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ПЪРВОСТРОИТЕЛИТЕ НА НАШАТА АЛМА МАТЕР 
  
 Българското висше образование прохожда на 1 октомври 1888 г, когато „съвсем 
скромно и без всякакъв празничен шум” в сградата на Софийската мъжка гимназия се 
открива Висшият педагогически курс. Александър Теодоров-Балан отбелязва в спомените 
си, че на 28 септември е изненадан с писмо от Министерството на просветата, в което е 
уведомен, че е назначен за председател и „член на комисия от седем душе, на която се 
възлага да проведе в изпълнение министерска заповед за отваряне от 1 октомври 1888 
„Виши педагогически курс” в София с първия му отдел историко-филоложки”. Направена е 
първата крачка за конституиране на висше училище, а тежкият товар на пионери на 
прохождащото университетско образование у нас ляга върху плещите на „новите 
седмочисленици” – Ал. Теодоров-Балан, Л. Милетич, Ив. Георгов, Ст. Станимиров, Й. 
Ковачев, Н. Михайловски и Ив. Данев, които получават назначение като преподаватели в 
курса и образуват управителен съвет.  
 За нуждите на курса е определено помещение в придадената към мъжката класическа 
гимназия сграда – „гола, без чинове и маси, без всяка друга покъшнина и учебни помагала”, 
независимо от намеренията “след ден-два в нея да се почва висока наука”.  
 На 3 октомври 1888 г. започват официално преподаванията,  за които постепенно се 
установява „означение лекции”, а за преподавателите - „означение професори”. Курсът на 
обучение е обявен като двегодишен, но преди да изтече първото полугодие от първата 
година, излиза закон, по силата на който „Висшият педагогически курс” се преименува на 
„Висше училище” с тригодишен курс на обучение. Според временния правилник 
педагогическият курс има за цел да ”дава висше образование и да подготвя учители за 
средните училища”. Занятията започват с четирима редовни и трима извънредни 
преподаватели, всичките със солидно европейско образование и научни изяви. Студентите са 
43, само мъже. 
 За пръв ректор е избран Александър Теодоров-Балан (1859-1959) - един от 
основоположниците на българската филологическа наука. Възпитаник е на университетите в 
Прага и Лайпциг, доктор на Пражкия университет (1884), преподавател по езикознание, 
диалектология и славянска филология. Основател на Университетската библиотека. Ректор в 
три мандата (1888-89, 1896-97, 1902-03). Повече от 75 години работи върху описанието на 
българския книжовен език и има огромна заслуга за теоретичното изучаване на неговия 
граматичен строеж, за създаването на български тълковен речник и демократичен правопис. 
Оставя огромно по обем научно творчество. 
 Основоположникът на сравнителното славянско езикознание в България Любомир 
Милетич (1863-1937)  е доктор по философия и славянска филология на Загребския 
университет (юли 1889). Във Висшето училище и университета чете курсовете: история на 
българския език, сравнителна граматика на славянските езици, теория на основите, 
старобългарска фонетика и морфология, старобългарски синтаксис, българска диалектология 
и славянска етнография. Остава на работа в университета до пенсионирането си през 1934 г.   
Избиран е два пъти за ректор на университета (1900/01 и 1921/22). Действителен член на 
Българската академия на науките, той е и неин председател от 1926 г. до смъртта си. Почетен 
доктор и дописен член е на редица университети и научни дружества в чужбина.   
 Основоположникът на съвременното философско образование в България Иван 
Георгов (1862-1936) е учил философия в университетите в  Йена  и Женева. Чете основни 
курсове в различни области: психология, естетика, логика, педагогика, дидактика, история на 
древната философия, история на новата философия, история на немската философия, 
история на френската философия през ХVІІІ и ХІХ век., история на английската философия 
през ХІХ в. и др. В университета работи до пенсионирането си през 1934 г. Избиран е за 
ректор на университета  пет пъти (1891/92; 1898/99; 1905/06; 1916/17 и 1918/19), както и два 
мандата за декан на Историко-филологическия факултет. Действителен член е на 



Българската академия на науките от 1902 г. и член на редица международни научни 
институти.    
 Станимир Станимиров (1858 - ?) е завършил Черковно-историческо отделение на 
Киевската Духовна академия. В спомените си Ив. Георгов отбелязва, че именно по 
инициатива на Станимиров е открит и Висшия педагогически курс. Във Висшия 
педагогически курс преподава история на старите източни народи, а във Висшето училище 
чете лекции по всеобща история. Станимиров е автор на учебници и статии в областта на 
историята на християнството и на българската църковната история. През 1893 г. напуска 
Висшето училище.   
 Иван Данев се дипломира във Франция като специалист по право и административни 
науки. Работи и като окръжен управител в Търново и служител в Министерството на 
правосъдието.  Преподава френски език през първата учебна година във Висшето училище, 
след което го напуска. Член е на Българското книжовно дружество (от 1884). 
 Йосиф Ковачев (1839-1898) е завършил Духовна семинария в Белград и в Киев. 
Работата му във Висшето училище като извънреден преподавател по педагогика продължава 
точно една година - от 1 октомври 1888 г. до смъртта му  на 31 октомври 1889 г. Виден 
общественик, политик и педагог, той е и действителен член на Българското книжовно 
дружество.  
 Големият елинист и преводач Никола Михайловски (1818-1892) е завършил 
Московския университет. Като извънреден преподавател чете лекции по старогръцки език и 
литература във Висшето училище, а по-късно и му е поверена катедрата по история. Дописен 
и почетен член е на Българскато книжовно дружество.      
 Първостроителите на първия български университет имат различни съдби. Едни от 
тях, като А. Т.- Балан, Л. Милетич и Ив. Георгов ше свържат завинаги имената си с Алма 
матер и ще оставят трайна следа в университетската история и съответната научна област; 
други - като Ст. Станимиров, Й. Ковачев и Н. Михайловски ще работят според силите си за 
изграждането на първия български университет, но ще потърсят изява и на други поприща. 
Трети, като Ив. Данев, ще преминат съвсем епизодично през първата университетска година, 
за да остане в университетската история като първият преподавател по френски език.  
 
   Анна Ангелова, 
   Университетска библиотека „Св. Кл. Охридски” 
 

 1 октомври 1888 г. - открива се Висшият педагогически курс с Историко-
филологически отдел и се създава Университетска библиотека. 

 декември 1888 г. - курсът се преобразува със закон във Висше училище. 
 1889 г. - открива се Физико-математически отдел. 
 декември 1894 г. - със закон статутът на Висшето училище се приравнява с този на 
университет; преподавателите стават извънредни и редовни професори и доценти, 
практическите занятия се водят от асистенти. 

 23 януари 1904 г.  - със закон Висшето училище ее преобразува в университет с 3 
факултета: Историко-филологически, Физико-математически и Юридически. 

 1905 г. - университетът се преименува на Софийски университет “Св. Климент 
Охридски”  

 1918 г. - открива се Медицински факултет 
 1921 г. – откриват се Богословски факултет и Агрономически факултет, 
трансформиран в Агрономолесовъден 

 1923 г. - открива се Ветеринарномедицински факултет 
 1934 г. - в университета се създава Статистически институт за стопански проучвания 
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