
 

Учени физици и преподаватели по физика в средните и висшите 

училища през ХХ век 

 

     Колко много неща може да научи човек. Нужно е само малко 

любопитство и интерес. Например наскоро научих, че в гимназията, в 

която уча една достойна жена е била учителка по физика. Била е не 

само учителка, но и приятел, стойностен човек, който всички са 

уважавали. Нейното име е Руска Драгнева. Да, сигурно за някои от вас 

тя е позната, но за тези, които за пръв път чуват за нея ще разкажа 

малко повече.  

 

     Животът на Руска Драгнева е бил изключително динамичен и 

пълноценен. Родена е на 14 ноември 1914 година в град Русе в 

трудолюбиво занаятчийско семейство. Основното си образование 

завършва във Френския колеж в родния си град, а средно – в 

Русенската девическа гимназия. Висше образование по физика 

получава в Природоматематическия факултет на Софийския 

университет. След едногодишен курс в Стажантския институт 

придобива учителска правоспособност по физика и математика. От 

1939 година Руска Драгнева е учителка по физика в Пловдивската 

мъжка гимназия. Две години по-късно се премества в Бургаската 

девическа гимназия. През 1934 година се завръща в родния си град, 

където е назначена за учителка в Мъжката гимназия. От 1947 година е 

главен асистент по физика във Висшето техническо училище. След 

закриването му през 1950 година тя отново се посвещава на 

учителската професия. Последната една година преди да се 

пенсионира работи във Втора политехническа гимназия „Баба Тонка“ 

или известната сега на всички Математическа гимназия „Баба Тонка“. 

Едновременно с учителстването тя е хоноруван асистент във 

ВИММЕСС, а по-късно учител и методик по физика в отдел „Народна 

просвета“ на Окръжния народен съвет. След като прочетете това със 

сигурност ще останете смаяни. Това, което тази жена е постигнала 

наистина е впечатляващо. Никога не съм си и помисляла, че в моята 

гимназия е възможно да е имало такъв преподавател. Наистина със 

всичко, което ви разказвам за нея се изненадвам все повече и повече. 



Да не си помислите, че съм свършила. Продължавам да ви разказвам 

още любопитни факти свързани с живота на госпожа Драгнева. 

 

     За учениците си тя е била принципна, взискателна и всеотдайна. За 

нея ученикът е бил гражданин, който идвал в училище със своите 

проблеми, а нейната първа задача била да създаде обстановка, така 

че ученикът да присъства психически и физически в клас. Нейните 

уроци винаги протичали интересно, защото винаги били добре 

подготвени и богато онагледени. Руска Драгнева водила кръжок, в 

който нейни ученици изнасяли доклади, решавали задачи, правели 

опити, изработвали уреди за кабинета по физика и участвали в 

ежегодните вечери на физиката.  През 1970 година тя е пенсионирана. 

Е, очевидно за нея това е било без значение, защото тя имала още сили 

и енергия да продължи работата си с младото поколение. Явно, че за 

такава жена като нея 31 учебни години не стигат. Малко след като се 

пенсионира тя става сътрудник в Окръжната станция на младите 

техници, където ръководи първата в страната специализирана школа 

за решаване на теоретични и практически задачи по физика. Тридесет 

и петима нейни ученици се класират в първите десетки на подборните 

кръгове. Седемнадесет от тях участва в международните олимпиади в 

Лондон, Москва, Хелзинки и други. На проведените балкански 

олимпиади са допуснати трима нейни ученици, като двама от тях 

получават първа награда. Представяте ли си колко труд, упоритост и 

търпение е имала тази жена? Колко умна и борбена жена е. Но има и 

още. Руска Драгнева е автор на статии, сборници с физични задачи, 

методически ръководства. На списание „Физика“ тя сътрудничи с 

предложение за нови задачи и с решения на публикувани в списанието 

задачи. Издава и книгата „Типични грешки при решаване на задачи и 

тяхното преодоляване“. Член е на Международния инициативен 

комитет, член е и на Съюза на физиците в България. Взема и активно 

участие в работата на местния клон на Съюза на физиците. Разбира 

се, има и много награди. Такъв човек като нея е невъзможно да мине 

без почети и ордени. Тя е една от първите носителки на I клас-

квалификация. Наградена е с ордените „Кирил и Методий“ – II степен и 

„Народен орден на труда“ – златен. Удостоена е със знанията 

„Заслужил учител“ и  „Народен учител“. Починала на 4 март 1996 година 

тя остава в спомените на своите ученици и до ден днешен.  Как да не 



се гордееш с такъв човек? За да постигнеш толкова много и най-вече, 

за да те помнят цял живот най-важното нещо за един учител е да 

работи с любов към децата, да обича работата си и да прави всичко с 

удоволствие.  

     Надявам се интересните факти около живота на Руска Драгнева да 

са ви впечатлили. Лично аз много се радвам, че успях да се докосна 

до живота на тази велика жена, и че успях да науча толкова много. 

Неслучайно един мъдър философ е казал - "Тайната на вечната 

младост е да се учи всеки ден нещо ново."  

 
 

Снимка на Руска Драгнева: 

 


