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Kulturno in šolsko delovanje prof. Antona Bezenška 

(1854-1915) na slovanskem jugu. Okrogla miza v 

ponedeljek, 14. 12. 2015 in razstava v Slov šolskem 

muzeju v Ljubljani ob 100 letnici. 

 

        

Prof. Anton Bezenšek.  V decembru 2015 mineva sto let od smrti  

prof. Antona Bezenška, štajerskega rojaka iz Bukovja pri 

Frankolovem, https://sl.wikipedia.org/wiki/Anton_Bezen%C5%A1ek   

enega prvih diplomantov novoustanovljenega Vseučilišča v Zagrebu, 

ki se je kot prof. na gimnazijah v Sofiji in Plovdivu, stenograf v 

bolgarskem parlamentu in univ. docent zapisal v kulturno zgodovino 

vseslovanskega sodelovanja. Po prireditvah v domačem Frankolovem, 

kjer je Osnovna šola poimenovana po njem opravila tudi raziskovalne 

naloge in razstavi, ki jo je v svoji galeriji Piros v Globočah pri Vojniku, 

nedaleč od Frankolovega pripravil g. Jože Žlaus, 

http://www.mojaobcina.si/vojnik/novice/kultura/galerija-piros.html  

tudi v Slovenskem šolskem muzeju opozarjamo na pestro kulturno 

delo prof. Antona Bezenška (15.4.1854-10.12.1915). V tem delu je ob 

stikih z evropskimi središči v Franciji, Nemčiji in na Češkem povezoval 

slovanske narode: s prizadevanjem za enotno stenografijo, s pevskim 

sodelovanjem med Slovani in z odmevno knjigo »Bolgarija in Srbija«, 

ki  je 1897 v visoki nakladi izšla pri Mohorjevi družbi. V slovenskem 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Anton_Bezen%C5%A1ek
http://www.mojaobcina.si/vojnik/novice/kultura/galerija-piros.html
javascript:slikanovi('/slika_naj.php?ime=31064_1','793','1217')
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tisku je poročal o napredku nove Bolgarske države od 1879 naprej  

ter pisal od dogodkih na Balkanu, ki so pritegnili zanimanje Slovencev 

in drugih - vse do konca leta 1915. Bezenšek se je navduševal nad 

kulturnim in gospodarskim napredkom Bolgarije, h kateremu je 

prispeval kot mednarodno uveljavljen slovenski in hrvaški stenograf 

in utemeljitelj bolgarske stenografije, kot gimnazijski profesor 

poučeval bolgarsko inteligenco tuje jezike, stenografijo in etiko, pisal 

o Slovencih, prevajal in objavljal,  ohranjal pa tesne stike z rodnimi 

kraji in  z literarno nagrado podpiral tudi slovenski kulturni razvoj. 

 

Okroglo mizo s pričetkom ob 12.00 pripravljamo v ponedeljek, 14. 12. 

2015 v sodelovanju z Galerijo Piros, lektoratom za bolgarski jezik na 

Univerzi v Ljubljani, OŠ A. Bezenšek Frankolovo, Prosvetnim društvom 

Anton Bezenšek Frankolovo, Turističnim društvom Frankolovo in 

Veleposlaništvom Republike Bolgarije  in drugimi. 

 

POT DOMOV.  - Vsako poletje se je ob počitnicah prof. Anton 

Bezenšek vračal domov na Frankolovo, ohranjal  stike  z  rojaki  in  

kljub  vpetosti  v  različne aktivnosti  v  Bolgariji  večkrat  resno  

načrtoval  nadaljevanje svojega dela na Slovenskem. Kot je pisal v 

svojih poznih letih: »Moj namen je bil, živeti in delovati med 

slovanskimi brati na jugu, kjer je trebalo še v marsikaterem obziru 

celino orati, a v poznejih letih pa se vrniti kot samostojen mož v milo 

domovino ter delovati še tam po svojih močeh. Leto za letom sem se 

hotel vrniti, a vedno so mi važne okoliščine na potu izprečile«. Tako je 

prof. Anton Bezenšek ostal v Bolgariji in postal  »Edini Slovenec z 

bolgarsko dušo« / "Един словенец с българска душа" kot so v 

Regionalnem zgodovinskem muzeju v Plovdivu naslovili novembra 

2015 razstavo o njem.  - POT DOMOV. 
 



Vse za slovanski kulturni razvoj! Kulturno in šolsko delovanje prof. Antona Bezenška na slovanskem jugu. 

5 
 

 

»Vse za slovanski kulturni razvoj!« Kulturno in šolsko 

delovanje prof. Antona Bezenška (1854-1915) na 

slovanskem jugu.  

POVZETKI OKROGLE MIZE,  14. 12. 2015       

 

