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 ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ  ОТ  ВЪЗРАЖДАНЕТО 

     Урок за дейности 
 

 

 

РАБОТЕН ЛИСТ 

             Екип № 1      

 

 

 
 Прочетете текста и проследете движението на стоките като допълните 

картата ” Внос на стоки за Ескиджумайския панаир през ХIХ в.”  

Помислете кой географски способ за картографиране ще  използвате, за 

да посочите страните, от които се внасят стоки ? Направете легенда.  

 

 

       „За произхода на стоките, донесени на панаира, съм направил следните 

бележки:  през 1874 г. посредством параходи  само по Дунава през Русчук 

/Русе/ са били внесени 10 000 щентнера  /1 щентнер=100 кг/ най-различни 

изделия … от Константинопол през Варна, … през Балкана се предвижваха 

кервани от Салоника, Адрианопол /Гърция/, Филипопол /Пловдив/ и други 

места. Специално от Виенските стоки пристигнаха стоки в големи 

количества, коси от Щирия /Германия/ , стъклени чаши от Чехия, химикали и 

мастило от Пеща /Будапеща/, също желязо  и хартия от Унгария, чрез 

посредничество на гръко-арменски комисионери от Манчестър бяха 

пристигнали   памучни    прежди, френски копринени кърпи и стъкло,евтини 

памучни платове на раета от Саксония /Германия/, джобни и стенни 

часовници от Шварцвалд, железни и месингови катинари от Русия и други.” 

 

Феликс Каниц /пътешественик и 

изследовател, посетил 2 пъти Ески Джумая/ из 

книгата „Дунавска България и Балкана”, том 3, 

стр. 291-294      
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ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ  ОТ  ВЪЗРАЖДАНЕТО 

     Урок за дейности 
 

 

РАБОТЕН ЛИСТ 

             Екип № 2 

 

 
   Прочетете текста и открийте професии, характерни за Ески Джумая през 

Възраждането. Съществуват ли тези професии сега?  

За коя професия мечтаете ? Защо? 

 

 „В самите улици стоят продавачи на лимонада и търговци:  сарафи 

/обменят пари/, които в повечето случаи са и бижутерийни търговци, … и 

„адвокати” пред  малки маси, покрити с грамада от щемпелована хартия, а 

до тях на пейки всички турски книги със закони. Между това нагоре-надолу 

сноват и продавачи … и на най-личния ъгъл върху сандък от стоки или 

изгладен камък бръснарят обслужва своите клиенти. 

 На 4-те ъгъла на пазара се намират хановете, гостоприемниците, 

обширни етажни сгради, оградени с голям двор. В тях се намират кафейните 

лавки и кухни за чай, в които се продава печено месо … и виенска бутилкова 

експортна бира”. 

Арнолд Хилберг – журналист, придружавал 

граф Йодон Зичи- имперски и кралски вътрешен таен съветник при 

Виенския двор, който написал „Доклад върху панаира в Ески 

Джумая на 7 май 1876 г” 
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     Урок за дейности 
 

 

     РАБОТЕН ЛИСТ 

               Екип № 3 
 

  Прочетете текста и извлечете нужната ви  информация, за да 

отговорите на въпросите: Какво знам? Какво научих? Какво искам да науча? 

 

„Главни стопански отрасли тогава са селското стопанство и 

занаятчийството. Най-развити са били грънчарството, абаджийството, 

терзийството /шивачество/, обущарството, хамутчийството, 

медникарството, килимарството и памукчийството. Само грънчарството 

било упражнявано от 40 домакинства, т. е. от почти всички жители на 

Долната махала, която изцяло била населена с българи. Турци – грънчари не е 

имало.  

Занаятчиите били обединени в професионални сдружения /еснафи/ 

начело с първомайстор … На 1 април 1857 г. 130 абаджии /майстори и калфи/ 

се отделили в така нар.”Общество на джумайския абаджийски еснаф”. Всеки 

майстор имал чираци и калфи. Те били длъжни да изпълняват всички заповеди 

на майстора, дори ако те се отнасят до извън пряката им работа – копане на 

лозе, бране на царевица, носене на вода и други. Уставът предвиждал  

наказания на чираци или калфи, ако те предварително напуснат майстора си. 

Абаджийският еснаф в Търговище се отличава с голямата си 

благотворителност. С негови средства пред 1858 г. били закупени от Виена 

полилеи и други принадлежности на църквата. Еснафът дал помощи и за 

построяване на олтар на църквата, мост над реката, отпуснал издръжки на 

училища и т.н.” 

   Из  книгата „Търговище” на Йордан Влайков Кърпачев, 

       стр.52-54 
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ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ  ОТ  ВЪЗРАЖДАНЕТО 

     Урок за дейности 
 

 

     РАБОТЕН ЛИСТ 

               Екип № 4 
 

 

Запознайте се с текста и отговорете на въпросите: 

С какви допълнителни дейности ”угодни за народа” се занимавали 

търговците? Защо? 

  Научете повече за Панайот Волов и създайте кратко 

историческо съобщение като използвате Интернет. /Къде е роден? Къде 

учи? Каква е професията му? Революционна дейност./ 
 

 

„Ескиджумайският панаир има не само икономическо значение, тук 

българите се срещат и разменят мисли по обществени и политически въпроси. 

Книжарите – издатели Христо Г. Данов от Пловдив и Тадей Дивидчиян от 

Разград излагат и продават книги и учебници…   Тук се събират доброволни 

помощи за благотворителни цели по цяло Българско, купува се оръжие и 

боеприпаси – през 1874 г. Панайот Волов съобщава на владиката дядо Симион, 

че на панаира в Джумаята са продадени 1000 револвера.”   

                                

               Стефан Великов - историк 
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     РАБОТЕН ЛИСТ 

               Екип № 5 

 

 

 

 
 Съставете профил /характеристика/  на предприемач от 

Възраждането, който ви е впечатлил най-много. 

  Влезте в роля. Нека вашите съученици разпознаят предприемача и 

назоват името му по създаденото описание. Може да започнете така: „ Аз 

съм предприемач. Занимавам се с … “  

  Насочващи въпроси: 

• Къде е учил? 

• Какви знания и умения притежава? 

• Кои са качества го правят успешен? 

•  Каква е професията му? 

• За какви каузи дарява средства? Защо?  
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