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Нестор Марков и неговият принос в обучението по математика през Възраждането 
 
 

Резюме: В статията е представена работата на 

Нестор Марков като учител, както и неговите учебници 

по математика, които са имали важна роля за образова-

нието в училищата през Възраждането. 

Ключови думи: Обучение по математика, учебници 

по математика, Възраждане 

Въведение 

Епохата на Възраждането е период на национално самоосъзна-

ване и идентичност на българския народ, на създаване на новобългар-

ска култура и формиране на българската нация. В тези възрожденски 

процеси за обновление и промяна определено място заема българската 

интелигенция – самоотвержени образовани личности (учители, све-

щеници и книжовници), които разнасят просвета и творят нова култу-

ра. Тези специално подготвени хора са способни да вземат участие в 

съхранението и   създаването на духовни ценности вече със силата на 

изграждащите се местни, регионални и национални институции. Чрез 

училищата, читалищата, организациите и книжовната дейност, изра-

зяваща се в създаване, издаване и разпространение на възрожденска 

ръкописна и печатна книжнина, българските възрожденски интели-

генти участват  в изграждането на духовния потенциал на нацията. 

Учителите през Възраждането са не само носители на знание и 

култура, но и са водещи личности в борбата за културно-духовна са-

мостоятелност и цялостна промяна на  обществото. 

Една такава ярка личност на патриот и будител, който със своя 

живот и дело повежда българите към цялостна промяна е Нестор 

Марков. 

Развитие на образованието по математика през 

Възраждането. 

В България до 18 в. обучението се е провеждало в начални учи-

лища, където се е преподавало четене, писане и аритметика. В учеб-

ниците по математика са били включени задачи върху четирите ос-

новни действия: събиране, изваждане, умножение и деление. Марко 
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Теодоров и Петър Берон  са автори на първите буквари на български 

език. В Рибния буквар, в раздела „Аритметика“ Петър Берон за първи 

път въвежда арабски цифри. 

Първите прогимназиални училища са открити в Елена през 1810 

г., Свищов – 1815 г. и Сливен – 1828 г. Прогимназиалните учебници 

по математика включват по-сложен материал: дроби и пропорции. 

Въведени са действията степенуване и коренуване, в учебната прог-

рама е включено обучение по геометрия. Христаки Павлович (1833 г.) 

и Неофит Хилендарски (1835 г.) са автори на учебници по математи-

ка, които са били предвидени за първите два класа на прогимназиал-

ното образование. В учебниците са включени следните математически 

операции: действия с дроби, степенуване, пропорции и Питагоровата 

теорема. Хрисант Сачан Николов (1845 г.) е автор на учебник по ма-

тематика, който е бил предназначен за обучение в трети прогимназиа-

лен клас. В него са включени уроци върху степенуване и коренуване 

на втора и трета степен. Веселин Груев  (1867 г.) е автор на учебник 

по геометрия, който е бил използван при обучението по математика в 

първи, втори и трети прогимназиален клас. В учебника са включени и 

пояснени математическите понятия линия, ъгъл, триъгълник, многоъ-

гълник, кръг и намирането на техните периметър и лице. 

Гимназиалните учебници по математика, които са били отпеча-

тани на български език (до 1878 г.) включват алгебрични и геомет-

рични теореми, както и техните доказателства [2].  В учебника на Сава 

Радулов (1843 г.) са въведени ирационални числа, параметрични 

уравнения от втора и трета степен, аритметична и геометрична прог-

ресия. Христо Ваклидов е автор на учебник (1859 г.), в който са вклю-

чени уроци върху алгебрични изрази и неравенства. В своя учебник 

Нестор Марков (1871 г.) за първи път включва нови раздели – триго-

нометрия и стереометрия. Учебникът на А. Давидов, който ни запоз-

нава с пространствена геометрия е преведен от Иван Гюзелев и отпе-

чатан през 1873 г. В него са включени и описани следните геометрич-

ни понятия: линии, ъгли, многостенни фигури, равнини, конуси, ци-

линдри и сфери [0]. 

Сред българските книжовници от Възраждането, повечето от 

които са били с висше образование има и самообразовали се учители. 

