1401 г.) и ректор (1409 г.) на Пражкия 

университет, който заради несъгласие с Римския престол е 

осъден на изгаряне като еретик. Неговият пример е последван и 

от германския философ и богослов Мартин Лутер. 

Съдържанието на трети параграф – „Възгледи за 

образованието и обучението” – представя Т. Икономов като 

истински представител на българската просвещенска 

педагогическа мисъл. Схващанията си за образованието той 

разгръща в цариградския вестник „Турция”. От м. август до м. 

ноември 1865 г. на страниците му излиза поредицата „Приятелска 

кореспонденция”, която представлява педагогическата програма 

на Тодор Икономов. Там са изразени неговите идеи и възгледи, 

които изразяват задълбочеността на разбиранията, 

прозорливостта и критичния му поглед върху теоретичните 

постановки и практиката на съвременното българско 

образование. „Целта на тези писма е да познаят заспалите ни 

даскали и писатели да си дадат мнението за въпросите, които са 



 

 

подигат в писмата. Да подигат, а не да обсаждат въпроси е 

назначението на моите писма” – пише той. Въоръжен с 

естественонаучни знания и с идеи за реформиране на 

образованието, Икономов пише още за „школското 

преподавание” и „деятелното учение”, за „испитанията”, „за 

методите на нашите учители” и по други актуални педагогически 

въпроси. 

В подпараграф „Роля и цели на образованието” е отразено 

схващането му за важната роля на възпитанието и образованието 

като фактори на прогреса. А целта на възпитанието според 

Икономов – това е възпитание на „граждани и хора”. Тя 

кореспондира с възгледите на мнозина други наши възрожденски 

педагогически мислители – Ив. Селимински, П. Р. Славейков, Хр. 

Г. Данов, Л. Каравелов и др., чийто възпитателен идеал е 

„човекът и гражданинът, способен да съчетае стремежа за личен 

успех с усилията за обществено благополучие”. 

Основен фактор за формирането на такъв тип личност е 

училището. В него ученикът трябва да получи знания, които да го 

подготвят за предизвикателствата на живота. Разбирането на 

Икономов за целта на образованието намира израз в твърдението 

му, че „главната цел, истинското назначение на школата е да ни 

дадат знания живи, полезни знания, които дават нови средства на 

живота, да го подобряват, като внасят в него смисъл и съзнание”. 

Икономов изтъква голямото значение на началното училище, тъй 

като в него се поставят основите на „бъдещите успехи на ученика 

в една наука”. Той подчертава ролята на училището като фактор 

на интелектуалното развитие на човека. 

Новаторските му възгледи за жената и нейното образование 

са отразени в подпараграфа „За женското образование”. В 

своята статия „По женското образование”, публикувана в сп. 

„Читалище”, бр. 1, 1872 г. Икономов дава израз на богатата си 

информираност по въпросите на образованието изобщо и в 

частност за „горното образование на жените”. Той добре познава 

какво „по този въпрос се е писало твърде много във всичките 

образовани държави. Дълги и горещи са били разискванията и 

препирните както за правото на жените да се учат във всички 

науки, така и за техните способности” и категорично се изказва за 



 

 

правото на образование и равноправието в него на мъжа и 

жената. Икономов първи повдига този въпрос и у нас, 4 години 

преди Л. Каравелов, който поставя въпроса „За женското 

воспитание” и образование в сп. „Знание”. Изразява становището 

си и за учебното съдържание, отразено в едноименния 

подпараграф. Препоръчва образователно съдържание с реална 

насоченост, което съдейства за развитие на „умствените” – 

(„детския ум крепне и се развива”) и „нравствените” сили на 

ученика („Детето да уважава секи труд и секо занятие”). Пише и 

„За учебниците”,които със съдържанието си трябва да 

„отговарят на потребите на живота”. 

Икономов изразява своето отношение и към различни 

„Принципи на обучението”. Той не ги разглежда, но поставя 

изисквания, които съответстват на тяхното съдържание. Във 

вестник „Турция”, под псевдонима „Хавезов” пише и „Няколко 

думи за първоначалното преподавание изобщо”. Там критикува 

съвременното му обучение като механично. Учениците не 

разбират смисъла на изученото, а само възпроизвеждат знанията. 

