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ПЪРВИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ В СТАРА ЗАГОРА 

Земледелец (1883 – 1885), с издател и редактор  Димитър Наумов. 
Първият старозагорски вестник е и първи земеделско-стопански вестник 
след Освобождението в България.
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Знание (1884 – 1885). Издава Книжовно дружество „Знание“. 
Първото старозагорско списание и едно от първите литературно-научни списания 
в Източна Румелия. Публикациите в него са в областта на просветата, книжнината, 
икономиката, медицината, природните науки, географията...
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Журнал научно списание от 
старозагорския му период (1988 

– 1989), когато учител в града е 
издателят му Захари Бояджиев.

Работнически вестник е издание 
от нов тип. Създаден през 1887 г. по 
инициатива на Георги Кирков, пър-
воначално се издава в Казанлък, от 
3 септ. 1889 до 13 авг. 1900 г. – в Ст. 
Загора, а след това  – в София. 
„Духовното свестяване на бъл-
гарските работници от всички 
занаяти и всестранната защита на 
техните целокупни интереси: по-
стоянен подтик към просвета...” – е 
сред първите задачи в уводната 
статия в първия брой.
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Милю Касабов, баща на поета Гео Милев и един от активистите на гражданските обе-
динения от началото на 20-и век, основава през 1885 г. с Димитър Драгиев и Марко 
Турлаков Книжовно дружество „Просвета”, чието седалище прехвърлят две години 
по-късно от Радне махле (Раднево) в Ст. Загора. За две години в Ст. Загора Касабов 
издава над 330 книги с подчертано патриотичен и възпитателен характер.    

Вестник Справедливост, основан от Милю Касабов, Димитър Драгиев, Марко Тур-
лаков и Стефан Момчилов (1899 – 1902). Броевете в библиотека „Родина” са дарени 
от Пенка Милю Касабова.

„Този вестник не беше орган на никоя политическа партия, а вестник за културно и 
политическо възпитание на народа, който трябваше да се роди отново, т.е. да прог-
ледне духовно след Освобождението.” – спомня си разказа на баща си Борис Милю 
Касабов. 
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СТАРОЗАГОРСКАТА ПЕРИОДИКА ОТ 1900 ДО 40-те ГОДИНИ 
НА 20-и ВЕК. НОВИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗДАНИЯ

Списание Надежда, основано през ян. 1900 г. от Атанас Т. Илиев, продължава ли-
нията на „Знание” на общокултурно просветителско списание, което се старае да 
внушава на младия българин, че знанието е сила. Под мотото „Младежта е златната 
надежда на народа” помества стихотво-
рения, разкази, пътеписи, исторически 
материали, статии за световни научни 
открития в областта на естествознани-
ето, медицината и др., рецензии за но-
воизлезли книги в старозагорските пе-
чатници, преводи от английски, полски, 
руски и др. езици. 

 

Труд се ражда в Ст. Загора през септ. 
1900 г. под редакцията на Евтим Да-
бев и старозагорския адвокат Иван Т. 
Кутев. Едно от първите работнически 
списания, публикува вести за работни-
ческото движение по света, литератур-
ни творби, оценъчни бележки за нови 
книги, книгопис. През втората си годи-
на се превръща в „пътуващо списание” 
и до края се издава в Казанлък, София, 
Габрово. 

След редакция от автора в кн. 1 е пуб-
ликувано за първи път стихотворение-
то на Иван Вазов „ХХ век”, което в пър-

воначалния си вариант е звучало 
доста песимистично.
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Земледелски приятел (1907). 
Вестник за пропаганда на маши-
низираното земеделие. 

Земледелско знаме (Ст. Загора, 
1902 – 1907), идеен, политически 

и организационен вестник на Бъл-
гарския земеделски народен съюз. 

От 7 дек. 1907 г. до днес се 
издава в София.          
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Фелдшерски дру-
гар (1900 – 1901).

„... тоя вестник ще 
бъде орган на Бъл-

гарските фелдшери... 
ще има за цел да 

разпространява ме-
дицински познания 

в ония тъмни кътове 
на нашето отечест-
во, гдето населени-

ето не може да се 
избави от ръцете на 
баби, ходжи, врачки 
и всевъзможни шар-

латани.”

Трезвен подем 
(1929 – 1930)
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Неоткритият през 60-те го-
дини на 20-и век брой 1 на 

вестник Юг (1906) се прите-
жава в Регионална библио-

тека „Захарий Княжески”. 
Вестник за съобщения и 

новини, търговия, индус-
трия, поминък, стопанство, 

земеделие и пр.

Тракийски новости (1912). Поли-
тика. Търговия и индустрия. Наука. 
Изкуство.
Местен вестник със задача да помага 
за „културния и икономически подем 
на Южна България, предимно на Ст. 
Загорския край”. 

Безплатният вестник Тър-
говско-индустриални из-
вестия излиза през 1925 г. 