Julia Tzerova, Veleposlaništvo R Bolgarije: Prof. Anton 

Bezenšek - prispevek k zbliževanju slovenskega in 

bolgarskega naroda  / Проф. Антон Безеншек - принос за 

сближаването на словенския и български народи 

Veleposlaništvu Republike Bolgarije v Ljubljani je v izjemno čast 

sodelovati na zaznamovanju stote obletnice smrti slovitega 

slovenskega izobraženca, slovanofila in velikega prijatelja bolgarskega 

naroda, prof. Antona Bezenška. Prof. Bezenšek, v Bolgariji znan in 

čislan predvsem kot utemeljitelj bolgarske stenografije, ima prav tako 

velike zasluge kot publicist, pisatelj, prevajalec in podpornik 

zbliževanja med južnoslovanskimi narodi, kakor tudi za boljše 

medsebojno spoznavanje med Slovenci in Bolgari. Svoje življenje je 

prof. Anton Bezenšek povezal z Bolgarijo leta 1879, ko so ga povabili 

k vodenju stenografskega urada tedaj pravkar ustanovljene Narodne 

skupščine novo osvobojene države. Neprecenljiv je njegov prispevek 

k zbliževanju slovenskega in bolgarskega naroda,  zahvaljujoč na 

desetine člankom in sporočil o Bolgariji v slovenskem časopisju in 

prevodom leposlovnih del, ki jih je opravil. Njegove velike zasluge gre 

prav tako pripisati avtorstvu dveh bolgarskih slovnic, namenjenih 
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učenju bolgarskega jezika v Sloveniji. Z ljubeznijo in spoštovanjem 

ohranja Bolgarija spomin na prof. Bezenška. Zato so tudi njemu v čast 

spomeniki in spominske plošče, kakor tudi ulice, ki so jih po njem 

poimenovali v Sofiji in Plovdivu. 

 За Посолството на Република България в Любляна е 

изключително удоволствие да участва в честването на 100-

годишнината от смъртта на изтъкнатия словенски учен, 

славянофил и голям приятел на българския народ – проф. Антон 

Безеншек. Д-р Безеншек, познат и тачен в България преди всичко 

като родоначалник на българската стенография, има големи 

заслуги също като публицист, писател, преводач, радетел за 

сближаването на южнославянските народи и по-доброто 

взаимно опознаване на словенци и българи.  Антон Безеншек 

свързва живота си с България през 1879 г., когато е поканен да 

оглави стенографската служба на новоучреденото Народно 

събрание на новоосвободената държава. Неоценим е неговият 

принос за сближаването на словенския и български народи чрез 

десетките статии и дописки за България в словенски периодични 

издания, направените от него преводи на художествена 

литература, големи са заслугите му, като автор на две български 

граматики, за изучаването на българския език в Словения. 

Паметта на проф. Безеншек се пази с обич и уважение в 

България, в негова чест са издигнати паметници и паметни плочи 

и са наименувани улици в София и Пловдив.  

Julia Tzerova je svetovalka na bolgarskem veleposlaništvu v Ljubljani. 
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Osnovna šola Antona Bezenška Frankolovo se predstavi 

1. Predstavimo se (OŠ Antona Bezenška Frankolovo). Predstavitev 

šole: šola v preteklosti in danes. 

2. Predstavitev projekta »Anton Bezenšek - naše gore list«. V šolskem 

letu 2014/2015 je na šoli potekal projekt za vse naše učence. 

Predstavili bomo program dela in izdelke. 

3. Postaje v življenju A. Bezenška. Kratka predstavitev pomembnih 

dogodkov iz njegovega življenja.   

4. Glasbena točka (kitara, klavir in petje). 
http://www.os-frankolovo.si/2014/11/12/rocnodelski-krozek-4-r-in-projekt-anton-

bezensek/ 

https://www.facebook.com/MPZ-OŠ-Anton-Bezenšek-Frankolovo-

554513077894118/timeline?ref=page_internal 
Program OŠ je z učenci  pripravila Leonida Rožanski, učiteljica na OŠ Antona 

Bezenška Frankolovo 

 

Jože Žlaus: Ponovno odkriti rojak – razstava o prof. Antonu 

Bezenšku 

            V letu 2015 mineva 100 let od smrti našega velikega rojaka 

prof. Antona Bezenška, ki je večji del svojega življenja preživel v 

Bolgariji. Mnogi so prepričani, da je bil Bezenšek samo utemeljitelj ali 

»oče« stenografije v Bolgariji. Bil je tudi vsestransko aktiven na 

pisateljskem, etičnem, glasbenim, čebelarskim, založniškim in še 

kakšnem področju.  Pred več kot 20. leti sem obiskal učence neke 

šole v naši občini in z velikim začudenjem spoznal, da učenci ne 

poznajo lokalne kulturne zgodovine, za kar pa pravzaprav niso sami 

krivi, pa morda tudi učitelji ne. Vsekakor je potrebno spoznavanju 

lokalne zgodovine nameniti vsaj nekaj ur med šolskim letom.  

          Odločil sem se, da v prostorih moje galerije Piros poskrbim za 

predstavitev lokalnih kulturnikov in seveda, da pričnem zbirati vse kar 

je možno dobiti na to temo. V prvi vrsti je to naš veliki rojak prof. 

http://www.os-frankolovo.si/2014/11/12/rocnodelski-krozek-4-r-in-projekt-anton-bezensek/
http://www.os-frankolovo.si/2014/11/12/rocnodelski-krozek-4-r-in-projekt-anton-bezensek/
https://www.facebook.com/MPZ-OŠ-Anton-Bezenšek-Frankolovo-554513077894118/timeline?ref=page_internal
https://www.facebook.com/MPZ-OŠ-Anton-Bezenšek-Frankolovo-554513077894118/timeline?ref=page_internal
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Anton Bezenšek, katerega so v obdobju pred 2. svet. vojno zelo cenili 

in mu posvečali velike kulturne dogodke v takratni Dravski banovini, 

kakor tudi v Bolgariji. Največ dogodkov se je zvrstilo ob 80. letnici 

njegovega rojstva (l. 1934), ko je izšlo obširno knjižno delo prof. 

