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Обществен живот

Наред с промените в градоустройството и 
архитектурата на града, които се случват на 
база стопанския и икономически напредък, 
се наблюдават и промени в културния и 
обществения живот в Хасково. Като най-
важното и централно място в тогавашния 
град се обособява т. нар. Чаршийска улица, 
на която са разположени дюкяните и 
занаятчийските работилници, а около тях са 
кафенетата, кръчмите, бакалниците, 
хотелите и т.н. През пазарния площад, 
намиращ се около старата Часовникова 
кула, преминават или се пресичат в близост 
централните улици на града – той е ядрото, 
центъра на растящия и развиващ се град 
Хасково.

Изглед към пазарния площад и 
Часовниковата кула, 1911 г.

Картичка от Дигитална библиотека 
Хасково



“Впечатленията си за главната улица на Хасково Коста Арнаудов 
изгражда още през детските и юношеските си години, когато през 
летните месеци и училищната ваканция описва традиционна синя 
бакалска престилка с бели кенари и ресни в долния край, за да 
помага в магазина и кръчмата на баща си. С годините той наблюдава 
тази улица с цялото й многообразие и всичко това запеметява като 
един съкровен спомен.

Той описва живота на тази улица, тръгвайки от изток, т.е. от “Ун
пазар” и отивайки на запад към реката, описва всяка една 
работилница, кръчма, кафене, бакалия и т.н. Тук са разположени 
голямата кръчма и бакалница на Михаил Хараланов, адвокатските 
кантори, “дебелото дърво” – “стар и грохнал вече чинар”, бирария 
“Яваш – яваш”, магазина на Тодю Чакалдака, сладкарницата на 
Неджип Мусов, книжарницата на социалдемократа Владимир 
Дамянов, малките схлупени дюкяни на железари, халваджии, 
бозаджии, обущарници, кафенета и какво ли още не.”

Цитат от книгата: Граматиков, Георги. По дирите на старо 
Хасково. – Хасково, 2019, с. 312.



Обекти с търговско, занаятчийско, 
развлекателно и битово предназначение 

- Кафенета / Бозаджийници
- Сладкарници / Пекарни / 

Халваджийници
- Магазини за месо и други стоки 

/ Бакалии 
- Дюкяни и Работилници за 

различни потребителски стоки 
и предмети от бита

- Кръчми / Гостилници/ Бирарии 
/ Ресторанти

- Кино / Театър / Казино 
- Книжарници  / Аптеки
- Бръснарници / фризьорски 

салони / Шивашки ателиета
- Ханове / Хотели 

„Интересна форма на битуване години 
наред при разнасяне и продажба на кафе 
в чаршията е разплащането. На всички 
еснафски дюкяни, които поръчват кафе, 
кафеджията го доставя с помощта на 
специални табли. Кафето не се плаща 
веднага, а кафеджията отбелязва с 
тебешир от вътрешната страна на вратата 
на дюкяна една чертичка за всяко 
доставено кафе. Като се съберат 
определен брой чертички, кафеджията 
ги преброява и си получава 
необходимото заплащане. Едно кафе в 
началото на ХХ в. е 5 стотинки.“

Цитат от книгата: Граматиков, 
Георги. По дирите на старо Хасково. –
Хасково, 2019, с. 325.



Картички от Дигитална 
библиотека Хасково

Пазарният площад, 1910 г.

Кроячницата на Георги Кацаров, 1907 г.

Търговските улици, 1929 г.



Мода и облекло

След Освобождението, освен в икономиката, производството, бита и 
културата на хасковлии, промени настъпват и в модата и облеклото на 
градското население. Европейският тип облекло започва да навлиза 
постепенно след 60-те и 70-те години на ХІХ век в средите на 
интелигенцията и богатите търговци. 

Промяната в традиционното българско облекло става възможна 
благодарение на вноса от чужбина на нови фабрични платове, които 
заместват ръчно тъканите и изработвани в домашна среда платове. 
Близостта на Хасково до Узунджовския панаир – един от най-големите 
търговски панаири, провеждани по българските земи през Османския 
период – дава възможност на по-заможните хора да закупуват нови 
платове, от които им се изработват дрехи съобразно европейската мода. 



Елементи на мъжкото облекло от 
европейски тип

Панталони

Сако / Палто

Жилетка

Риза с колосана яка

Вратовръзка или папионка

Връхна дреха пардесю / лоден

Аксесоари

Шапка тип бомбе / цилиндър

Бастун

Верижки и джобни часовници

Ръкавели / пръстени 

Ръкавици

Лачени обувки
Кои елементи от 

мъжкото облекло 
и аксесоари 
откривате на 

изображението?



Елементи на дамското 
облекло от европейски тип

Рокли в различни кройки
Блузи – бродирани, 
дантелени, копринени 
Поли
Палта
Пелерини, жакети, кожени 
яки и маншони

Аксесоари 
Шапки / Шалове
Бижута 
Чадъри 
Дамски чанти
Обувки с ток

Дамското облекло в годините след 
Освобождението преминава през 
различни етапи и се променя съобразно 
модните тенденции. За разлика от 
мъжкото облекло, по-голямата част от 
което се шие от шивачи, хасковските 
жени продължават възрожденската 
традиция сами да кроят, шият и 
бродират дамските и детските дрехи. 
Вносът на шевни машини и западни 
модни списания, обученията по шев и 
кройка в различни училища, частни 
курсове и школи, както и рано 
възпитаваните умения за шиене, 
бродиране и плетене, подпомагат 
младите момичета и жени в 
реализацията на тези им умения. 



Задачка 1

Подредете 
снимките в 

хронологичен 
ред на база 
облеклото 

Задачка 2

Потърсете фото-
графиите в Диги-
тална библиотека 
Хасково и сверете 
вашата подредба

4

1

2

3



1. Какво се намира на Чаршийската улица? 
а) дюкяни, работилници
б) стада животни
в) реката

2. От кой автор са представените в презентацията
цитати?
а) Георги Георгиев
б) Иван Граматиков
в) Георги Граматиков

3. Колко е струвало едно кафе в началото на ХХ век?
а) 3 стотинки
б) 5 стотинки
в) 1 стотинка

4. Кой търговски панаир се е намирал в близост до
Хасково?
а) Узуновският
б) Узинджовският
в) Узунджовският

5. Вярно ли е, че мъжете са носели цилиндри и
бастуни?
а) вярно
б) невярно

6. Вярно ли е, че хасковските жени редовно са ходели
на шивач да им взимат мерки и изработват дрехи по
поръчка?
а) вярно
б) невярно

7. Какви дрехи са носели мъжете?
а) потури и ризи
б) поли и ризи
в) панталони и ризи

8. Какви дрехи са носели жените?
а) рокли и блузи
б) носии и престилки
в) панталони и ризи

Кратък тест

Верни отговори

1.а; 2.в; 3.б; 4.в; 5. а; 6. б; 7.в; 8.а


