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посветена на 200 години от рождението на Никола Икономов, 100 години от
смъртта на Станка Николица Спасо-Еленина, 40 години къща музей „Станка

и Никола Икономови” и 150 години библиотечно дело в Разград

РЕЗЮМЕТА

ВСТЪПИТЕЛНИ ДОКЛАДИ

АКАДЕМИК ИВАН РАДЕВ и неговото изследване „НИКОЛА ИКОНОМОВ И 
ДУХОВНО-ПРОСВЕТНИЯТ ЖИВОТ В РАЗГРАД ПРЕЗ 19. ВЕК“ 
(проф. Ценка Иванова, Нели Николова)

Авторът на най-задълбоченото досега изследване за духовно-просветния живот в
Разград през 19. век и за приноса на Никола Икономов продължава второ десетилетие да
носи титлата „пръв извънстоличен академик“ (от 2003 г.). Академик Иван Радев е роден в
село  Гороцвет,  Разградско  и  там  получава  основно  образование.  Следват  годините  в
Разградската  гимназия  и  поемането  на  професионалния  път,  обвързал  го  трайно  с
Великотърновския  университет  като  филолог  и  университетски  преподавател,  като
изследовател с 40 книги и множество публикации, а като ерудит от най-голяма величина –
и с Българската академия на науките. Чувството за признателност и за дълг към родния
край, към учителите и към храмовете на знанието намират изражение в труда, посветен на
Никола Икономов и Разград, но също в историята на село Гороцвет и в други публикации.
Като че ли не е случайност и фактът, че първият му дисертационен труд е свързан с друг
възпитаник  на  Разградската  гимназия  –  „Боян  Пенев  и  проблемите  на  българската
възрожденска литература“ (1973). Монографията на акад. Иван Радев за Никола Икономов
е издадена от РИМ – гр. Разград през 2009 г., а за оказаната помощ авторът споменава с
благодарност сътрудници на Музея и Държавния архив, местни свещеници. 

В изложението са представени някои ключови и емоционално споделени мисли на
автора от уводната част на книгата, прави се кратка анотация на всеки от  петте раздела. 



СЕКЦИЯ 1

проф. д-р Ценка Иванова (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“)
ПРОСВЕТИТЕЛСТВОТО И ПРЕВОДИТЕ В БЪЛГАРСКАТА КНИЖНИНА ПРЕЗ 19. ВЕК 
(приносът на Никола Икономов и Станка Николица)

За издигане на равнището на образованието и на културния живот през  19.  век
свидетелстват  усилията  на  всеотдайни  просветители.  Представители  на  тогавашната
българска  интелигенция  стават  първите  посредници  за  въвеждане  на  определени
дисциплини чрез преводи на учебна и поучителна литература. Така, посредством процеса
на превеждане, те допринасят за изграждането на новобългарския книжовен език откъм
неговата  стилистична  разслоеност  и  интелектуализация.  В  този  контекст  разглеждаме
приноса на Никола и Станка Икономови за обогатяване на книжнината на български език
чрез  преводи.  В  изследването  се  представя  резюме  на  текстологичен  анализ  на  двете
книги  („Земеделие“  и  „Две  приказки“),  с  които  Икономови  оставят  трайна  следа  в
историята на българското просветителство. Оригиналните текстове на Доситей Обрадович
се сравняват с превода на Станка Николица от сръбски език, посочват се доказателства, че
книгата на Н. Икономов също има връзка с източници на сръбски език. Представят се
малко  известни  факти  за  ранното  книгопечатане  на  българска  книжнина  в  сръбското
княжество до средата на 19. век. Цитират се ранни рецензии за издадените от Икономови
книги. 
Ключови  думи:  19.  век,  българско  възраждане,  просветителство,  преводи,  сръбски  и
български език, Никола Икономов, Станка Николица, Доситей Обрадович.