Например Йоаким Груев е възрожденски учител, който се е самообра-

зовал в областта на  физиката. Друг ярък пример за самообразование в 
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областта на математиката е Нестор Марков, чиито учебници се отли-

чават с особена яснота и точност. 

Биография на Нестор Марков 

Нестор Марков е роден през 1836 г. в с. Криво поле, където из-

раства, учи и формира себе си в средата на малко известни дейци за 

просвета. През 1848 г. започва да учи в килийното училище на даскал 

Сево Делчев. След като завършва курса на обучение се записва в учи-

лището на даскал Станчо Кожухаров в с. Горски извор. Нестор Мар-

ков започва учителската си дейност в родното си село, където учител-

ства за около година, след това неговото желание за наука го отвежда 

в Пловдив. Тук той постъпва и завършва курса в училището на Йоа-

ким Груев, където освен задължителната програма усвоява  турски и 

гръцки език. В следващите години от 1862 г. до 1865 г. е учител в 

Харманли. После през учебната 1866/1867 г. по препоръка на Йоаким 

Груев бива назначен за учител в Хасково, с което се слага началото на 

основен етап в живота на Нестор Марков – той става професионален 

учител. Но неговите изяви на активен борец за национално и духовно 

освобождение му създават много неприятели сред гъркоманите и той 

бива  принуден да напусне работа [3]. В своята книга „Миналото“ 

Стоян Заимов пише: „Пробуждането на българщината в Хасково има 

две епохи: епохата на Нестор Марков – знамето, на която е свободна 

българска църква и епохата на Берковски – велика и свободна Бълга-

рия“ [4]. 

През ноември 1867 г. отново с препоръката на Йоаким Груев, 

Нестор Марков продължава учителската си дейност в Плевен, където 

е назначен за главен учител в плевенското училище. Подпомогнат от 

училищното настоятелство, той проявява организаторския си талант: 

по негово настояване класното училище при черквата „Св. Николай“ 

бива разширено и преустроено. Направени са някои промени в прог-

рамата, а именно: въвежда се преподаването на турски и френски 

език, въведени са нови учебници, помагала и помощни уреди. В ре-

зултат, на което само за една година учебното дело отбелязва значите-

лен напредък. Нараства броят на учениците, като достига до 600 деца. 

В своя стремеж българското образование да обхване повече слоеве, 
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Нестор Марков успява да открие и общинско девическо училище. 

През същата 1868 г. съдейства за откриване на първото неделно учи-

лище, а през следващите две години открива нови училища в шест 

плевенски села. Дейността на Н. Марков като главен учител издига 

авторитета му толкова много, че местните хора с усърдие съдействат 

на неговите начинания. С подкрепата на цялата плевенска общност 

през 1869 г. Н. Марков реализира идеята за създаване на първото чи-

талище „Съгласие“ в града. В читалището под режисурата на Нестор 

Марков бива изнесено първото театрално представление в Плевен. 

Въпреки, че е много ценен, уважаван и обичан от плевенската 

общественост, през 1870/1871 г. Нестор Марков приема поканата да 

учителства в Русенското народно класно училище. В Русе той среща 

прочутите и изявени за времето си учители Цани Гинчев и Петър Ен-

чев. Заедно с тяхната подкрепа той работи с огромно желание в името 

на просветното и културно развитие на народа. Една интересна страна 

от взаимната им дейност е основаната от тях книжарница в Русе [5]. 

Нестор Марков издава 38 книги и статии. 

След двегодишен престой в Русе, по молба на Плевенската об-

щина той се завръща отново в града, където през учебната 1872/1873 

г. развива голяма просветна  дейност. Нестор Марков съдейства за от-

криването на нови училища и читалища в редица плевенски села: Пи-

сарево, Ракита, Крушовица, Садовец, Горни и Долни дъбник и т.н. 

През 1873 г. Нестор Марков напуска окончателно Плевен и 

пристига в Габрово, където става учител в прочутата Априловска 

гимназия – център на българското образование през Възраждането. 