Alojzija Bolharja o življenju in delu prof. Bezenška, v Celju in v 

rojstnem Bukovju je bilo na pobudo nečaka Dominika Bezenška 

dvodnevno praznovanje z odkritjem spominske plošče na rojstni hiši, 

na Frankolovem je bila knjižnica poimenovana po A. Bezenšku in še bi 

lahko naštevali. Tudi v Bolgariji so se to leto odvijale slovesnosti v 

počastitev našega rojaka.  

            Med 2. svetovno vojno in skoraj 30 let po njej se o življenju in 

delu Bezenška ni kaj dosti govorilo in objavljalo v medijih. Leta 1973 

so pevci na Frankolovem ustanovili Prosvetno društvo A. Bezenšek in 

s tem se je ime A. Bezenšek po dolgem času ponovno pojavilo. Do 

danes se je na tem področju zgodilo že kar nekaj, kar pa bodo 

predstavili člani  Prosvetnega in Turističnega društva Frankolovo.  V 

galeriji Piros je pod naslovom »Razstava o življenju in delu prof. 

Antona Bezenška« prikazano njegovo delovanje s kar nekaj 

zanimivimi knjigami, slikami, fotografijami, notami in dokumenti. 

Čeprav stenografija skoraj ni več v uporabi in so jo pred nekaj 

desetletji zamenjali moderni mediji, moramo Bezenška spoštovati in 

ceniti tudi zaradi tega, ker se je kot mlad profesor leta 1879 opogumil 

in se podal v povsem tuji svet in tam s svojim velikanskim delom 

pustil sledi ne samo na stenografskem, ampak tudi na splošno 

kulturnem področju.  Razstava je torej namenjena vsem tistim, ki 

spoštujejo delo prof. Anton Bezenška  in vsem tistim, predvsem pa 

šolarjem, ki znanja o našem velikem rojaku ne morejo dobiti iz šolskih 

učbenikov. 

Jože Žlaus je grafik, galerist in kulturni delavec, Galerija Piros, Globoče pri 

Vojniku. 
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 http://www.mojaobcina.si/vojnik/dogodki/razstava-o-zivljenju-in-delu-prof-antona-

bezenska.htmlhttp://m.slovenia.info/si/ponudniki-na-podezelju/galerija-piros-ohranimo-

tiskano-dediscino 

  

dr. Branko Šuštar: Slovenska poročila prof. Bezenška o 

Bolgariji, posebej o njenem šolstvu 

Prof. Bezenšek je v vseslovanskem duhu zavzeto  iz prve roke 

poročal o bolgarskih političnih, kulturnih in šolskih zadevah v več 

časnikih in časopisih, slovenski bralci pa bili z njegovimi članki do 

decembra 1915 obveščeni o sprotnem razvoju v Bolgariji mnogo bolj 

kot danes.  Tako  je poudarjal pomen premožnih Bolgarov, ki so kot 

donatorji postavili ne le vrsto osnovnih šol, temveč tudi najstarejšo 

gimnazijo v Gabrovu in univerzo v Sofiji. Ko je Bezenšek okoli 1882 

poročal o kneževini Bolgariji, je omenil nekatera zahodna območja, 

kjer so ljudje šele počasi začenjali razumeti kakšno korist ima človek 

od tega, da zna brati in pisati. Niso bili redki primeri, da so se vaščani 

v teh območjih izogibali šolam in mislili, da so škodljive, ker 

odtegujejo otroke od domačih in poljskih del. Drugod pa je bila 

naklonjenost »ljubezni do učenja« že davno ukoreninjena in šola 

postala nepogrešljiva v vsaki vasi.   

Opazil je tudi vlogo učiteljev kot skoraj edinih izobražencev, ki 

so v novi bolgarski državi prevzemali vrsto državnih služb, postali so 

tudi ministri. Bolgarska država je skoraj bolj kot za osnovne šole 

poskrbela tudi za srednje šole in z bogatimi štipendijami podpirala 

študij Bolgarov na tujih univerzah. Na primeru  Bolgarije je Bezenšek 

od blizu opazoval kaj za nacionalni razvoj pomeni lastna država in 

spremljal njen razmah: »splošni napredek prosvete v mladi kneževino 

lahko vsakogar preseneti« je objavil leta 1909. Ko je 1911 Bezenšek 

pisal o šolstvu na slovanskem jugu je zapisal o bolgarskem 

http://www.mojaobcina.si/vojnik/dogodki/razstava-o-zivljenju-in-delu-prof-antona-bezenska.html
http://www.mojaobcina.si/vojnik/dogodki/razstava-o-zivljenju-in-delu-prof-antona-bezenska.html
http://m.slovenia.info/si/ponudniki-na-podezelju/galerija-piros-ohranimo-tiskano-dediscino
http://m.slovenia.info/si/ponudniki-na-podezelju/galerija-piros-ohranimo-tiskano-dediscino
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prosvetitelju očetu Paisiju iz 18. stoletja, da je »jasen dokaz koliko 

lahko en sam človek naredi za ves narod.«  

To velja tudi zanj, saj je prav Bezenšek dokaz koliko lahko naredi 

v ne v ravno naklonjenih razmerah en sam podjeten, delaven in 

zavzet mož, navdušen nad slovanstvom in mednarodnim 

povezovanjem na področju kulture.  Ob tem pa je Bezenšek ostal 

povezan z rojstno domovino in na počitniško pot domov  se je 

odpravljal redno poleti, prav tako stalni so bili načrti za delo doma: 

»Vendar najraje bi bil v domovini, ako bi našel kako primerno 

zanimanje poleg katerega bi mogel tudi kaj v narodnem obziru 

koristiti« je pisal leta 1887 iz Plovdiva. 