Силва Василева, Валерия Йорданова (Регионална библиотека „Л. Каравелов” – Русе) 
РЪКОПИСИ ЗА ВЪЗРОЖДЕНЦИ В ЛИЧНАТА БИБЛИОТЕКА НА АКАД. МИХАИЛ 
АРНАУДОВ

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ - Русе е единствената, която притежава
и съхранява личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов. Колекцията е обособена в
самостоятелен фонд от над 7000 единици на повече от 25 езика и освен книги включва
периодични  издания,  снимки,  лични  документи.  Обект  на  изследване  са  авторските
ръкописи за Софроний Врачански и Любен Каравелов, както и литературата за тях, които
са част от личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов.
Ключови думи: акад. Михаил Арнаудов, Любен Каравелов, Софроний Врачански, ръкописи,
библиотека.



Дарина Колева  (Държавен архив – гр. Разград) 
„ЗЕМЛЕДЕЛИЕ” НА Н. ИКОНОМОВ – ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА КНИГА НА 
СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕМАТИКА

Книгата  на  Никола  Икономов  „Земледелие”  е  издадена  през  1853  г.  в  Белград.
Приема  се  за  първата  българска  книга  на  селскостопанска  тематика.  Авторът  обръща
внимание  на  значението  на  земеделието.  Ръководството  дава  общи  сведения  за
разположение на стопанствата, начина на използване на нивите, за земеделските уреди и
др. Научната и историческата стойност на книгата е оценена през годините. 
Ключови думи: книга, земеделие, Н. Икономов, селскостопанска тематика.

д-р Веселина Белева  (Исторически музей – гр. Исперих) 
„КЛЮЧ БЪЛГАРСКАГО ЯЗИКА” ОТ Г.С.РАКОВСКИ – „РАЗГЛОБЯВАНЕ НА РЕЧТА”, 
„ОВЛАДЯВАНЕ” НА ЕВРОПА

Предложеното научно съобщение проследява пътя на една възрожденска книга до
Историческия музей в гр.  Исперих и разглежда аспектите на отношението българско –
европейско, отразени на страниците ѝ. Г.С. Раковски извежда потеклото на българите от
древна Индия и счита българския език за един от най-древните езици. В „разглобяването
на речта“ и сравнителните препратки към санскрит големият възрожденец търси ключ не
просто  към  приобщаване  на  българската  култура  към  европейската,  а  към  едно
своеобразно културно „овладяване“ на Европа.
Ключови думи: Георги Раковски, възрожденска книга, сравнителен метод, „разглобяване 
на речта“.

Ваня Донева (Регионален етнографски музей „Етър” – гр. Габрово)
КУЛТУРАТА В СТАРА ЗАГОРА (1879 – 1885)

В  доклада  се  очертават  контурите  на  културната  история  на  Стара  Загора  от
Освобождението  до  Съединението,  в  условията  на  новите  реалности  (икономически  и
политически), които определят приоритети на „първостроителите“ на съвременния град.
За  преодоляване  на  разрушенията  от  войната  се  предприема  ново  градоустройствено
планиране,  образованието  се регулира от  държавата,  грижата за  здравето се реализира
чрез  организираната  амбулаторна  и  санитарно-противоепидемична  помощ,  появяват  се
местни печатници и дружества. Хронологически разглежданият отрязък от историята на
Стара Загора съвпада с  източнорумелийското време. 
Ключови  думи:  Стара  Загора,  следосвобожденски  период,  културна  история,
дружества.



