Село Кардам има древна история.
За нея напомнят селищните могили
в месността “Вълчака”, останали от
каменно — медната и бронзовата
епоха /2300 — 1900 година преди
Христа/.

Село Хайдар — Хайдаркьой —
Кардам датира от 1553 година. Тур —
ският феодален владетел Хайдар паша, който се славел с мъдрост и добрите си дела, дава първото име на селото.
По късно към името Хайдар е добавен турският софикс Кьой. През
1934 година село Хайдар - кьой е
преименувано на Кардам.

Десетки надгробни могили, старите
монети с изображения на древни богове, македонски царе, римски и византийски императори, остатъци от
керамика на славяни и траки говорят
за богатството на културното наследство в селището.

В легендата за селото се разказва
за лична и напета мома Маринка, която била по-сърцата дори от момците
в селото.
Били размирни времена, младите
не смеели да се сбират по мегданите,
мъжете отрано залоствали високите
порти. Събрала Маринка моми и
момци на широка полянка, побили
знаме и запели песни за свобода. С
тези песни посрещнали страшната
орда.
Ала конете на кърджалиите били
бързи и диви. Многобройната сган избила младите, забила главите им на
колове и ги захвърлила в долищата.
Потекли реки от сълзи и мълчаливи майстори ги вградили в чешми за спомен.

Първото училище в село Хайдар е
създадено около 1853 — 1856 година
от даскал Пенчо Кръстев /Чолак даскал/.
Роден в село Паламарца, учил в
Разград и в село Батенберг /село Благоево, обл. Разград/, той бил първият
грамотен човек в Поповска околия.
Самото “училище” се помещавало
в дам /обор/ и в него учели само
момчета.
Като всяка светлинка, родена от лю-

По това време учител е Стефан
Добрев. Запазени документи свидетелстват за развитието на просветното дело преди Освобождението.
Лошите материални и битови условия не спират стремежа към знания.
От 29 Август 1878 година е издаден
устав на Народните училища. Според
него в цялата страна е безплатно и задължително обучението в първоначални
училища и за двата пола. Училищата се
поддържали от общините. Първото не —
килийно училище отваря врати през
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но училище.
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