само в един брой. 
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Вестник Царица на пче-
ларската култура и наука 

(март 1932 – юни 1935)

През ноември 1935 г. вест-
никът се преименува в 
Царица и започва да изли-
за като списание.
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ОФИЦИАЛНИ ИЗДАНИЯ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ

Статистически алманах на 
Старозагорския департамент 
за 1883 г. 

Отчет на Старозагорската окръжна 
постоянна комисия за 1923 г.
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Старозагорски окръжен 
вестник. Орган на Староза-

горската окръжна постоянна 
комисия (1911 – 1933).

„Ще ратува за икономическо-
то и културно повдигане на 
населението в Старозагор-

ския окръг и ще дава гласност 
на решенията на окръжната 

постоянна комисия, на ок-
ръжния съвет по земеделието 
и скотовъдството и на окръж-

ния хигиеничен съвет.“

Културен преглед. Орган 
на Старозагорската окръжна 
постоянна комисия 
(1912 – 1914). 
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Старозагорски общински 
вестник (1892 – 1903).           

Първо официално издание на 
Старозагорското градско об-

щинско управление.

Различни глави на
 вестника с промененото от 

бр. 73 заглавие.
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Старозагорски общински вестник (16 ян. – 30 март 1910)
„Старо Загорския общински съвет в заседанието си на 23 ХІ. 1909 година, протокол 
№ 13 статия V... постанови да се възобнови издаванието на Ст.-Загорски общински 
вестник...”.  Излизат само шест броя.
 

Старозагорски общински вестник (1912 – 1928)
С решение № ХІ, протокол №10 от 28 апр. 1912 г. отново се възобновява официално-
то издание на Старозагорското градско-общинско управление, излизало до 1928 г. с 
14-годишно прекъсване между септ. 1912 и септ. 1926 г.
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ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

В своята дългогодишна история Стара Загора е наричана със седем имена. Най-но-
вата история й прибавя осмо име – Градът на поетите, и то в години на войни, пре-
следвания и терор. В първата четвърт на 20-и век в продължение на 15 години – от 
1911 до 1926 включително, в Стара Загора излизат девет литературни списания и 
още три, които наред със своите специфични материали печатат и литературни про-
изведения.

Искрици – първо ста-
розагорско литератур-
но списание. Излиза 
през 1911 г. в един 
единствен брой под 
редакцията на Стре-
хин, псевдоним на Ив. 
М. Марзуханов. 

Ранни цветя (1913) е „списание за изящ-
на литература” и „поле на ученическото 
перо и току-що зараждащите се талан-
ти”. Основната му цел е „да дава храна на 
духа и морала”  на младите. 

Трептящи акор-
ди излиза през 
1914 г. само в 3 

книжки, в които 
са публикувани 
33 творби от 17 

автори. Корицата 
е дело на худож-
ника Христо Тра-

янов от София.   
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Хризантеми (1916 – 1919). Литературно списание на модернистични позиции, зат-
върдило поетичната слава на Стара Загора. Помества стихове, разкази и литератур-
на критика.
На Хризантеми сътрудничат автори от цялата страна : Ив. Хаджихристов, Ботьо Са-
вов, Хр. Д. Миндов, Гео Милев, Вл. Минев, Н. П. Икономов, Ив. Мирчев, Тр. Кунев, Т. 
В. Траянов, Л. Стоянов, Н. Лилиев, Люб. Брутов, Васил Милев, Тодор Недков-Вихров, 
Г. Илиев-Смирнов, Ем. Попдимитров, Д. Хр. Максимов, А. Т. Белчев, Д. Дебелянов, 
Вл. Хисаров, Г. Възелов, Добчо Попов, Георги Хинчев, Т. Р. Чайков, Конст. Стефанов, 
Сирак Скитник и др.
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Лада (1919) на Борис 
Марзоханов.

Златно руно (1920 – 
1921) на Ботьо Савов и 
Георги Шаханов. 
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Голгота (Ст. Загора, 
1921 – 1923), списание за 
литература, уреждано от 
група студенти. Съдържа 
преводни и оригинални 
стихове и разкази, литера-
турна критика, книгопис.

Гребец (Ст. Загора, 
1934 – 1935), списание за 

художествена литерату-
ра и критика, се ражда в 

Стара Загора като издание 
на писателите от провин-
цията. От кн. 9 – 10 (1935) 

се превръща в „пътуващо” 
списание и започва да 

излиза последователно в 
Русе, Ловеч и Пловдив.
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Старозагорецът Георги Стоянович с псевдоним А. Т. Берсенев, адвокат и областен 
съдия, е редактор на списание Музикален преглед (1924 – 1929) и инициатор за 
създаването на дружество на професионалните музиканти. Ръководител на фил-
хармонията в Стара Загора, член на музикалната комисия при дружество „Театър”, 
диригент на Детската музикална китка „Родни звуци”, на мъжкия хор при църквата 
„Св. Николай”, музиковед и литературен критик,... сътрудник на сп. Гребец, Златно 
Руно, Хризантеми и др. 