д-р Милена Георгиева (Регионален исторически музей – гр. Шумен) 
ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ТОДОР ИКОНОМОВ

Възрожденският  просветител,  педагог  и  държавник  Тодор Икономов  получава
завидно за своето време образование. В процеса на неговото обучение той свързва живота
си с най-добрите български училища и учители в Жеравна, Разград, Русе, Тулча, Сливен и
София. Особено градивен за младия ученик се оказва периодът му на обучение в Разград
(1848 – 1849 г.) при неговия родственик и учител Никола Икономов.
Ключови думи: Тодор Икономов, традиционно и светско образование, XIX век

д-р Румяна Лечева (журналист, БТА – Стара Загора) 
„ВЪЗПИТАНИЕ В ДУХА НА ХРИСТИЯНСТВОТО” – ЗАБРАВЕНАТА КНИГА НА 
СТАРОЗАГОРСКИЯ МИТРОПОЛИТ МЕТОДИЙ

Книгата  на  Старозагорския  митрополит  Методий   „Възпитанието  в  духа  на
християнството или безбожието“, издадена в Казанлък през 1895 г., обобщава неговите
социално-етични възгледи за образование и възпитание на младото българско поколение
след  Освобождението.  Той  пише  своето  богословско  съчинение  като  отговор  на
брошурата „Христос пред съда на социализма“, която е отпечатана на 28 февруари 1895 г.
по повод 25 години от учредяването на Българската екзархия.

Образователната  система,  която  създава  старозагорският  владика,  е  основана  на
новозаветната  етика,  формирана  е  от  духовник,  а  не  от   педагог.  Моделът  на
Старозагорския  митрополит  Методий  е  създаден  на  основата  на  неразривната  връзка
между семейството, Църквата, училището, обществото.
Ключови думи:  старозагорски митрополит Методий, богословско съчинение, възгледи за
образованието, етични норми.

Иво Стоянов (Регионален исторически музей – гр. Разград)
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ РАЗГРАДСКАТА КАЗА ПРЕЗ ХІХ в.

Статутът  на  учителите  в  Разградска  казà  определя  едно  особено  място  във
възрожденското общество. Съгласителните споразумения на пребиваващи тук учители от
60-те  и  70-те  години на  ХІХ в.  са  фактически  техните  трудови договори.  Чрез  тях  се
уреждат  материално-битовите  проблеми  и  професионалните  задължения  на
преподавателите. Тези съгласителни споразумения, макар и бегло, разкриват доброто ниво



на образованието. То следва всички традиции на българското възрожденско училище. От
документите проличава стремежът на разградчани да създадат на учителите максимално
добри  условия  за  работа  с  подрастващите.  В  селските  училища  се  действа  на  същия
принцип.  С  учителите  се  сключват  устни  договорки,  свързани  с  техните  права  и
задължения  относно  професионалните  им  занимания.  Правата  и  задълженията  на
учителите разкриват техния авторитет в българското възрожденско общество.     
Ключови думи: 19. век, разградски учители, статут, съгласително споразумение, община,
църква, учебни  помагала, заплати. 

Мирослав Тошев (Исторически музей – гр. Омуртаг) 
БЪЛГАРИТЕ ОСНОВАХА ХУБАВА УЧИЛИЩНА СГРАДА ДО ЦЪРКВАТА СИ… (бележки
и материали за българската просвета в град Осман пазар през 50 – 70-те години на XIX 
век)

Разработката представя имена на спомоществователи на български възрожденски
книги, откъс от пътеписа на Ф. Каниц, статии и дописки от българските възрожденски
вестници,  които  дават  информация  за  просветното  дело  в  град  Осман  пазар  през
Възраждането.
Ключови думи: Възраждане, българска просвета, Осман пазар – Омуртаг, Феликс Каниц,
спомоществователи, книги, вестници.

Адриян Христов  (Регионален исторически музей – гр. Разград)
УЧИЛИЩЕТО В С. РАДОВЦИ, ДРЯНОВСКО – МЕЖДУ ВЪЗХОДА И ЗАБВЕНИЕТО 