Dr. Branko Šuštar, muzejski svetnik, je zgodovinar v Slovenskem šolskem 

muzeju, ki sodeluje tudi z Nacionalnim muzejem izobraževanja v Gabrovu in  

Regionalnim zgodovinskim muzejem v Plovdivu. 

 

mag. Franci Pivec:  Bezenšek kot učitelj etike (Kontekst 

učbenika »Etika ili nravoučenie«) 

Kmalu po preselitvi v Plovdiv in zaposlitvi na tamkajšnji 

gimnaziji, je Bezenšek uspel s predlogom o uvedbi predmeta Etike v 

gimnazijske programe. Takoj je pripravil zapiske predavanj in jih po 

dveh letih preizkušanja pri pouku leta 1894. izdal kot  učbenik »Etika 

ili nravoučenie / Етика или Нравоучение«. Oprl se je nemški učbenik 

Grundzüge der Moral, ki ga je napisal Georg Gizicky in je izšla v 

Berlinu 1884. S tem se je približal darvinističnemu evolucionizmu, ki 

ga je tudi pri nas zastopal mariborski filozof Bartholomej von Carneri. 

Bezenšek ni sprejel vseh konsekvenc Gizikyjevega pristopa, ampak ga 

je prepletel s krščanskim moralnim naukom Jacoba Balmesa ter 

filozofskimi pogledi Friedricha Kircherja. Vsebina učbenika temelji na 

moralni dolžnosti kot poklicni odličnosti, pretanjeni moralni vesti in 

doslednem spoštovanju moralnih norm ter na poudarjeni obravnavi 
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vrednot, ki jim je pripisoval najvišjo vzgojno veljavo: pravičnost, 

poštenost, resnicoljubnost, zvestoba, držanje besede, dobrodelnost. 

Mag. Franci Pivec je filozof in sociolog ter magister informacijskih znanosti. 

Deloval je v šolstvu, pretežno v upravnih vlogah, zadnji dve desetletji v knjižnični 

informatiki, nekaj let pa tudi v politiki.  

 

Predstavitev bolgarskih prispevkov v knjigi  A. Bolharja 

»Anton Bezenšek: njega življenje in delo, 1934« so pripravili 

študentje lektorata bolgarščine na Univerzi v Ljubljani: 

Esad Halilovič in Petra Meterc: Anton Bezenšek kot prvi 

bolgarski parlamentarni stenograf in učitelj (članek D. 

Antonova, načelnika stenografskega oddelka Narodnega 

sobranja, 1934)  

Prispevek predstavlja potrebe po ureditve dela parlamenta v 

Sofiji in začetke Bezenškovega stenografskega dela v Bolgariji. 

Minister za finance Grigor Načovič  se je po priporočilu takratnega 

ravnatelja realke v Zgornjem Lomu in kasnejšega direktorja 

Meteorološkega inštituta Spasa Vacova obrnil na Antona Bezenška, ki 

je takrat deloval kot vodilni stenograf in učitelj stenografije na 

Hrvaškem. Spas Vacov je spoznal Bezenška 19. novembra 1878 v 

Ljubljani, na takratni proslavi sedemdesetletnice rojstva Janeza 

Bleiweisa. Na tamkajšnji pogostitvi je dr. Vošnjak predlagal zdravico 

bolgarskemu narodu. Ob tej priliki je Vacov odgovoril v bolgarščini, 

njegove besede pa je ob tem stenografiral Bezenšek in to tudi objavil. 

Tako so tudi drugi navzoči Bolgari z velikim zanimanjem poslušali 

Bezenška in njegov koncept prirejanja Gabelsbergove stenografije v 

enoten južnoslovanski stenografski sistem. Bezenšek je na ministrov 

telegram  in ponudbo, prilagoditi  sistem Gabelsbergove stenografije 

za bolgarsko stenografiji odgovoril   1. avgusta 1879. 
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Esad Halilovič je absolvent enopredmetne pedagoške anglistike in 

dvopredmetnega programa Južnoslovanski študiji - prevajalska smer in Splošno 

jezikoslovje - teoretska smer. 

 

Matej Tratnik: Anton Bezenšek. Članek profesorja Ivana T. 

Stranskega z Univerze v Sofiji, 1934 

Profesor Ivan T. Stranski se je z Antonom Bezenškom spoznal na 

gimnaziji v Plovdivu, kjer je slednji poučeval stenografijo. Kljub temu, 

da je bila stenografija izbirni predmet, ga je obiskovalo veliko dijakov 

gimnazije v Plovdivu, saj jih je znal Bezenšek s svojo karizmo in 

navdušenjem za stenografijo pritegniti k temu. Z Bezenškom pa sta se 

še bolj zbližala kasneje, ko je Stranski študiral naravoslovje v Kijevu in 

agronomijo v Moskvi. Zapisoval je predavanja in pri tem uporabljal 

tehniko, ki se je je naučil od Bezenška. Leta 1906 sta s skupnimi 

močmi posodobila Gabelsbergerjev stenografski sistem in v 

Peterburgu izdala "Učbenik ruske stenografije". Poleg tega je Stranski 

s pomočjo Bezenškove stenografske tehnike zapisal tudi predavanja 

iz organske kemije, ki jih je na Moskovski agronomski fakulteti vodil 

profesor Demjanov, in jih leta 1911 tudi izdal v samostojni publikaciji. 

Stranski smatra Bezenška za pomembno figuro, ki je bila ključnega 

pomena ne samo pri oblikovanju bolgarske stenografije, pač pa tudi 

bolgarske kulture in znanosti nasploh. 