Музикален преглед за кратко време се превръща от лист във вестник 
с  общонационално значение в областта на музикалното изкуство. 
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 УЧЕНИЧЕСКИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

Под влиянието на 
Ехо през 1929 г. в 
Търговската гим-
назия започва да 

излиза ученическото 
литературно списа-
ние Начало, орган 

на едноименен лите-
ратурен кръжок.

Кръгозор (1934, 
1936). Ученически 
литературен вест-
ник, издаван от лите-
ратурно ученическо 
дружество „Кръго-
зор“ при Мъжката 
гимназия.

Ученическо ехо (1920 – 1934). 
През 1919 г. в Мъжката гим-
назия „Иван М. Вазов” е учре-
ден ученически литературен 
кръжок „Ехо”, който започва 
да издава свое списание. В 
деветте му годишнини са пуб-
ликувани 156 материала от 75 
млади автори.
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ГРАНИЧНИ ИЗДАНИЯ – ОТЧЕТИ, ГОДИШНИЦИ 

Културно-просветно дружество 
„Театър”, Ст. Загора, е основано на 

17 ноем. 1900 г. Първи председател 
е Петко Икономов. Акт, вграден в 
основите на дружествената сгра-
да, т.нар. Стария театър, съдържа 

изявлението, че ученолюбиво 
дружество „Театър” е приемник на 
„Ученолюбиво дружество” от 1883 
г. и на първото предосвобожден-

ско читалище от 1860 г. 

С историята и дейността на друже-
ство „Театър” са свързани създава-
нето и развитието на Драматичния 
театър „Гео Милев” и първата из-
вънстолична опера в България, на 
Регионалния исторически музей и 
Дружеството на писателите в Стара 
Загора. През 1943 г. се преименува 
в Народно читалище „Родина”.
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Археологическото дружество „Августа Траяна” (Регионален исторически музей, Ст. 
Загора) е основано на 28 май 1907 г. от двадесет старозагорски интелектуалци, меж-
ду които са заслужилите учители и книжовници Петър Иванов и Атанас Т. Илиев, ар-
химандрит Йосиф, окръжният училищен инспектор Атанас Кожухаров, директорът 
на Девическото педагогическо училище Иван Кюмюрджиев, кметът Пенчо Славов, 
околийският училищен инспектор Петър Касабов, учители и военни. Председател 
на временното настоятелство е Христо Ив. Милев, а от 15 юни с.г. – Атанас Т. Или-
ев. Основната цел на основателите е в Стара Загора да се открие местен музей. 
От 1932 г. Археологическото дружество е колективен член на Културно-просветно 
дружество „Театър”.

Първият Отчет на Археологическото дружество „Августа Траяна” (1911)
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Първи Отчет на Благотворителен 
комитет „Св. Йоан Милостивий”, 
основан в Стара Загора в края на 
1894 г. от митрополит Методий 
Кусев за разпространяване на 
земеделски познания чрез орга-
низирането на специални курсове, 
създаване на образци за развитие 
на модерни земеделски отрасли, 
залесяване на Ахмак баир (ембле-
матичния за Ст. Загора парк „Аяз-
мо”), създаване на сиропиталище, 
старопиталище... Прекратява дей-
ността си през 1949 г.

Отчет на Старозагорското бла-
годетелно дружество „Добрий 

самарянин“, създадено на 3 март 
1899 г. от 120 жени и 40 мъже, със 

задача да построи сграда и да 
поддържа сиропиталище и старо-

питалище, да закриля и подпомага 
крайно бедните жители на града. 

Вдъхновител за създаването и пър-
ви председател на дружеството е 

възрожденската учителка 
Теофано Попова.
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Търговско акционерно дружество 
„Бъдъщност“ в Ст. Загора. 

6-й отчет за операциите на дружеството 
през финансовата 1902 година.

Отчет на Старозагорската 
Популярна банка 

(Кредитна кооперация) 
за 1934 г. Година ХХІV.
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Втори годишен отчет на Областната 
девическа гимназия в Стара Загора за 

учебната 1883 – 1884 г.

Годишник на Старозагорското 
държавно девическо педагогиче-

ско училище за учебната 
1906 – 1907 година.

Отчет на Старозагорската общинска 
мъжка гимназия за учебната 1907 - 
1908 година.
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ПРИНОСЪТ НА МЕСТНИЯ РЕПЕРТОАР

Ненамерената през 60-те години на миналия век 
5 – 6 книжка на списание Земя се съхранява в 

старозагорския Регионален исторически музей.

Ненамерените през 60-те години 
на миналия век броеве на вестник 
Заря (1907 – 1939), преименуван от 
бр. 19 в Зора, се съхраняват в биб-
лиотека „Родина”, Стара Загора.

Неоткритата и неотразена VІІ го-
дишнина на вестник Земя, съхра-

нена в библиотека „Родина”, 
Стара Загора.




