
  

УЧИТЕЛЯТ

 Петър Дънов 

гимназист в 

Свищов



  

Тръгва от варненската гимназия 



  

Пътува 
с

 влак до
 

Русе



  

ПОСЛЕ С КОРАБ ДО СВИЩОВ



  

най-дарителския град,наречен в 1885 г 
СТОЛИЦА НА УЧЕНИЕТО в България



  

Тук слиза на пристанището



  

   Записва се в богословското 
училище на ул. Пощенска



  

в първата сграда на училището

• КЪЩАТА НА УЛИЦА ПОЩЕНСКА



  

Съ-
 уче-
ни-

  ците 
на Петър 

Дънов
споделят:

• -



  

ГАВРИЛ ДУШКОВ:

“Той беше образец във всяко

 отношение, обладаващ една 

изключителна култура, 

която поразява.”



  

“ИМАХМЕ РАЗЛИЧНИ 
ДРУЖЕСТВА

• Туристическо
• Въздържателно
• Географско-археологическо
• По история
• По медицина

На тия събрания се развиваха 
оживени разисквания. “ 



  

“Между тия, които изнасяха 
реферати беше Петър Дънов”

                                    

“Той беше 
• убеден трезвеник и 
• разпален пропагандатор
• проповядваше, 
• агитираше, 
• убеждаваше с примери и 

доводи”



  

“Всестранно даровит
прекрасен събеседник,
състрадателен, човечен.
Обичаше музиката. Владееше 
няколко инструмента и особено 
много цигулката. Като бъдещи 
учители педагози това беше 
задължително за всички; Петър 
Дънов обаче я владееше до 
виртуозност и участваше в почти  
всички наши забави и вечеринки със 
самостоятелно изпълнение.” 



  

Пастор 
Цветан

 Цветанов

съученик
на

Петър Дънов:



  

“Той беше много добър и

 способен ученик, но най-силен 

и ненадминат беше в 

проповедта. Словото Му 

вдъхновено, хвърковато.”



  

Посреща
изгревите

от
 хълма
 срещу 
учили-
щето



  

Изнася учебни проповеди в 
евангелската църква в Свищов 



  

“ УЧИТЕЛИТЕ

• ГО НАРИЧАХА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ

• И ГО СЛУШАХА С ОТВОРЕНИ  УСТА

• ВЪЗХИЩАВАХА СЕ ОТ НЕГОВИТЕ ЗНАНИЯ

• СОЧЕХА ГО ЗА ПРИМЕР” 

“Личеше си още от пръв поглед, че насреща ни имаше един 
действително 

• НАДРАСНАЛ ГОДИНИТЕ СИ МЛАД ЧОВЕК

• ПЪЛЕН СЪС ЗНАНИЯ,

• ОМЪДРЯЛ ПРЕДИ ВРЕМЕ

• ВИСОКО ИНТЕЛИГЕНТЕН И

•  НАЧЕТЕН”



  

Първият 
директор

 Даниел Чалис



  

                         
                                 

                 Стефан 
      Томов



  

                              Йордан 
                                 Икономов



  

Къ-
ща-
та

 на 
Ата-
нас

 Руев-
ски 
в 

дяс-
но



  

“Петър беше 
силен по успех,
честен, много
скромен и смирен.
 По цели часове 
четеше и след 
това свиреше 
на цигулка.” 

ХАЗАИНЪТ ПЕТЪР ТИХЧЕВ:



  

“Беше изчел 
всички
книги 

в 
училищната
 библиотека

и
свищовското

читалище”



  

“Интересуваше го:
художествена литература

философия
медицина

право
археология

история
география

метеорология
математика”



  

“Говореше за 
Кант и за Галилей,
За Сократ и Платон, 
За Кропоткин и Плеханов
За Маркс и Енгелс.Познаваше
Белински и Добролюбов,
Бакунин и Херцен.“



  

“Той владееше:
• Руски

• Английски
• Френски
• Немски 

като своя матерен език. Изучава
санскритски език и различните
философски течения.”



  

“Не пропускаше в празничен 
ден различните религиозни 

беседи.
И си спомням как той задаваше въпроси, 

спореше. Но особено впечатление правеха 
неговите спорове с английските 
мисионери и то на чист английски език.  
Но споровете му не бяха караница, а 
обмислени, логични, дълбоко философски, 
според всички правила на риториката, 
която ние изучавахме като предмет в 
училището.”



  

ЧИТАЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА



  

Това е Първата обществена 
библиотека в България

основана през 1856 г и към 1883 вече е била:

• добре уредена с правилник, инвентарни 
книги и каталог. 

