
 

 

 

 

Летописната книга е библиографска рядкост, безценен исторически извор, 

който продължава да се пише и днес. Летописната книга е част от историята на 

нашето училище, на образованието, на бита и душевността на хората в смилянския 

край. Страниците й изобилстват с факти, чрез които да се докоснем до онова не 

толкова далечно време, когато в малкото ни селце са учителствали местните 

първоапостоли на българската просвета.    

 

 

Държавен архив гр.Смолян 

ДЕЛО № 9 – ЛЕТОПИСНА КНИГА 

В тази летописна книга са вписани събития от 

живота на учебното заведение от 20.X.1933 

година до учебната 1942/43 година. 

 

 

 

 

На първите страници Из „Летописните бележки“ откриваме имената на 

назначените учители до 20.X.1933: 

 

 

1. Ангелъ Ив. Ангеловъ 

 

 

2. Ангелъ Георгиев Савовъ 

 

3. Константиновъ Буковъ 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

В летописните бележки за учебната 

1938/1939 година е записано: 

От 20 януарий учителъ Тома 

Згуровь съгласно Заповедь № 28 от 

14.1.1939 г. на смолянската погр. 

учил. инспекция, встъпи вь 

изпълнение длъжността на директор 

на училището. 

 В спомените си описва периода, 

през който е учител и директор в 

училището.  

 

Из „Летописната книга“ на OУ „Кирил и Методий“ село Смилян - РД – 11, 

започната на 20 март 1984 година – завършена юни 2008 година 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Летописната книга започва с представянето на историята на училището от 

създаването до шестдесетте години на двадесети век. Същата започва…… 

„Годината е 1919!.. Първата!.. Рождената!.. От тук започва началото на 

просветното дело в най-голямото селище за времето си, разположено в горното 

поречие на р. Арда – Смилян. Тази е годината, в която за пръв път се открива 

училището. Било е начално… Имало е детска глъчка, трепети при навлизането в 

необхватния океан на човешкото познание!“. 

 На страница 10 от летописната книга са 

изписани имената на всички учители, 

работили в училището до 1941 

година…списъкът завършва с думите 

 

„..всеки дал частица принос  в 

съкровищницата на страната“  

Тома Згуров 

 

 

В книгата се споменава: 

Някои казват: 

„ какъвто е 

директорът, 

такова е и 

училището“; 

„директорът 

е учител на 

учителите“. 

  

 

Страница 13 - И един поглед в хронометража на 

времето дава представа по учебни години в историята 

на училището, кои са били директори на училището. 

 

 



 

 

 

 

  
По задълбочено са описани събитията от учебните 1983 до 2008 години. Като 

особена заслуга има Румен Огнянов, който споделя на страница 26….Възложено 

ми бе…. 

 

 

Намираме из страниците на 

летописната книга и за 

посещенията на поета Евстати 

Бурнаски, на героя на 

социалистическия труд Ангел 

Николов;  на зам.-министър на 

Дагестан Камил Алиев; на поета 

Лъчезар Станчев и на министъра 

на Народната просвета Илчо 

Димитров/18 март 1987 година - 

страница 27 

 

 

 

На страница 39 откриваме схема на училището направена през 1989 година. 

 



 

 

 

 

Третата летописна книга е започната на 1 септември 2008 година, в която и 

през юбилейната година продължава да се описват всички събития в ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“ село Смилян. Тук се отбелязват: 

 Откриване на учебните години 

 Паралелки и ученици 

 Педагогически състав 

 Непедагогически персонал 

 Мероприятия през годината 

 Празници и тържества 

 Дейности и проекти 

 Успехи на учители и ученици 

 Екскурзии  

  

„БЕЗ МИНАЛО НЯМА БЪДЕЩЕ“   

ТОВА Е ДЕВИЗЪТ НА ТРЕТАТА ЛЕТОПИСНА КНИГА. 

 

   



 

 

 

 

Летописните книги са попълвани от: 

1. Данните от първа летописна книга са ни предоставени от Държавен архив – 

град Смолян 

2. Втората летописна книга е започната на 20 март 1984 година и е завършена 

през месец юни 2008 година. В периода от 1984 година до 05.02.1986 година 

е водена от Румен Огнянов – директор на училището и учител среден курс 

/прогимназиален етап/. При започване на книгата господин Огнянов проучва 

от архиви историята на училището и описва накратко всички години – от 

създаването на училището през 1919 година до 1983 година. В периода от 

1986 година до 1989 година книгата е водена от Бисер Бекяров – учител по 

български език и литература в среден курс в училището. В годините от 1989 

до 2009 летописната книга е водена от комисии назначавани от директора на 

училището, като членовете са учителите: Бисер Бекяров – учител по БЕЛ, 

Дора Василева – учител по БЕЛ, Розета Коруева – учител в начален етап, 

Мария Кирякова – учител в начален етап 

3. Третата летописна книга е започната през 2008 година. Книгата се попълва 

от комисия назначена със Заповед на директора. Имената на учителите, 

които следят и записват всички дейности през учебните години са: Розета 

Коруева – старши учител в начален етап, Мария Кирякова – старши учител 

ЦОУД, Албена Сариева – учител ЦОУД в начален етап, Юлияна Макакова – 

РН „ИКТ“, Севда Ловчалиева – старши учител в прогимназиален етап. 

 