Matej Tratnik je študent dvopredmetnega podiplomskega študija 

slovenistika/rusistika. 

 

Jure Gende: Praznovanje profesorja Antona Bezenška v 

Bolgariji (članek Bolgarskega stenografskega društva, 1934) 

Sodobniki in nasledniki prof. Antona Bezenška (1854 – 1915) so 

se mu velikokrat poklonili in ga nagradili, saj je svoje stenografsko 
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ustvarjanje posvetil Bolgariji. Bezenška so razglasili za predsednika 

društva bolgarskih stenografov, nagrado je prejel celo od bolgarskega 

kralja Ferdinanda I. ter takratnega ministra za javno šolstvo, dr. Ivana 

Šišmanova. Ob 5. obletnici smrti Bezenška so se mu poklonili tudi 

poslanci Državnega zbora z besedami »Naj počiva v miru!«. 

Bezenškov učenec Trajčo Dimitrov je napisal njegovo biografijo, ki je 

bila objavljena v »Jubilejni zbirki«. Pred stavbo, v kateri je Bezenšek 

živel, so postavili granitno ploščo z zlatimi črkami, da bi mu izkazali 

spoštovanje. Ob 80. obletnici njegovega rojstva so se zavzemali tudi 

za to, da bi se ena od ulic v prestolnici imenovala po njem. Tako bi 

bilo Bezenškovo ime poznano ne samo v stenografski literaturi, 

ampak tudi v vsakodnevnem življenju Bolgarov.  Prof. Anton 

Bezenšek je bil velik učenjak in zagovornik kulturne sprave južnih 

Slovanov. Pokopali so ga na katoliškem pokopališču v Sofiji.  

Jure Gende je študent 3. letnika germanistike (dodiplomski študij). 

 

Urška Vidmar: Prof. Bezenšek o združitvi južnih Slovanov 

(članek Teodora Galabova, predsednika Bolgarskega 

stenografskega inštituta, 1934) 

Poleg stenografije je Bezenšku veliko pomenilo tudi kulturno 

spoznavanje in zbliževanje južnih Slovanov, pa tudi Slovanov na 

splošno, nad katerim se je zelo navduševal že v mladih letih, vendar 

pa je o tem malo znanega. V Južnoslovanskem stenografu 

(Южнославянски стенографъ) – ki  je izhajal med 1876 in 1878 v 

Zagrebu, med njegovim bivanjem v Bolgariji tudi v Sofiji, in potem še 

med letoma 1895 in 1896, ko je živel v Plovdivu – je objavljal svoje 

ideje o zbliževanju južnih Slovanov na kulturnem področju, in sicer 

ravno tukaj zaradi družbeno-političnega položaja v tistem času. 

Izkoristil je vsako priložnost ne le za medkulturno spoznavanje južnih 

Slovanov, ampak tudi za graditev solidarnosti med Slovani.    
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11. maja 1880 (praznik slovanskih bratov Cirila in Metoda po 

pravoslavnem koledarju) je bilo ustanovljeno društvo Slovanska 

beseda (Славянската беседа), katerega pobudnik in ustanovitelj je 

bil ravno Anton Bezenšek. Njegovo dobro poznavanje slovenske 

zgodovine, jezika, književnosti in državnega gospodarstva mu je prišlo 

prav pri širjenju slovenske kulture v Bolgariji, prav tako pa je Slovence 

seznanil z bolgarskim pesnikom Ivanom Vazovom v Ljubljanskem 

Zvonu (1902). 

Urška Vidmar je magistrska študentka južnoslovanskih študij in španskega 

jezika in književnosti. 

 

Magdalena Cvetkova: Anton Bezenšek v Plovdivu (povzetek 

članka A. P. Mumdžieva, direktorja Stenografskega inštituta 

A. Bezenšek – Plovdiv, 1934) 

Anton Bezenšek je v Plovdivu preživel dobršen del svojega 

življenje, celih 21 let, in sicer v obdobju med letoma 1884 in 1906. 

Njegovo delo v Plovdivu je bilo zelo uspešno in odmevno, zato se ga 

mnogi spominjajo še dandanes. Začel je kot urednik v stenografskem 

uradu, poleg tega pa je v šolskem letu 1884/85 dobil profesuro na 

tamkajšnji gimnaziji, kjer je pričel širiti navdušenje nad stenografijo 

med mlajše generacije. Na ta način se je Bezenšek med bolgarsko, 

predvsem pa plovdivsko intelektualno srenjo uveljavil kot oče 

bolgarske stenografije. Deloval je tudi kot profesor filozofske 

propedevtike, psihologije, logike in etike in nemškega jezika, poleg 

tega pa je zasnoval tudi začetke kaligrafije. Leta 1886 je Bezenšek v 

Plovdivu ustanovil Mestni pevski zbor, ki je bil zasnovan po zgledu 

zahodnoevropskih, še posebej slovanskih zborov. Pod okriljem 

pevskega zbora so se organizirali številni koncerti, zabave, plesni 

večeri in izleti. Znane so Bezenškove besede, ki jih je izrekel v zvezi s 
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petjem: »Kdor poje, slabo ne misli.« Te besede lahko še danes 

najdemo v prostorih Plovdivskega pevskega društva. 

Magdalena Cvetkova je študentka mag. programov rusistika in primerjalna 

književnost. 

 

 

Branko Ternovšek:  Moje srečanje s prof. Antonom 

Bezenškom 

Kot je v življenju veliko naključij, je tudi moje srečanje s prof. 