Малко сгради имат щастието да възкръснат за живот след десетилетия на забвение.
Една  такава  сграда  е  църквата  „Св.  Богоявление”  с  училище  в  с.  Радовци,  Дряновска
община. Училището в Радовци е отворено през 1867 г., а с откриването на църквата през
1868 г. то се приютява в специална стая на втория етаж. Двете институции битуват под
един  покрив  до  1923  г.,  когато  в  непосредствена  близост  е  построена  нова  сграда  за
училището. После, поради миграционни процеси, врати затварят и двете – в църквата от
1947 г. не се служи, а училището през 1963 г. е затворено. През 1975 г. църквата е обявена
за паметник на културата от местно значение и е оставена на съдбата си. Случаят довежда
музейните специалисти в с. Радовци и задейства процедура по пренасянето на храма в
Регионалния  етнографски  музей  на  открито  „Етър“  (до  гр.  Габрово)  по  методите  на
етнографското  музейно експониране  на  открито.  Така  този  самобитен  паметник  от
балканджийската и българската народна култура се съхранява, а заедно с него – и старото
класно училище. Днес църквата „Св. Богоявление” отново е действаща, а на втория ѝ етаж
е експозицията на училището от с. Радовци.



Ключови думи: училища, културно-просветна дейност. 

СЕКЦИЯ 2 

проф. д-р Росица Ангелова, (Шуменски университет Епископ Константин Преславски") 

ШУМЕНСКИ ВЪЗПИТАНИЦИ НА  ФРЕНСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЦАРИГРАД ПРЕЗ 19. 
ВЕК

    Историческият  наратив  разкрива  шуменските  младежи,  получили  своето
образование във френски образователни структури през ХІХ  в. Цариград. Направено е
общо представяне  на колежа „Сен Беноа“, училище „Сен Жозеф“ и лицей „Нотр дам дьо
Сион“.  Чрез направения срез на семейна среда,  образование и житейска реализация на
седемте шуменци, учили във френските училища в Цариград през разглеждания период се
прави изводът, че тези възпитаници спомагат за разпространението на френския език и
култура не само в Шумен, но и по българските земи.  Френската култура и образователна
система  оказват  влияние  върху облеклото,  подредбата  на дома, обноските,  хигиената,
модата,  поведението  в  обществото.  Всичко  това  превръща  Шумен  във  втория  голям
франкофонски център на Северна България.    
 Ключови думи: Цариград, Шумен, модерност, образователни структури.

Иво Стоянов (Регионален исторически музей – гр. Разград)
КЪЩА МУЗЕЙ „СТАНКА И НИКОЛА ИКОНОМОВИ”: СПОМЕН ОТ МИНАЛОТО И С
ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО

Днес къща музей „Станка  и Никола Икономови” е една от малкото автентични
сгради от 19 в. Тя пази свято духа на възрожденското семейство, посветило живота си в
името на духовното издигане на българския народ.  Къщата е център на ред събития от
културния календар на община Разград. Тук се провеждат много открити уроци с ученици
от местните училища, като с това те имат възможност пряко да се докоснат до артефакти от
времето на Възраждането. Това дава възможност идните поколения учители и ученици да
продължат делото на двамата изтъкнати възрожденци. 

Ключови думи: къща музей Икономови, Разград, експозиция, наследници, възрожденци, 
община, чествания.



проф. д-р Росица Ангелова, Мария Христова, Жулиян Георгиев (Шуменски университет 
„Еп. Константин Преславски“)
УЧИЛИЩНИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА В ШУМЕН (1879 – 1919)

    Разкриват  се  функцията  и  ролята  на  училищните  настоятелства  като  просветни
институции  на  местно  ниво,  регулиращи  образователната  система  през  разглеждания
период. Отделя се място на политическия фактор при определяне състава на училищните
настоятелства. В Шумен, като пъстър в етническо отношение град, съществуват не само
български  училищни  настоятелства,  но  и  арменски,  мюсюлмански,  еврейски.  Те  също
намират  място  в  историческия  текст.  Всички  настоятелства  работят  в  унисон  с
българското  законодателство  и  в  интерес  на  шуменци  и  шуменските  образователни
структури в периода 1879 – 1919 г. 
Ключови думи: Шумен,  училищно законодателство, училищни настоятелства, 
малцинство, образователна политика. 