Затова настоява за съзнателност, за обучение, което провокира 

учениците към размисъл. 

В „Методически възгледи” учителят демонстрира не само 

теоретично познание за методическата последователност в 

процеса на преподаването и съответно възприемането, а и 

осмислянето на знанията от учениковата личност: „когато 

ученикът има вече елементарни познания за една наука тогава с 

него може да се говори и за тая наука аналитически. У него има 

вече понятия и той лесно разбира общите основи на една наука, 

определенията и лесно изважда из общото частите на науката” – 

пише Икономов. Приказките и пословиците, басните, богатството 

на българския фолклор той привежда в различни теми от 

съдържанието на учебниците си, особено като примери в уроците 

за нови знания. В задачите, които поставя, провокира разкриване 

на способностите на детския ум. Например в неговата „Читанка 

за приготвяне на граматиката за основните училища, Второ 

издание, В. Търново, 1887 г.”, в „Уроци и упражнения” Икономов 

въвежда „Веществен разбор”. Възгледите на възрожденския и 

следосвобожденски просветител и педагог очертават и неговата 



 

 

ярка позиция за социализиращата роля на образованието и 

значимата му роля за обществено-политическото и духовното 

развитие на българския народ. Точно затова той най-много 

работи за утвърждаване на обучението на роден език – „бащиний 

язик”. В изложението „За езиковото ограмотяване” е 

подчертано, че важна отличителна черта на педагогическите 

възгледи на Икономов е акцентът, който поставя върху езиковото 

ограмотяване и обучение. 

В последния подпараграф са изведени Икономовите 

схващания „За учителя”. В тях са споделени и трудностите, 

свързани с възпитанието на учениците. Икономов апелира към 

своите колеги за добросъвестност и е винаги на страната на онези 

учители, които са ревностни изпълнители на своя дълг, но и 

отговорни към обществото и научния прогрес. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ – ИЗВОДИ И ПРИНОСИ 

 

Проследяването на жизнения път и дейностите, свързани с 

образованието, на видния възрожденски и следосвобожденски 

просветител и педагог Тодор Икономов и изследването на 

неговите педагогически възгледи насочват към следните 

ИЗВОДИ: 

Тодор Икономов посвещава живота си на просветата в най-

широкия смисъл на това понятие. Той използва могъщите 

средства за въздействие на всяко време – периодичните издания и 

учителската катедра. Вестниците и списанията, в които 

сътрудничи или е редактор, художественото творчество и 

учебната книжнина – авторска и преводна – са израз на неговия 

стремеж да бъде от полза за просветата на своя народ. Той се 

изявява на книжното поприще и като преводач на педагогическа 

и философска литература. Неговите преводи на книги и брошури 

са търсени и се разпространяват по училища, читалища, 

библиотеки. Често се проявява и като щедър дарител. Със свои 

книги награждава изявени ученици. Лично прави дарения и на 

манастирски библиотеки, включително и тази на Рилския 

манастир. 



 

 

Макар и да преживява известни разочарования от участието 

си в българската кауза за сключване на уния с римо-

католическата църква, това моментно увлечение все пак 

допринася за оформянето на възгледите на младия Икономов. От 

1861 г. започват да се открояват и неговите интереси към 

философията, педагогиката и обществено-политическите науки. 

Тогава осъществява своя духовен прелом, избирайки окончателно 

източното православие и „академическото учение”. Той заминава 

за Русия, което променя траекторията на неговото мисловно 

развитие. 

Тодор Икономов излиза на общественото поприще през 60 

– 70-те години на ХIХ в., когато пред българския народ стоят за 

разрешаване две важни задачи – постигане на църковна 

независимост и извоюване на национална независимост и 

социална свобода. Той дава своите приноси както за решаването 

на тези задачи, така и към българското учебно дело. 

Неговата педагогическа практика започва в Цариград, след 

това за кратко се осъществява, докато е студент в Киевската 

духовната академия, а накрая се разгръща в българските градове 

Шумен и Тулча (1859 – 1880). В педагогическата си практика 

Икономов преподава български език, занимава се с въпросите на 

първоначалното ограмотяване във взаимното училище, с 

математическите и естествените науки, води часовете по история 

и дисциплини от богословския цикъл. Педагогическата дейност 

на Икономов в класните училища на различните селища се 

отличава с отдаденост към професията, придружена с обществена 

ангажираност. Извън училище организира читалищни лекции и 

сказки, посветени на научни открития или по нравствено-

педагогически теми. 