Bezenškom eno veliko naključje. Ob učenju bolgarskega jezika, v 

tretjem življenjskem obdobju,   na letnem seminarju, na Sofijski 

univerzi, smo imeli tudi poučni izlet v drugo največje mesto v 

Bolgariji, Plovdiv. Tu naj bi si ogledali predvsem staro mestno jedro, 

izkopanine, muzeje in galerije. Še danes ne vem, kako me je v tistih 

dveh treh urah prostega časa pot zapeljala po ulicah, kjer sem z 

branjem napisov utrjeval znanje cirilice. Na vsem lepem sem se znašel 

v ulici, kjer sem prebral »Ulica Anton Bezenšek«. To me je v prvem 

trenutku tako zdramilo, da sem večkrat prebral. Celo na glas »Anton 

Bezenšek«. In takoj pomislil kako zveni domače. Zelo po domače. Pa 

tako daleč. Takoj me je začel glodati črv radovednosti. Posebej še 

zaradi tega, ker sem klasično izobražen, pa se nisem mogel spomniti, 

da so nas o njemu kadarkoli učili, niti nisem našel nikakršne 

zgodovinske povezave, da je nekdaj nekje obstajal.  

Ker je bil ta izlet pred koncem seminarja, nisem veliko izvedel o 

njem od Bolgarov. Samo da je poučeval stenografijo. Nič pa o tem kaj 

je delal v teh krajih? Spraševal sem se kdo sploh je ta Slovenec, po 

katerem so v bolgarskem mestu poimenovali ulico.  Vse dokler se 

nisem vrnil v Slovenijo me je dajala neizmerna radovednost, kot 

nerešena uganka. Naslednji dan po vrnitvi domov, še ne dovolj spočit, 
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sem se napotil v študijsko knjižnico Celje in začel reševati uganko z 

naslovom prof. Bezenšek. V zelo kratkem času sem prebral  vse, kar je 

bilo dosegljivo, razen stenografskega gradiva. In to ne enkrat. Tako 

sem si ustvaril delno sliko življenja in dela tega velikega človeka, 

izobraženca in predvsem intelektualca, kateremu od takrat naprej 

namenjam moje občudovanje. Še posebej, če ga postavim v kontekst 

tistega časa v primerjavi  s sedanjostjo. Bil je vrhunsko izobražen. 

Menim, da tudi danes težko srečamo tako izobraženega človeka. Znal 

je deliti svoje znanje z bližnjo in daljno okolico. Njegov ustvarjalen 

duh je bil brez meja in časovnih okvirjev. Dobil sem občutek, da bi 

lahko bil ustvarjalen kadar in kjer koli bi deloval. Samo v rodni 

Sloveniji, ki jo je tako ljubil, ne.  Tudi zato, ker je Slovenija takrat 

pripadala neki drugi, tuji državi, kjer niso marali ljudi, ki so sami znali 

veliko in še več. Zato verjamem, da si je takrat, tudi po sili razmer, 

izbral drugo domovino. Tam 1.000 kilometrov daleč, proti 

jugovzhodu, je več kot 35 let ustvarjal neizmerne vrednote, vendar 

nikoli zanemarjal svoje ljube domovine. Toda, kar se zelo pogosto 

dogodi, ga je domovina kar hitro pozabila. Zato je danes skoraj 

nepoznan. Pa si tega ni zaslužil. V mojih očeh je morda eden največjih 

Slovencev, ki sem jih spoznal. 

Branko Ternovšek iz Celja je ljubiteljski poznavalec Bolgarije in prof. Bezenška. 

 

 

Irma Blazinšek, Učna pot Antona Bezenška – Tončkova pot  - 

zahvala za njegovo veliko delo 

Namen ureditve »Učne poti Antona Bezenška«  v letu 2014 s 

postavitvijo njegovega doprsnega kipa, je seznaniti ljudi z delom in 

življenjem Antona Bezenška, ki je bil utemeljitelj bolgarske 

stenografije. Poleg tega je bil tudi pesnik in slavist,velik rodoljub, 
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skratka najbolj znamenit Frankolovčan. Žal  v domačem kraju zelo 

malo vemo o njem, čeprav je bil rojen v Bezenškovem Bukovju, in je  

veliko bolj cenjen v Bolgariji, kjer je tudi njegov grob.  

Z Učno potjo želimo udeležencem na zabaven in duhovit način 

približati zgodovino kraja, življenje  in delo Antona Bezenška ter  šege 

in navade tukajšnjih ljudi, etnološko dediščino, kulturne znamenitosti 

ter približati živalski in rastlinski svet. Učna pot se začne se pri OŠ  

Antona Bezenška Frankolovo, ki  od lanskega odprtja poti  nosi 

njegovo ime,  poteka skozi park pri Graščini, kjer se lahko otroci 

poigrajo, nato nadaljujete pot ob označbah ptičjih hišic, pozvonite na 

zvonec ter prisluhnite ptičkom, kaj bodo zanimivega povedali. Za 

njegovo veliko delo se mu ne moremo popolnoma oddolžiti,  smo pa 

vsaj delno  odstrli tančico pozabe z odprtjem učne poti prav ob 

njegovi 160 letnici rojstva. 