д-р Айше Реджеб (община Лозница) 
ПЪРВОТО УЧИЛИЩЕ В ЛОЗНИЦА В НАЧАЛОТО НА 20. ВЕК

Прави се кратък обзор на първото училище в  Лозница в началото на  миналия век:
първи директори и учителски екипи, паралелките в тях. Подчертава се активизирането на
образователната и културната дейност сред местното население, следващо динамичното
развитие на образованието в цялата страна.
Ключови думи: Лозница, училища, културна-просветителска дейност.

д-р Севим Куртчу (ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Кубрат) 
ПРИНОСЪТ НА МАЕСТРО ИВАНДЖИКОВ В КУЛТУРНОТО РАЗВИТИЕ НА КУБРАТ

Научното съобщение разглежда жизнения път на Христо Иванджиков в контекста
на културния живот в гр. Кубрат в периода 1951 – 1995 г., с акцент върху образованието и
професионалната  му  кариера  на  преподавател  по  музика  и  основател   на  оркестър  за
духова и фанфарна музика, на смесен и битов хор, на вокална група, на музикална школа,
на  учителски  хор.  Иванджиков  развива  театралната  дейност,  въвежда  обучение  по
музикални инструменти – цигулка, акордеон, пиано; създава естраден състав с участието
на  Лили  Иванова.  Множество  ученици  са  продължители  на  делото  на  Иванджиков  в
областта на музиката.
 Ключови  думи:  Кубрат,  културен  и  музикален  живот,  маестро  Иванждиков,
образование, принос, обучение по музика, ученици.



д-р Милена Георгиева (Регионален исторически музей – гр. Шумен)  
БЛАГОТВОРИТЕЛНА И ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ НА ЖЕНСКО ДРУЖЕСТВО 
„РОДОЛЮБИЕ 1872” В ШУМЕН ОТ ОСНОВАВАНЕТО СИ ДО НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК

Шуменското  женско  дружество  „Родолюбие“,  основано  през  1872  г.,  е  едно  от
първите  и  най-активни  български  сдружения.  Неговата  дейност  е  свързана  основно  с
благотворителност  за  просветата  и  образованието  на  българския  народ.  С  огромно
милосърдие  и  обществена  отговорност  шуменки  се  включват  първи  в  акции  за
подпомагане на бедстващите българи след Априлското въстание (1876 г.) и последвалата
война,  по време на социални и природни бедствия.  
Ключови думи: Шумен, женски благотворителни дружества.

Ренета Рошкева (Регионален исторически музей – гр. Русе) 
ЛИЧНОСТИТЕ  НА  ЖЕНСКОТО  ВЪЗРОЖДЕНСКО  ДРУЖЕСТВО  „СТОПАНКА”  В
РУСЕ 

Биографичният метод в историческите изследвания спомага за хуманизирането на
историята  –  противопоставя  се  на  генерализации,  които  третират  миналото  като
пространство  и  време  без  хора.  Личните  истории  на  инициативните  жени,  успели  да
станат  видими  в  своите  житейски  пространства,  показват  пътя,  който  се  прокарва  и
етапите, през които минава съзряването на обществото. Те са свързани с реализирането на
жените в професионална или обществена среда, с утвърждаването им в избрани от тях
(макар и твърде ограничени в началото) сфери.

Създаденото  през  1869  г.  в  Русе  женско  дружество  „Стопанка“  има  своите
личности, които с житейските си истории илюстрират навлизането на Модерността във
възрожденското ни общество. Сред учредителките на дружеството са учителките Иванка
Стаматова и Станка Николова Икономова. По-късно в него се включват и Тонка Енчева,
Стефана Попцветкова, Магдалина Царичинска, Стоянка Доганова. С активно отношение
са и учителските съпруги, жените на видни русенски търговци, занаятчии, общественици.
Носителки на новото, те спомагат за преодоляване на съществуващи граници, за излизане
от  анонимността  на  дома,  за  включване  в  различни  от  общоприетите  като  женски
пространства в обществения живот. Опитът и репрезентациите на тези жени заслужават да
влязат в официалния исторически наратив. 
Ключови думи: Русе,  възраждане и модерност, женски дружества, учителки, Станка
Икономова, Иванка Стаматова.