През периода на нейния разцвет  (1872 – 1876 г.), в гимназията учи-

телстват И. Гюзелев, Р. Каролев, П. Генчев, А. Манолов, С. Зографски 

– всички със завършено висше образование. „Повечето от учителите – 

споделя техният ученик Тома Васильов – знаеха отлично предметите 

си и умееха да ги предават ясно, нагледно, а чрез своя авторитет и 

умението да се държат както подобава към ученици и общество те бя-

ха се издигнали – нещо рядко за онова време, и оставиха неизгладими 

за себе си спомени между своите ученици, които високо ги ценяха“ 

[6]. 

В спомените си Нестор Марков отразява безпокойните дни по 

време на Априлското въстание в Габрово. Учителите, включително 

Нестор Марков са обвинени, „че са виновници и подбудители на 
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всичко“, арестувани са и отведени в Търновския затвор. Там Нестор 

Марков се среща и запознава с войводата Цанко Дюстабанов, а също 

така и с Тодор Каблешков. Чрез дадена обща амнистия те биват осво-

бодени, но тогавашната власт   забранява на Н. Марков, Ив. Гюзелев и 

Н. Генчев да учителстват в Габрово. Тогава  Нестор Марков заедно с 

Иван Гюзелев продължава преподавателската си работа в Богословс-

кото училище към  Петропаловския манастир край Лясковец. 

Във всеки град или село, където учителства, Нестор Марков е 

приеман с неимоверно уважение и обич за всеотдайната му работа и 

новаторство в процеса на обучение. 

Учителската дейност на Нестор Марков обхваща почти 40 годи-

ни от неговия живот – от 1867 г. до 1904 г. Той е преподавал както ма-

тематика, така и физика, химия, история, френски и турски език. 

Нестор Марков оставя богато културно наследство – има отпе-

чатани 38 заглавия: 7 учебника, 2 речника и 29 статии, в които са раз-

гледани  теми от астрономията, метеорологията и геологията. 

Съставените от Нестор Марков речници: българско-френски и 

френско-български в няколко издания са високо оценени от Френска-

та република [7]. За първите издания от 1894 г. и от 1898 г.  той е 

удостоен с почетен знак „Кавалер на просветата“ на френското Ми-

нистерство на просветата и изкуствата. 

Нестор Марков – автор на учебници по мате-

матика 

Нестор Марков е автор на три учебника по математика: „Малка 

аритметика“ (Фиг. 1.), „Събрание аритметически задатъци“ (Фиг. 

2.) и „Геометрия, праволинейна тригонометрия и статика“ (Фиг. 

3.). 

Докато е учител в Плевен Нестор Марков подготвя два от пър-

вите си учебници: „Малка аритметика“ и „Събрание аритметичес-

ки задатъци“. Книгата „Малка аритметика за първоначалните уче-

ници (разделена на три части)“ има две издания: първо – от 1869 и 

второ – от 1872 г., съдържа 11 глави, с обем 104 страници. Състои се 

от три основни части: броeнe, смятане и търговия. Първата част 

включва: „броене, десятично число, отвлечено дробно число, дроб“. 
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Във втората  част  „смятане“ са включени следните действия: „съби-

ране и изваждане на цели и съставни числа, умножение и деление на 

цели и съставни числа, произведение“. Поставен е акцент върху  

„аритметическите знакове, които се употребяват в четирите 

прости действия, смесени числа, превръщане, събиране,  изваждане, 

умножение и деление на смесени числа“. Третата част включва: 

„тройно правило, лихвено правило, правило за отбив, съдружествено 

правило“ [0]. 

 

Фигура 1. Н. Марков, Малка аритметика 

Нестор Марков издава „Събрание аритметически задатъци. 

Нарядени споряд ръководството на Г. Хр. Данова от 1868 от Н. 

Маркова“ през 1869 г. В предговора авторът отбелязва, че учебникът 

е предназначен за упражнение на учениците, които „с теоретически 

правила да решават практически задатъци“ и „много аритметичес-

ки задатъци има в тая книга, обаче е показано с какъв начин могат 

ся решава такъви задатъци с помощ само на едни аритметически 

правила“. Тук проличава направената разлика между „алгебра“, 

„аритметика“ и „числителница“, което показва начина, по който се 

е формирала българската математическа терминология [8]. 
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Фигура 2. Н. Марков, Събрани аритметически задатъци 