• Имала библиотекар и помощник 
библиотекар

• към фонда се добавя всяка новоизлязла 
българска книга. 



  

“Той беше един от първите, 
измежду ония, които 

проявяваха интерес към 
театралното изкуство, 

имаше установено мнение за 
отделни пиеси и автори, сам 
участваше в театралните 

представления, които 
организираше нашето 

училище и играеше 
централни роли.”



  

“често ние посещавахме 
театралните представления на 
гостуващи в Свищов театри”

ОСНОВАНО
Е     И 

ТЕАТРАЛНО 
 ДРУЖЕСТВО 

В СВИЩОВ 



  

ЧАСТ ОТ ИГРАНИТЕ ПИЕСИ  
• 1. “Велеслав и Милка” – драматичен етюдпизод 

из българският живот
• 2 “Дряновските чорбаджии”, трагедия от Петко 

Франгов;
• 3 “По неволя доктор”, комедия от Жан - Батист 

Молиер;
• 4 “Виновен”, драма в 3 действия от П. Фос, 

играна през      май 1887 г.;
• 5 “Невянка и Светослав”, драма от 5 действия от   

   Константин Величков;
• 6 “Изгубена Станка”, драма в 5 действия от Илия  

Блъсков;
• 7 “Селски Годеж”, комедия от Август Фон 

Коцебуе;



  

ПЕЧАТНИЦАТА, която работи 
като едно 

                                методистко
             издателство   

    
                                с обем на от-

печатаните 
                                книги от  
                                117 000 стр. 
                   годишно.



  

 Учители работили като
преводачи и редактори :

 1 Стефан Томов,
 2 Йордан Икономов,
 3 Манола Илиева, 
 4 Трайко Константинов



  

Манола
Гаврил
Илиева

преводач



  

Трайко
Константинов

преводач



  

Учебните предмети
1/ Закон Божий  
2/ Старобългарски език  
3/ Български език
4/ Английски език
5/ Френски език - 
6/ Психология и Логика
7/ История и География  
8/ Математика -  
9/ Естествена История   
10/  Физика
11/ Химия 

12/Политическа икономия
13/ Рисуване
14/Тълкуване на Св. Писание
15/Доказателство на     
                               Християнството
16/ Църковна История
17/ Догматично Богословие
18/Хомилетика-красноречие при 
                             проповядването
19/ Пасторско Богословие
 20/ История на Цивилизацията



  

 ДИП-
ЛО-
МА-
ТА



  

Учи-
лищ-
ната
сгра-

да
след 
дип-
ло-

мира-
нето
 му



  

ПРАВО-

СПОСОБЕН 

ПАСТОР И 

УЧИТЕЛ 

в с. ХОТАНЦА

1887-1888



  

                               тук написва 
                               първата си 

                             песен:
“За небесния 

цар”                 
                               

                                 

                            1888
                              ХОТАНЦА



  

Училището в село Хотанца



  

Брат-
ската 
група 
    в
Свищов



  

“Братството в Свищов 
през първите години  
вървеше много добре. 
Братя и сестри възхитени 
от братския живот 
направиха комуна, хранеха 
се заедно, четяха беседи, 
излизаха на изгрев, 
подвизаваха се като 
първите християни.”



  

      СТЕФАН 
       ТОШЕВ

        ОСНОВАТЕЛЯТ
          НА ГРУПАТА
           В СВИЩОВ

    



  

          КНИГАТА 

“ВЕЧНИТЕ ИСТИНИ”

ОТ СТЕФАН ТОШЕВ



  

Д-р Йустина
Халачева

Довереният
зъболекар
на Учителя



  

“КНИГИТЕ
       НА
УЧИТЕЛЯ
СТАНАХА
     МОИ
НАСТОЛНИ
   КНИГИ”

Свищов
1909 г.



  

СЛАВИ
ГЮДЕРОВ

Свищовският

СТЕНОГРАФ
НА УЧИТЕЛЯ



  

БОЯН БОЕВ

ЕДИН ОТ
СТЕНО-
ГРАФИТЕ НА
УЧИТЕЛЯ



  

УЧИТЕЛСТВАЛ В СВИЩОВ  

В
ДЕВИ-
ЧЕС-
КАТА
ГИМ-
НА-
ЗИЯ



  

Лечителят
с народна
медицина
ПЕТЪР
ДИМКОВ
Командир
на полка
в Свищов 



  

ПЕСЕНТА

“БЕИНСА 
ДУНО” 

ТЕКСТ И
МЕЛОДИЯ

 ДАДЕНИ ПРЕЗ 
МИНАЛИЯ ВЕК 

НА УЧЕНИК 
ОТ СВИЩОВ
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