д-р Валентина Миткова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) 
ЕМАНЦИПАТОРСКИ И ПРОСВЕТИТЕЛСКИ ИДЕИ, ОТРАЗЕНИ НА СТРАНИЦИТЕ НА 
ЖЕНСКИЯ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ ПЕЧАТ: ВЕСТНИК „БЛАГОДЕНСТВИЕ” 
(1921 – 1924) И ВЕСТНИК „НЕДОВОЛНАТА” (1931 – 1934)

    Разглеждането  на  българския  женски  печат  като  самостоятелна  категория  е
възможно  в  контекста  на  модернизационните  процеси,   протичащи  в  българската
национална държава от 1878 г. насетне. Съществени белези на тези процеси в края на XIX
и началото на XX век са развитието на печатната култура, нарастването на грамотността и
култивирането на по-широка читателска публика, стимулирала по-плуралистично писане
(в това число и в полето на печатните медии), както и несъгласие с определени реалии,
засягащи  жените  у  нас.  Развитието  и  множенето  на  вестниците  и  списанията,  чийто
адресат са българките, се свързва с имената на първите представителки на „втория пол“,
професионално  ангажирани  с  редакторска  и  издателска  дейност,  чувствителни  към
различните форми на изключване и дискриминация на жените в свободната държава – в
сферата  на  образованието,  професионалната  реализация,  социалните  и  политическите
права.  В зависимост от концепцията и редакторската си политика,  женските издания в
ранномодерна България попадат в две основни групи: вестници и списания, съзнателно
избягващи открита политизация и женски издания с експлицитен феминистки дискурс.
Докато  първите  („Мода  и  домакинство“,  „Вестник  за  жената“,  „Модерна  домакиня“,
„Жена и дом“ и др.) се опитват да модернизират и просветят своите читателки в рамките
на „женския свят“,  разбиран като частната сфера на дома и семейството, то вторите,  в
голямата  си част  издавани и списвани  от  жени,  асоцииращи се  с  българските  женски
организации (издания като „Женский свят“, „Женски глас“, „Гражданка“, „Равноправие“ и
др.) демонстрират женския опит във фокусирането върху социално-политически въпроси,
кореспондиращи с положението на „втория пол“ в страната. Принадлежащи към втората
група са и изданията на създадения през 1921 г. Женски социалдемократически съюз –
вестниците „Благоденствие“ (1921 – 1924) и „Недоволната“ (1931 – 1934), които, въпреки
краткия си живот, активно канализират идеите за „гражданско и политическо образование
на трудещите се жени“.
Ключови думи: женски периодичен печат, женска еманципация, женски 
социалдемократически издания, гражданско и политическо образование, работнички.



Енита Василева (Исторически музей – гр. Исперих) 
ЖЕНИТЕ ПРОСВЕТИТЕЛКИ ОТ КЕМАНЛАР 

Целта на изследването е да се представи развитието на образователния, социалния
и  културния  продукт  на  женското  дружество  в  с.  Кеманлар  (днес  гр.  Исперих)  от
създаването  му  след  Освобождението  на  България  до  края  на  съществуването  му  и
неговите ползватели, посредством исторически извори от фонд „Нова и най-нова история“
на Исторически музей в гр. Исперих.
Ключови думи: Кеманлар – Исперих, женско дружество, образование, култура, развитие.