Irma Blazinšek  je predsednica Turističnega društva Frankolovo. 

http://www.mojaobcina.si/vojnik/novice/kultura/ucna-pot-antona-bezenska--tonckova-pot-

-1.html 

http://www.delo.si/novice/slovenija/nova-frankolovska-ucna-pot-in-spomenik-dar-

bolgarskih-stenografov.html 

 

Elči Gregorc in Sonja Jakop: Prosvetno društvo Anton 

Bezenšek Frankolovo in  slovensko-bolgarski pevski stiki 

2006-2015 

Prosvetno društvo Anton Bezenšek iz Frankolovega se je s 

svojim pevskim zborom že drugič odpravil v Bolgarijo - prvič so jo 

obiskali v letu 2006. V vmesnem obdobju so kar nekajkrat na 

Frankolovem gostili pevke Evmolpeye, nazadnje 2014 v sklopu 

praznovanj 160-letnice Bezenškove smrti. Takrat so ob prisotnosti 

vidnejših imen bolgarske kulture prisostvovali odprtju Bezenškove 

učne poti in njegovega spomenika ter preimenovanju osnovne šole 

po tem zaslužnem Frankolovčanu. Povezovalno nit med Frankolovim 

http://www.mojaobcina.si/vojnik/novice/kultura/ucna-pot-antona-bezenska--tonckova-pot--1.html
http://www.mojaobcina.si/vojnik/novice/kultura/ucna-pot-antona-bezenska--tonckova-pot--1.html
http://www.delo.si/novice/slovenija/nova-frankolovska-ucna-pot-in-spomenik-dar-bolgarskih-stenografov.html
http://www.delo.si/novice/slovenija/nova-frankolovska-ucna-pot-in-spomenik-dar-bolgarskih-stenografov.html
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in Bolgarijo ima v rokah Društvo stenografov iz Sofije ter naš 

domačin, Milan Brecl, odličen poznavalec bolgarske dežele, hkrati pa 

eden zaslužnejših za to, da danes pred frankolovsko šolo stoji doprsni 

kip A. Bezenška. Tokrat se je povabilu odzvala tudi Občina Vojnik, ki s 

tem potrjuje, da ne smemo pozabiti naših slavnih prednikov, ki so ime 

dežele ponesli daleč v svet in jo promovirali že pred več kot 100 leti. 

Prosvetno društvo A. Bezenšek Frankolovo, OŠ A. Bezenška 

Frankolovo in Občina Vojnik smo se v dneh od 26. 11. do 2. 12. 2015 

na povabilo Društva bolgarskih stenografov Sofija, Odbora za kulturo 

in parlamentarne skupine prijateljstva med Bolgarijo in Slovenijo ter 

Gimnazije Sv. Cirila in Metoda Plovdiv, odpravili na veliko kulturno-

politično gostovanje v Bolgarijo. Obisk je sovpadal s slovesnostmi, ki 

so jih A. Bezenšku v spomin pripravili v Sofiji in Plovdivu ob 100-letnici 

njegove smrti.  

V sklopu protokolarnih svečanosti se je gostujoča skupina mudila v 

državnem zboru Republike Bolgarije v Sofiji in položila venec na grob 

A. Bezenška. V Plovdivu je sodelovala pri spominski maši, pri 

polaganju venca ob Bezenškovem kipu v mestnem parku Car Simeon 

(spomenik je bil podlaga za izdelavo tistega, ki stoji tudi na 

Frankolovem) in odprtju Bezenškovega reliefa na pročelju hiše, kjer je 

živel. Še posebej slovesno je bilo v Regionalnem  muzeju  Plovdiv ob 

odprtju razstave „Slovenec z bolgarsko dušo“, kjer je župan Plovdiva 

podelil A. Bezenšku posmrtni naziv častnega meščana. Za obe strani 

je izrednega pomena podpis Pogodbe o sodelovanju med Plovdivsko 

gimnazijo ter Osnovno šolo A. Bezenška Frankolovo, ki pomeni temelj 

za povezovanje naslednjih generacij ter širitev iz kulturnega še na 

druga področja družbeno – političnega življenja obeh držav. 

Spominske slovesnosti so s slavnostnim koncertom sklenili Moški 

pevski zbor Anton Bezenšek iz Frankolovega in gostiteljice 

Frankolovčanov, sicer pa kulturne ambasadorke Bolgarije - dekliški 

pevski zbor Evmolpeya iz Plovdiva.  
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Elči Gregorc je članica upravnega odbora PD A. Bezenšek Frankolovo. Sonja 

Jakop je blagajničarka PD A. Bezenšek Frankolovo. 

http://www.mojaobcina.si/vojnik/novice/anton-bezensek-dobil-svoje-mesto-v-rodnem-

frankolovem.html 

http://www.os-frankolovo.si/2015/11/25/gostovanje-v-bolgariji/#more-2986 

http://www.marica.bg/ BA-news507462.html 

http://www.plovdiv-online.com/kultura/item/72518-p%D0%B0meten-kontzert-v-chest-

n%D0%B0-prof-bezenshek 

http://www.plovdiv-online.com/lica/item/72470-prof-bezenshek-pocheten-

gr%D0%B0jd%D0%B0nin-posmaartno 

 

prof. dr. Ljudmil Dimitrov: Anton Bezenšek kot pesnik in 

prevajalec slovenske poezije v bolgarščino, pa marsikaj 

novega o tem, kar se dogaja v zvezi z njim v Bolgariji 

V prispevku bom poskušal predstaviti večstransko nadarjenost 

profesorja Antona Bezenška in sicer njegovo poezijo, pa tudi prevode 

poezije iz slovenščine v bolgarščino. Seznanil  bom občinstvo tudi z 

vsem novim, kar se je zgodilo v Bolgariji v zvezi s 100 obletnico od 

smrti velikega "slovenskega Bolgara" in napovedal ideje o širjenju 

njegove dejavnosti. 

