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 Живеем във време, в което сме на един клик разстояние от необходимата ни 
информация, благодарение на интернет. И докато днес осведомеността ни се осигурява 
от различни по своя характер медии, в това число и електронни, в миналото хората са 
разчитали единствено на периодичните издания.
 В периода от края на XIX до средата на XX в. в Ямбол излизат над 100 заглавия, по-
вечето от които имат краткотраен живот. Някои от тях се издават от различни лица, а 
други - от политически групи. Последните използват своите вестници за лични нападки, 
партийна пропаганда и предизборна агитация.
 Настоящата статия няма претенции за изчерпателност по темата. Тя по-скоро 
цели да изложи в най-общи линии какво четат ямболци в местната, твърде разнообразна 
преса в по-сочената хронологична рамка.
 От голямо значение за съществуването на тези вестници, списания, бюлетини и 
пр. е възникването и развитието на печатарското дело в Ямбол. През 1891 г. Христо 
Векилов открива първата в града печатница  - „Тунджа“.1 Същата година в нея се 
отпечатва и първия брой на едноименния вестник “Тунджа”, излизащ от 1891 до 1895 г. 

Изданието е орган на Народнолибералната партия2  и 
първият ямболски вестник. През следващите години 
излизат още: в.„Нова зора“ (1894) - орган на местните 
русофили в подкрепа на Народната партия3 ; сп. 
„Селски съдник“ (1892 - 1898), което е предназначено 
за кметове, селски съдници, писари и други селски 
управници; сп. „Съдебна библиотека“ (1889 - 1894) 
и др. Интерес представлява цветно-илюстративния 
в. „Источен папагал“, който си поставя за задача, 
чрез цветно-илюстративна картина, да „развесели с 
комични статийки и поучителни подлистници“.4
 В началото на XX в. е създадена печатница 
„Просвета“ на Димитър Иванов. В нея излизат 
вестниците: „Просвета“ (1910) - за хроника, обяви и 
реклами, който съчувства на БРСДП (о); „Ямболска 
дума“ (1911 - 1912). - независим, но симпатизира на 
Прогресивно-либералната партия; „Социалистическа 
дума“ (1915 - 1926) - представител на местната 
БРСДП (о); „Раздумка“ (1915) - хумористичен, орган 

на безгрижните; литературно сп. „Тракийска лира“ (1915) и др.
 През 1893 г. е основана печатница „Светлина“ на Константин Марангозов.5  Тя 
просъществува най-дълго време, чак до национализацията през 1947 г. Това е причината 
в нея да се отпечатват най-голям брой периодични издания. Ще споменем само някои 
от тях: в. „Каргуна“ (1894) - стамболовистки; в.„Ямбол“ (1893 - 1894), възобновен под 
името „Ямболски общински вестник“(1921 - 1939)6  - помества решенията на общинския 
съвет, статии за благоустройство, здравеопазване и култура; сп. „Преглед“ (1893 - 1894) 
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- издание с енциклопедичен 
характер, с редактори д-р И. 
Златаров и Н. Доспевски; в. 
„Български народ“ (1902 - 1904), 
подкрепящ стамболовисткия 
кабинет на Р. Петров и Д. Петков 
чрез словесната борба, която 
води с прогресивните либерали, 
демократи, социалисти и 
евреи7; в. „Народно благо“ 
(1902 - 1911) - местен орган 
на Демократическата партия; 
в. „Гражданска защита“ 
(1909), симпатизиращ на 
Демократическата партия, 
както и много други вестници, 
голяма част от които са 
политически обвързани. 

Съществуват и независими издания - предимно за реклами и обявления: в. „Сокол“ 
(1912), в. „Рекламатор“ (1922), в. „Реклама“ (1932 - 1933) и др. Излизат и юбилейни 
листове, посветени на различни годишнини. 
 Особено внимание заслужава сп. „Crescendo” (1922), издавано от ямболските 
модернисти, с гл. редактор Кирил Кръстев. То е първото и единствено в България 
футуристко списание. Въпреки краткия си живот, то успява да разбуни духовете в 
началото на 20-те г. на миналия век. В него се публикуват статии, мнения и манифести 
в подкрепа на най-модерните течения в европейската култура.

 От печатница „Светлина“ 
излизат в. „ Тунджа“ и в. 
„Тракиец“. Това може би са едни 
от най-известните ямболски 
вестници за периода 1919 - 1949 
г. В тях се поместват нерядко 
конкуриращи се статии. 
 Когато през 1919 г. е 
възобновен в. „Тунджа“(1919 
- 1949), негов дългогодишен 
редактор става Асен 
Кърджиев. Първоначално 
вестникът излиза като 
рекламен, а по-късно - като 
стопански и културно-
просветен. От 1936 г. е 
откупен от Районния 
земеделски кооперативен 

съюз „Земеделска подкрепа“ – Ямбол и като негов орган става изцяло кооперативен 
вестник. След 1944 г. излиза като орган на ОК на ОФ.
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 На 25 юли 1923 г. е отпечатан първият брой на в. „Тракиец“ (излиза до 10. 09. 1944). В 
редакционната колегия участват: Тотю и Любен Брънекови, Лео Коен, Кръсто Златаров и 
др. Първи главен редактор на изданието е Стефан Димитров. Основна задача на вестника 
е културното и стопанско информиране на ямболци чрез здравни и литературни теми, 
исторически и етнографски публикации, както и статии, посветени на селото. Вестникът 
държи на сериозния си тон, в него не се отпечатват сензации и криминална хроника. 
Основно негови читатели са интелектуалци и стопански деятели в града и региона. 
„Тракиец“ е играел ролята на официоз. За провинциален вестник тиражът му е бил 
впечатляващ за онова време – 3500 - 4000 бр.8
 През 1935 г. на страниците на в. „Тракиец“ за първи път е публикуван девизът на 
Ямбол „Ида от древността – отивам в бъдещето.“9  И това е съвсем нормално, защото 
негов създател е Т. Брънеков, гл. редактор на вестника.
 След смъртта на К. Марангозов (23. 01. 1925) печатница „Светлина“ е поверена на 
синовете му. Дългогодишен неин управител е Иван Марангозов. Благодарение на неговия 

дарителски жест, фонд „Нова 
история“ притежава богата 
колекция от покани, афиши, 
брошури, течения от ямболски 
вестници, печатарска машина 
„Американка“ и др.
  Местните периодични 
издания са ценен източник на 
информация за развитието 
на Ямбол във всички области: 
политика, икономика, 
здравеопазване, просвета, спорт 
и пр. А това е важна причина 
да ги ценим и съхраняваме за 
бъдещите поколения.

Печатарска машина „Американка“ в музейна 
изложба, края на 60-те г. на XX в.
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