По време на педагогическата си дейност Икономов постига 

една емблематична победа. Тя е следствие на упоритата му борба 

срещу коварния реформаторски план на валията на Дунавския 

вилает Митхат паша за османизиране на българските училища. 

Това е най-голямото предизвикателство на педагога Икономов – 

да застане срещу султанската власт, срещу опита да се посегне на 

чистотата на българското училище. Той успява да допринесе най-

много за спиране домогванията на амбициозния реформатор 



 

 

Митхат паша за създаване на смесени българо-турски училища, 

през септември 1867 г. 

Приносът на Икономов към учебното дело се допълва и с 

ддминистративната дейност, свързана с управлението и контрола 

на образованието, която той осъществява като ревизор и 

училищен инспектор през периода 1860 – 1880 г. Като учител и 

училищен инспектор в Тулча по инициатива на Икономов се 

изработва „Контрапроект” срещу „Проекта” на Исмаил бей – 

продължител на реформаторската политика на Митхат паша за 

османизиране на българските училища. „Контрапроект”-ът е пръв 

цялостно обоснован статут на училищата в санджака. В него се 

отстоява позицията, че за развитието им е нужно широко участие 

на населението, а управлението им да се осъществява от 

общината. 

След Освобождението Тодор Икономов е инспектор във 

Варненска губерния. Той изпълнява тази длъжност до юни 1879 

г. Встъпвайки в нея, се заема с реализация на задачата да 

сформира окръжните училищни настоятелства. Във връзка с нея 

съставя и предлага на Министерството на народното 

просвещение „Правила за избиранието и за длъжностите на 

училищните Настоятелства”, които се вземат под внимание при 

уредбата на българските училища. Като училищен инспектор на 

Варненска губерния Икономов има принос в изпълнението на 

още една важна дейност за българската просвета и наука. Той 

прави първите конкретни стъпки, свързани с идеята на министъра 

на народното просвещение Марин Дринов за преместване архива 

на Българското книжовно дружество от Браила в София. 

Икономов е един от най-продуктивните автори на учебна 

книжнина през Възраждането и след Освобождението. За периода 

1866 – 1892 г. той успява да издаде 24 учебници и преиздаде 13 

от тях. Някои заглавия имат 11 издания. Неговата книжнина се 

състои от читанки, ръководства за обучението по граматика и 

български език, История, Аритметика и ръководство по 

аритметика, Воскресник и Песнопение. Днес неговите учебници 

будят респект и възхищение от демонстрираната в тях 

методическа подготовка, изисканост в изказа, мярка, стил и 

задълбочени високо научни знания. Неговите учебници и учебни 



 

 

помагала служат в обучението на поколения български деца. По 

тях учат и децата в Македония след Освобождението и 

Съединението на Източна Румелия с Княжество България. С 

просветно-педагогическо значение са и някои от неговите 

брошури и други книги. 

Тодор Икономов е един от видните представители на 

българската просвещенска педагогическа мисъл. Неговите 

педагогически възгледи не представляват цялостна система. Той 

се фокусира предимно върху някои проблеми на образованието и 

обучението. В духа на просвещенската идеология Икономов 

издига ролята на възпитанието и образованието като фактори на 

прогреса. Неговият възпитателен идеал е човекът и активният 

гражданин, посветен на родината си. Изтъква важността на 

интелектуалното и нравственото развитие на човека по пътя на 

изграждането му като „обществен и политически човек”. Като 

основен фактор на това развитие посочва училището. 

Възгледите му за образованието са демократични. Подобно 

на своите съвременници д-р Петър Берон, Иван Селимински, 

Петко Славейков и Любен Каравелов, пропагандира идеята за 

еманципация на жената. Икономов е един от радетелите на 

българското девическо образование. Нещо повече, той 

аргументира и схващането, че жената е достойна да получи 

наравно с мъжа и висше образование. Самият Икономов е учител 

в девически училища – първо в руския град Киев, в прочутата 

Фундуклеевска (Мариинска) гимназия (1865 – 1866 г.), а по-късно 

в Шуменското класно девическо училище (1866 – 1869 г.). 