„Събрание аритметически задатъци“ е прогимназиален сбор-

ник по математика, който първоначално е използван в българските 

училища в Плевен, Свищов, Ловеч и Русе. В него са включени 1060 

задачи с основните аритметични действия: събиране, изваждане, ум-

ножение и деление, но също и задачи с прилага не на просто тройно 

правило и степенуване на втора и трета степен. Общият обем на учеб-

ника е 192 страници. Учебникът се състои от пет раздела, които авто-

рът е нарекъл „отделения“. Първият раздел е със заглавие „Задатъ-
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ци, които се отнасят до целите числа“ и съдържа 240 задачи върху 

основните математически действия  събиране,  изваждане, умножение 

и деление на цели числа. Вторият раздел се нарича „Именовани и 

съставни числа“, включва 150 задачи за превръщане на различни 

мерни единици и действия с тях. Третият раздел е озаглавен „Дроби“, 

съставен е от 215 задачи, в които са разгледани действия съответно с 

прости, десетични и безкрайни дроби. Четвъртият раздел е под загла-

вие „Отношения и свързаности“ и включва 93 задачи. Петият раздел 

„Тройни правила“ съдържа 362 задачи, които са свързани с намиране 

на пропорции, „сложно тройно правило“, „правило на смещение“ и 

изчисляване на квадратни и кубични корени. В края на учебника са 

включени отговорите на задачите, също и решенията на по-трудните 

от тях, което прави учебника напълно съпоставим с настоящите учеб-

ни помагала по математика. 

Учебникът „Геометрия, праволинейна тригонометрия и ста-

тика“ на Ж.Ф. Оливие [9] е преведен от Нестор Марков и е отпечатан 

през 1871 г. в Русе и това е първият учебник по стереометрия и триго-

нометрия, който е издаден на български език. Обемът на учебника е 

216 страници като съотношението между математическите и физичес-

ките раздели е 1:1. Той включва учебен материал, който според пред-

говора, трябва да даде на учениците знания, за да „разбират теории-

те и проблемите на агрономията, търговията, индустрията, еконо-

мията, медицината, физиката и др.“. В предговора също така е отбе-

лязано, че „математиката, като водителка на всички науки,... тряб-

ва да предшества другите науки“, „не трябва да се учи физиката, 

без да знаят учениците аритметиката, алгебрата, а и нещо от ме-

ханиката“. 

Така Нестор Марков задава определена методика в преподава-

нето на математика в горния курс на българските училища. Авторът 

въвежда две уводни части в началото на учебника: „Въобще за мате-

матиката“ и „Очевидни истини (аксиоми)“, след което има три ос-

новни раздела: „Геометрия“, „За лицата“ и „За площите“. В разде-

ла „Геометрия“, авторът включва задачи върху прави, ъгли, триъгъл-

ници, многоъгълници и кръг. В раздела „За лицата“ са разгледани 

задачи за изчисляване на лице на фигура. В третия раздел „За площи-

те“, Нестор Марков помества задачи за намиране на повърхнина и 
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обем на тяло, и това го прави автор на първият учебник по стереомет-

рия на  български език. 

 

Фигура 3. Ж. Оливие, Геометрия, праволинейна тригонометрия и статика 

(преведена от Н. Марков) 

Разделът „Праволинейна тригонометрия със синуси, танженти 

и пр.“ е първият публикуван на български език учебник по тригоно-

метрия. Тук още от първата страница сме впечатлени от обяснението 

на автора на етимологията на думата „синус“. Всеки урок започва с 

дефиниции на понятията и правилата, след които са показани видове-

те задачи, които могат да се решават с тях, както и задачи за упражне-

ние [8]. 

Отпечатването на този учебник е огромно доказателство, че през 

Възраждането математиката е била широко застъпена в българското 

училище. 
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Заключение 

Нестор Марков посвещава повече от 40 години на духовното и 

културно израстване на  българското общество. Той се откроява със 

забележителни математически познания. Неговата висока научна кул-

тура допринася за богатото книжовно наследство, което ни оставя. 

Учебниците по математика, написани от Нестор Марков се отличават 

с прецизна точност на въведената математическа терминология. 

Със своите иновативни идеи на неуморен  народен будител, са-

моотвержен учител, книжовник, общественик и патриот, той заема 

достойно място сред най-изявените дейци на възрожденска България. 
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