Prof. dr. Ljudmil Dimitrov je lektor za bolgarski jezik, književnost in kulturo na 

Univerzi v Ljubljani. 
__________ 

Diskusija  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1915) na slovanskem jugu. Povzetki okrogle mize, 14. 12. 2015 in razstava v Slovenskem 

šolskem muzeju v Ljubljani ob 100 letnici. Razstavo je z gradivom Galerije Piros (Jože Žlaus), 

knjižnice Slovenskega šolskega muzeja, Regionalnega zgodovinskega muzeja Plovdiv in 

drugih virov pripravil ter zbral in uredil povzetke okrogle mize dr. Branko Šuštar. Sodelovanje 

pri postavitvi Marjan Javoršek, jezikovni pregled Tatjana Hojan  -  Ljubljana, 14. 12. 2015. 

http://www.mojaobcina.si/vojnik/novice/anton-bezensek-dobil-svoje-mesto-v-rodnem-frankolovem.html
http://www.mojaobcina.si/vojnik/novice/anton-bezensek-dobil-svoje-mesto-v-rodnem-frankolovem.html
http://www.os-frankolovo.si/2015/11/25/gostovanje-v-bolgariji/#more-2986
http://www.marica.bg/%20BA-news507462.html
http://www.plovdiv-online.com/kultura/item/72518-p%D0%B0meten-kontzert-v-chest-n%D0%B0-prof-bezenshek
http://www.plovdiv-online.com/kultura/item/72518-p%D0%B0meten-kontzert-v-chest-n%D0%B0-prof-bezenshek
http://www.plovdiv-online.com/lica/item/72470-prof-bezenshek-pocheten-gr%D0%B0jd%D0%B0nin-posmaartno
http://www.plovdiv-online.com/lica/item/72470-prof-bezenshek-pocheten-gr%D0%B0jd%D0%B0nin-posmaartno
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»Vse za slovanski kulturni razvoj!« Kulturno in šolsko delovanje prof. Antona 

Bezenška (1854-1915) na slovanskem jugu. 

V ponedeljek,  14. decembra 2015 ob 12.00 uri vas vabimo v Slovenski šolski muzej na srečanje / 

okroglo mizo ob 100 letnici smrti prof. Bezenška, znamenitega stenografa in kulturnega delavca.  

PROGRAM:  Osnovna šola Antona Bezenška Frankolovo se predstavi 

Program OŠ je z učenci  pripravila Leonida Rožanski, učiteljica na OŠ Antona Bezenška Frankolovo           

                
OKROGLA MIZA:                   

Julia Tzerova, Veleposlaništvo R Bolgarije: Prof. Anton Bezenšek - prispevek k zbliževanju 

slovenskega in bolgarskega naroda  / Проф. Антон Безеншек - принос за сближаването на 

словенския и български народи 

Jože Žlaus, Galerija Piros, Globoče pri Vojniku: Ponovno odkriti rojak – razstava o prof. A. Bezenšku 

dr. Branko Šuštar, SŠM: Slovenska poročila prof. Bezenška o Bolgariji, posebej o njenem šolstvu 

mag. Franci Pivec, Maribor:  Bezenšek kot učitelj etike (Kontekst učbenika »Etika ili nravoučenie«) 
 

Predstavitev prispevkov v bolgarščini v knjigi  A. Bolharja »Anton Bezenšek: njega življenje in delo, 

1934«. Sodelujejo študentje lektorata za bolgarski jezik in kulturo na Univerzi v Ljubljani: 

-Esad Halilovič in Petra Meterc: Anton Bezenšek kot prvi bolgarski parlamentarni stenograf in učitelj  

-Matej Tratnik: Anton Bezenšek. Članek profesorja Ivana T. Stranskega z Univerze v Sofiji, 1934 

-Jure Gende: Praznovanje profesorja Antona Bezenška v Bolgariji (članek Bolgarskega 

stenografskega društva, 1934) 

-Urška Vidmar: Prof. Bezenšek o združitvi južnih Slovanov (članek Teodora Galabova, predsednika 

Bolgarskega stenografskega inštituta, 1934) 

-Magdalena Cvetkova: Anton Bezenšek v Plovdivu (povzetek članka A. P. Mumdžieva, direktorja 

Stenografskega inštituta A. Bezenšek – Plovdiv, 1934) 

Branko Ternovšek, Celje:  Moje srečanje s prof. Antonom Bezenškom 

Irma Blazinšek: Učna pot Antona Bezenška – Tončkova pot  - zahvala za njegovo veliko delo 

Elči Gregorc in Sonja Jakop: Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo in  slovensko-bolgarski 

pevski stiki 2006-2015 

prof. dr. Ljudmil Dimitrov, Univ. v Ljubljani: Anton Bezenšek kot pesnik in prevajalec slovenske 

poezije v bolgarščino, pa marsikaj novega o tem, kar se dogaja v zvezi z njim v Bolgariji. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Udeleženci bodo sodelovali s kratkimi, do 10 minutnimi predstavitvami. Od 13.30 do 14.00 bo odmor za 

pogovor. Okroglo mizo bomo sklenili do 15.00 z odprto diskusijo. Vabljeni! Slovenski šolski muzej,Plečnikov trg 1, 

Ljubljana; 01 2513 024; solski.muzej@guest.arnes.si; http://www.ssolski-muzej.si/slo/ 

mailto:solski.muzej@guest.arnes.si
http://www.ssolski-muzej.si/slo/