Според Икономов училището следва да дава знания, които 

да служат като средства за развитие на мисленето и подобряване 

на живота. Затова поставя изискванията за научност и за връзка 

на училището с живота при подбора на учебното съдържание. 

Подобно на своите съвременници Ив. Селимински, Хр. Г. Данов, 

Д. Цанков, П. Р. Славейков, Д. Войников, Л. Каравелов и др., и Т. 

Икономов отдава предпочитание на реалните, „положителните“ 

знания. Подчертава връзката на образованието с практичния, 

рационален живот на човека, с обществените потребности. Затова 

препоръчва образователно съдържание с реална и прагматична 

насоченост. За формиране на национално самосъзнание 



 

 

акцентира и върху езиковото ограмотяване и обучение. За тази 

цел използва богатството на българския народен фолклор и 

текстове на патриотични песни и стихове. Той достига до идеята 

за необходимостта от обновяване на „школското преподавание” и 

качествено ново образование и предлага на българското 

учителство своя „нова програма”. 

Тодор Икономов не разглежда принципите на обучението, 

но поставя изисквания, които съответстват на тяхното 

съдържание. Обявява се за активност и самостоятелност, за 

съзнателност на ученика в процеса на обучението, за достъпно и 

нагледно обучение, формиращо положително отношение към 

ученето. Отрича принудата върху ученика в процеса на обучение. 

В духа на критиките на Л. Каравелов и П. Р. Славейков, и 

Тодор Икономов възразява остро срещу унизителното отношение 

на „чорбаджии” и „еснафи” към учителите. Същевременно с 

оглед на важната роля, която им отрежда, той поставя пред тях 

високи изисквания за перманентна педагогическа и методическа 

подготовка. Икономов препоръчва подобрение на 

преподавателските методи и средства. Настоява за неутрална 

обществена позиция на учителя и ненамеса в политическите 

борби. Дава едно от най-хубавите определения за него – 

„учителят е ангел на мира”. 

Икономов не е поклонник на определена педагогическа 

теория или образователна система. Неговите възгледи са 

основани върху реалистичната оценка на състоянието и 

потребностите на българското образование. Но не е против 

заимстването на положителния опит – самият той дава 

положителни примери от образователните системи в различни 

страни, за него е вдъхновяващо развитието като цяло на 

„положителните науки”, на прогреса. 

Икономов има принос за развитието на историко-

педагогическото познание. Може да се предположи, че на него се 

дължи интересът към личността и идеите на поп Богомил. 

Учението на средновековния мислител днес се приема не само за 

уникално социално-религиозно движение, а и за явление, което 

стои в основата на европейската обществена реформация. 



 

 

Педагогическите послания на Тодор Икономов будят 

интерес, тъй като звучат актуално и днес. Икономовите учебници 

по нравственост са нужни на нашето училище и сега. Такъв 

исторически опит и знания от миналото са поуката и примерът, 

от които се нуждае съвременното българско образование, за да 

премине то към бъдещите поколения. 

Тодор Икономов има важна роля в развитието на 

българската педагогическа теория и практика. Със своите 

педагогически възгледи и дейност той се приобщава към най-

прогресивната част на българската интелигенция от времето 

преди Освобождението до 90-те години на ХIХ в. Икономов 

заема достойно място в историята на българската педагогическа 

мисъл и практика. Голяма част от възгледите му за образованието 

и обучението са съхранили своята актуалност и перспективност. 

 

В съответствие с характера на дисертационното изследване 

се обосновават следните ОСНОВНИ ПРИНОСИ: 

1. Осъществена е теоретична реконструкция на възгледите 

на Тодор Икономов за образованието и обучението и е 

постигната съвременната им историко-педагогическа 

интерпретация; 

2. Уточнени са влиянията при формирането на 

педагогическите възгледи на Тодор Икономов, като са изяснени 

някои сходства със схващания на представители на европейската 

и българската педагогическа мисъл; 

3. Установени са приносите на Т. Икономов в 

педагогическата практика и в административната му дейност, 

свързана с българското образование. 
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