Румяна Денчева (Регионален етнографски музей „Етъра” – Габрово) 
ГАБРОВКАТА МЕЖДУ ХУЛАТА И ХВАЛАТА 

Разглежда се животът на жените балканджийки, в частност – от Габровския край,
от Възраждането до 30-те години на ХХ в. За да се разбере характерът на габровката,
трябва  да  се  видят  условията,  при  които  тя  живее,  работи,  празнува,  бори  се  за
оцеляването  на  семейството  и  децата  си.  Майка,  съпруга,  домакиня,  помощничка  в
производството на мъжа си (занаят или търговия), сама фабрична работничка, тя носи и
доброто, и лошото, които Балканът й дава. Принудена често сама да отглежда децата си
заради гурбетчийството на мъжа си, тя е стожерът в дома. „Да си жена в Габрово и мъж в
Дряново” – казват, визирайки уважението и свободата, които има габровката. Но се мълчи
с какво са заслужени те.  За сметка на това се говори, че „хората от Габрово котка не
вземат“, камо ли жена; че габровки са „харни жени хатържийки” и всекиму хатър струват;
че дори са хайдутки, както се пее в „Събо ле, хайдут габровке” и храбрите ергени от цяло
село ще причакват мома Съба, за да я опозорят...

Съобщението е опит да се потърси отговор на въпроса каква е габровката, като се
загърбват хулите и хвалебствията. И се задава друг въпрос:  жената балканджийка не е ли
изпреварила времето си? 
Ключови думи: габровската жена, характерология, обществено мнение.

Николай Христов (Габровска адвокатска колегия) 
ЖЕНАТА И АДВОКАТЪТ ДО СРЕДАТА НА ХХ ВЕК

В продължение на хилядолетия правосубектността на жената – възможността й да
притежава  и  да  защитава  правата  си  и  да  поема  задължения,  е  била  ограничавана  по
всевъзможни начини.  Дори когато  ѝ  се  разрешава  да притежава  права,  защитата  им е
поверявана на друг.  Жената можело да влиза в съда като подсъдима по наказателните



дела, съответно – като страна по гражданските (ищец или ответник), дори като обвинител,
но не и като магистрат или адвокат. Причините за това са както обективно-исторически
(като  физическите  й  качества  или  господстващите  порядки),  така  и  предразсъдъчно-
„психологически”. С тях не успяват да се преборят даже пословичните със своята енергия
и  самостоятелност  габровски  съпруги.  Предвид на  множеството  препятствия,  които  се
слагат  пред нея,  можем да кажем,  че появата  на жената  адвокат е  една от най-трудно
извоюваните победи на еманципацията. През какви етапи преминава тази борба – това е и
темата на настоящата разработка.
Ключови думи: еманципация, право, порядки, адвокат.

Димитър Петров  ( Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” – Разград)
ЧЕТВЪРТА И ПЕТА  РОДОВИ СРЕЩИ НА ПОПТОДОРОВИЯ РОД – ЖЕРАВНЕНСКИ
(1984 – 1987 г.)

Тези  родови  срещи се  провеждат  в  продължение  на  десетилетие  в  Жеравна.  В
статията са описани подробности за четвъртата (1984) и петата (1987) родови срещи В
родовите  срещи,  които  се  провеждат  в  Жеравна,  вземат  участие  и  родствениците  на
Никола  Икономов  и  Станка  Николица  Спасо-Еленнина  от  Разград.  Организатор  за
родствениците от Разград е Ангел Григоров Попов, внук на сем. Икономови. Той, заедно с
Мирчо Т. Люцканов от Котел и с Цена П. Стоева от Търговище представляват родовия
комитет.  Родовите  срещи  в  Жеравна  се  организират  с  богата  двудневна  програма:
посещения на забележителности в Жеравна, разглеждане на фотодокументална изложба и
родово  дърво,  разписване  в  родова  книга,  доклади  за  родовата  история,  споделяне  на
спомени. На всяка родова среща се допълва списъкът с потомците. Родовите срещи се
документират и се събират в архив, както и всички информационни материали за тях.
Ключови  думи:  народопсихология,  летопис,  Поптодоров  род,  родова  среща,  потомци,
Жеравна.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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