


Войните от 1912-13 година – най-важното събитие в реализацията на българската

национална програма, слагат отпечатък върху запазилата възрожденската си

същност институция – училището.

Изложбата проследява положението на останалото под робство българско

население в Македония и Одринска Тракия, усилената дейност за издигане на

националното му съзнание и укрепване на неговата просвета и култура чрез

откриване на български училища. Екзархията – единствен легитимен представител на

населението пред турската власт, играе основна роля в тези процеси.

Българските училища в Македония и Одринска Тракия през 1911-12 година са

1 373 с 2 266 учители. В тях се обучават 78 854 ученици.

Заради нуждите на войската училищата се освобождават и се превръщат в щаб-

квартири, военни болници и складове.

Гимназиите в Солун и Одрин стават огнища на родолюбие.

Много от учителите вземат участие в Балканските войни. Някои преминават през

всички фронтове – от 1912 до 1918 г.

Жертвите са огромни. Тридесет процента от българското население в Тракия е

избито или загинало през 1912-13 г. Във Вардарска Македония са затворени 641

български училища с 37 000 ученици. Уволнени са 10 013 учители. На 36 000 е

забранено да учат на роден език. Отменено е честването на българските празници.

140 000 бежанци от Македония, Тракия и Добруджа идват в България.

Министерството на народното просвещение взема спешни мерки за

възстановяване на учебните занятия – търсят се нови учители на мястото на

мобилизираните, почистват се училищни сгради, сливат се класове. Правата на

учителите, назначени от Екзархията, се изравняват с тези в Царството.

Паметта за загиналите мобилизира цялата училищната общност – издирват се

биографии, правят се молебени, организират се сказки, окачват се портрети. На

семействата се отпускат помощи. Учениците доброволци преминат в по-горен клас

без изпит.

През 1913 г. министърът на народното просвещение Петър Пешев създава

благотворителен фонд за подпомагане сираци на загинали учители. Същата година

се учредява втори фонд под патронажа на княгините Евдокия и Надежда. Ежегодно

фондът обявява около 100 стипендии за професионалните училища През 1915 г. се

открива Домакински институт „Евдокия и Надежда" за девойки сираци. Откриват се

сиропиталища в Плевен, Шумен, Враца, Варна, В. Търново, Чирпан, с.Шипка, Одрин...






































