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1 ноември Ден на 
народните будители

• За първи път е честван в Пловдив през 
1909г. и е общонационален празник. След 
прекъсване на 28 октомври 1992г., се 
възобновява традицията на празника. На 
него се почита паметта на българските 
просветени дейци и революционери.



Кои хора наричаме 
будители 

• Човек, който през целия си живот 
активно популяризира и извежда в 
приоритет знанието за националната 
история и правилната употреба на 
майчиния език.



Кирил и Методий 

• България е страна, просияла с много светии, 
но сред най-почитаните остават двамата 
равноапостолни братя Св. Св. Кирил и 
Методий, чието дело е вдъхновило 
създаването на не една азбука, а 
благодарение на просветителската им 
мисия, много станали народите, приели 
истинната вяра.



Паисий 
Хилендарски 

• Народен будител, духовник и светия. 
,,История Славянобългарска" е първото 
възрожденско произведение на 
българската историография, написно от 
Паисий Хилендарски в Хилендарския 
манастир и Зографския манастир в 
периода 1760-1762 г.



Найден Геров

• Отваря първото класно училище. През 
1848 г. е поканен в Пловдив да 
ръководи гимназия финансирана от 
българската интелигенция. По това 
време и духовенството, и обучението в 
Пловдив са на гръцки. С много 
трудности и борби Геров успява да 
постигне тази цел. Интересен факт : За 
първи път на 11 май 1851г. в 
епархийското училище ,,Св. св. Кирил и 
Методий" в Пловдив по негова 
иниацитива се организира празник на 
Кирил и Методий-създатели на 
глаголицата. 



Васил Априлов

• Просветен деец и книжовник, отваря 
първото българско училище в Габрово през 
1835г. Публикувал е 4 книги. Гроба на Васил 
Априлов се намира в двора на Априловскта 
гимназия в Габрово. Красива сграда,  която 
се посещава и е единственият у нас музей на 
образованието. Посетете го - той е един от 
100-те национални обекта!



Д-р Петър Берон

• Роден в Котел. Един от най-учените 
българи преди Освобождението, получил 
медицинско образование в Мюнхен 
(владее 8 езика). През 1824 г. написва 
"Буквар с различни поучения". Автор на 
книги из областта на естествените науки, 
философията, астрономията и химията.



Васил Левски 

Васил Иванов Кунчев, български 
революционер, идеолог и организатор 
на българската национална революция, 
основател на Вътрешната 
революционна организация (ВРО) и на 
Българския революционен комитет 
(БРЦК), български национален герой.



Захари Стоянов 

• Захарий Стоянов, роден като Джендо 
Стоянов Джедев, е български 
революционер, политик, журналист и 
писател. Помощник апостол в Априлското 
въстание (1876) и негов пръв историограф с 
книгата си „Записки по българските 
въстания“. Председател на БЦРК и главен 
организатор на Съединението на Княжество 
България и Източна Румелия (1885).



Иван Вазов

• Иван Минчов Вазов е български поет, 
писател и драматург, наричан често 
,,Патриарх на българската литература". 
Творчеството на Вазов е отражение на 
две исторически епохи - Възраждането 
и следосвобожденска България. Иван 
Вазов е академик на Българска 
академия на науките и министър на 
народното просвещение от 7 септември 
1897г. до 30 януари 1899г. от Народната 
партия.



Алеко 
Константинов

• Алеко Иванцов Константинов, познат под 
псевдонима „Щастливеца“, е български 
пистел, адвокат, общественик и основател 
на организирането туристическо 
движение в България. По-известните 
творби на писателя са: "До чикаго и на 
зад" и "Бай Ганьо".



Христо Ботев 

• Христо Ботев е един от най-големите 
поети на България, оставил неизличими 
следи в българската литература, 
история и култура. Той е роден на 6 
януари 1848г. (по стар стил 25 декември 
1847) в Калофер в учителско семейство. 
Учи в Карлово и Одеса, по-късно за 
кратко е бил учител. Главната му 
дейност е в подготовката и развитието 
на българското 
националноосвободително движение.



Благодаря за вниманието!!!


