


Роден е на 26 октомври 1883 г. в с. Зараево, Поповско. Завършва основно училище в родното си село и прогимназия в Попово.
Гимназиално образование получава в Разград през 1903 г. Сетне учителства в родното си и други села в Разградско. През 1908 г. става
редовен студент по славянска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Там слуша лекции при преподавателски
екип от фолклористи, културолози, филолози и историци – едни от най-бележитите български интелектуалци на ХІХ и ХХ век. Сред тях
са д-р Кръстьо Кръстев, професоритеМихаил Арнаудов, Александър Балабанов, Боян Пенев, Васил Златарски и ИванШишманов.

Учебната 1911-1912 г. Малчо Николов изкарва в Мюнхенския университет „Лудвиг Максимилиан“. Образованието му е прекъснато
през 1912 г., когато е мобилизиран и изпратен на фронта като запасен офицер.

Основното училище в с. Зараево, 1907-1919 г.



Военни години.

В периода 1904-1905 г. отбива наборна военна служба в Школата за запасни подпоручици в с. Княжево, Софийско.

С Височайша заповед №4/1906 е произведен в чин „запасен подпоручик“.

В Школата за запасни подпоручици в с. Княжево, 
1904 г.

Като новопроизведен запасен офицер, 1906 г.



Военни години. 1912-1918 г.

На фронта, 1912 г.

На българо-сръбската 
граница, 1913 г.





Образование и учителстване в първите следвоенни години. Славянска филология в София и Мюнхен, 1908-1913 г.





Образование и учителстване в първите следвоенни години. 
Учител в Делиормана, 1903-1920 г.

Свидетелства за учителска правоспособност – за основен (1908 г.) и за гимназиален
учител (1915 г.).

1903 – Преподава в с. Куванлък, Провадийско.
1905-1908 - Основен учител в първоначалното училище в с. Зараево.
1907-1908 - Преподава в с. Кечилер (дн. с. Козица), Разградско.
1913-1914 - Преподава като кандидат-учител в Разградската мъжка
гимназия "Йосиф І".
1914 - Преподава като волнонаемен учител в Разградската общинска
девическа гимназия и в Разградската мъжка гимназия "Йосиф І".
1915 – Назначен е за редовен гимназиален учител в Разградската
девическа общинска гимназия.
1919-1920 – Назначен е за учител в Разградската държавна мъжка гимназия
"Йосиф І".



Министерски чиновник и учител в столицата.

През 1920 г. семейство Малчо
Николови се установява в 

София, където Малчо Николов
е назначен за подначалник на 

Отделението за средно
образование при 

Министерството на народното
просвещение.

Със заповед на Министъра на 
народното просвещение 

№458/07.02.1922 г. М. 
Николов напуска длъжността

си Подначалник на 
Отделението за средните

училища и Университета при 
МНП.

В периода 1922-1928 г. e
редовен гимн. учител. 1922-

1923 г. преподава в ІІ 
софийска държавна мъжка

гимназия; 1923-1928 г. 
преподава в ІІІ софийска

държавна девическа гимназия 
„Св. Климент“. 



На 15 септември 1924 г. Малчо Николов е изпратен от ІІІ образцова гимназия на специализация във
Виена и Мюнхен за 6 месеца и в Париж – също за 6 месеца. Натоварен е със задачата да се запознае
както със системата на образованието, така и с културата в чужбина.



- Ще остана във Виена по-дълго, понеже в Мюнхен е 
по-скъпо.

- Ще обиколя галериите и 1 – 2 гимназии и... Няма 
какво да правя.

- Белведере и Виенсикя Концертхаус: картини от ХІХ 
век и разглезен слух от операта.

- 70-80 студенти на последната му лекция – щастлив 
лектор и щастлива публика.



Schackgalerie, 1930 г.

Баварския национален музей, началото на ХХ век.



Малчо и Франция.
- Френският език е красив, но френците го 

говорят ужасно бързо.
- Театрите и музеите са прекрасни и евтини.
- От битови и финансови тегоби спасение 

няма.



Нещастна България!

„Нещастна България! Просто ни е
срам да казваме, че сме българи,
макар че грамадната част от вината
тежи над тези, които ни обвиняват,
че сме варвари.“

„Дано разумът и своевременните
мерки донесат в скоро време пълно
спокойствие.“



Малчо Николов и новата действителност.



От Теодор Траянов до Никола 
Вапцаров, 1947 г.


