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Извънреден брой посветен на 140 – та годишнина от  
Руско-турската война /1877 – 1878 г./ 

 

 

 

  

ЧАСТ  I 
 

Руско – турската война /1877 – 1878 г./ винаги е привличала вниманието на 

изследователите поради това, че в нея за първи път са участвали военни 

кореспонденти  – журналисти и писатели, които са я отразявали от фронта 

или от щаба на главнокомандващите. 

 

БЪЛГАРСКАТА ЖУРНАЛИСТИКА ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНАТА 

 

През 1877 г. /от м. март до началото на м. юли/ започнал да излиза на 

български език в-к „Цариград”. Редактор и собственик на вестника бил 

българинът от Македония Венеамин Мачуковски – учител и журналист. 

Управител - печатарят Христо Г. Бъчваров. Вестникът имал 

информационен характер. Препечатвал и много статии от чужди вестници. 

От него излезли само 24 броя.  
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Друг вестник, който започнал да излиза също на български език бил в-к 

„Сутрина”. Негов редактор бил Д. К. Попов, сътрудник на „Читалище”, 

„Ден” и „Цариград”.  И вестник „Сутрина” имал информационен характер. 

В него била поместен Манифеста  на Александър II за обявяването на 

войната. След това вестникът бил спрян. 

В навечерието на войната в Румъния започнал да излиза и 

първият български всекидневник  „Секидневний новинар” .  

Пръв редактор е Павел Бобеков. По – късно той напуснал 

вестника и заминал за България, за да помага на руската 

войска.  Тогава редактор станал Михаил Тенев, който се 

завърнал в България от Женева, където бил студент. Издател 

бил неговият съгражданин – казанлъчанинът  Ив. П. Адженов /Иван 

Попалеков Хаджиенов, емигрант в Румъния, участник в издаването на 

„Отечество”, съратник на Каравелов в неговото „Дружество за 

разпространение на полезни знания”. ”Секидневний новинар” пръв въвел 

бързото и пряко използване на телеграми за външните събития. Редакцията 

му сключила договор с френската агенция „Хавас” и в него били печатани 

нейните телеграми от големите европейски градове. Телеграмите често се 

печатали на български и френски езици. Имало текстове и на руски език.  

Шест месеца след започването на Руско – турската война започнал да 

излиза и в-к „Българин”. В него 

печатали новини и мнения за войната 

от български читатели в Румъния. 

Излизал 2 пъти седмично до края на 

войната, а от 1879 г. бил преместен 

в гр. Русе. Негови редактори 

и издатели били  Дим. К. Попов и 

Христо Бъчваров /1853/, а само за 

първите 4 бр. – Иван 

Кавалджиев. Според създателите му неговото предназначение било „да 

прегледва течението на работите в днешната забележителна епоха” и „да 

защитава народните интереси” 

Списание „Славянско братство” започнало да излиза по същото време. 

Според подзаглавието му то е „политическо – литературно списание”. 

Първите му книжки излезли в Букурещ, а след това -  в Русе /15 броя - до 

края на 1878 г/. Редактор бил Р. И. Блъсков. То е посветено на 

приятелството и дружбата между славяните и отразявало благодарността 

на българския народ към Русия. „Славянско братство”  имало 

разнообразно съдържание, в което под влияние на събитията 

информационните материали заемали голямо място.  Списанието осъжда 

П. Бобеков  
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официалната английска политика на Балканите, която се стремяла да 

запази турското господство. Има патриотична и демократична насоченост. 

Печатът по това време се извършвал обикновено на примитивни 

печатарски преси, а печатниците  с модерни плоскоформени печатни 

машини.  Графическото оформление на вестниците не било много добро. 

Разнообразието на шрифтове също било ограничено, печатът – среден, 

хартията – не винаги качествена. Опитите за изтъкване на материалите с 

технически средства, се изразявали основно в смяната на шрифтовете. 

Коректурата не винаги е добра. В повечето вестници липсва и 

илюстративен материал поради това, че тогава още не е имало                     

фотоцинкография. В някои от списанията са дадени гравюри на 

изображения, а в няколко вестници има и карикатури. Вестниците най-

често са на 4 страници, седмичници. Те били пренасяни тайно в България и 

това обуславя малкия им тираж.i 

 

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
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i Източник: проф. Георги Боршуков – „История на българската журналистика 

1844-1877, 1878-1883” 
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