
1 ноември
Ден на народните    будители

37. СУ “РАЙНА КНЯГИНЯ“ –
гр.София



О, будители, народни

цял низ светли имена

чисти, свети, благородни

нам за вечни времена!

Да се знае, да се помни,

че България е жива!

На будителите скромни

българинът китка свива!



Кои хора наричаме БУДИТЕЛИ?

 Будители наричаме онези книжовници и 

просветители, които въоръжени с перо в 

ръка, създават книгите, от които се учим.

 Те не ламтят за слава и пари, а работят в 

полза на народа си.



Днес знаем имената на много народни 

будители:

 Кирил и Методий

 Климент Охридски

 Наум Преславски

 Паисий Хилендарски

 Софроний Врачански

 Д-р Петър Берон

 Васил Априлов

 Добри Чинтулов

 Петко Рачев Славейков 

 и много други



Кирил и Методий

• Създават  

българската азбука.



Климент Охридски

 Създава Охридската 
книжовна школа.

 Обучава около 3000 
ученици, които 
разпространяват 
славянската азбука по  
българските земи.

 Преработва глаголицата и 
я нарича КИРИЛИЦА в 
чест на своя учител 
Константин Кирил 
Философ.



Наум Преславски

 Последовател и верен 
ученик на славянските 
първоучители.

 Работи като учител в 
Плиска.

 Подтиква своите ученици 
да превеждат и пишат 
книги на български език, 
като сам той се занимава с 
това.



Паисий Хилендарски

 През 1762 г. написва 
“История 
славянобългарска”-
малка книжка, която 
се състои от 82 
страници - малък 
формат.



Ето какво пише в нея:

 “От целия славянски род най– славни били 
българите; първом те се нарекли царе; първом те 
са имали патриарх, първом те са се кръстили; 
най-много земя те завладели.”

 “Ти, българино, не се мами, знай своя род и език и 
учи се на своя език.”



Софроний Врачански

 Пръв преписва “История 
славянобългарска”.

 През 1765 г. за около месец 
Софроний преписва 
светите думи на 
Хилендареца и ги 
разпространява, четейки 
словата му на простите 
орачи, копачи и овчари.



Неофит Бозвели 

 Български духовник, един от 

водачите на националното 

просветно и църковно 

движение през 

Възраждането.

 Събужда у българския народ 

идеята за отстояване на 

своята просвета, култура и 

църковна независимост.



Неофит Рилски 

 Неофит Рилски – монах, 
учител и художник; издава 
множество учебници и учебни 
пособия, намерили широко 
приложение в просветната 
дейност в страната.

 Определен от известния 
българист К. Иречек като 
„ПАТРИАРХ НА БЪЛГАРСКИТЕ 
УЧИТЕЛИ И КНИЖОВНИЦИ“



Захарий Зограф

 Български художник и 
иконописец. 

 Представител на 
Самоковската 
художествена школа. 

 Внася битови елементи в 
своите стенописи. 



Иларион Макариополски 

 Български духовник. 

 Един от водачите на 

черковно-националната 

борба.  



Братя Миладинови

 Просветители и 
фолклористи.

 През 1861 г. излиза 
сборникът на братя 
Миладинови 
“Български народни 
песни”, в който са 
събрани, подредени и 
систематизирани 
великолепни образци на 
българския песенен 
фолклор.



Найден Геров 

 Български писател, 
езиковед, фолклорист, 
общественик.

 Създател на едно от 
първите класни училища в 
България.

 Автор е на „Речник на 
блъгарский язик с 
тлъкувание речити на 
блъгарски и руски“.



Васил Априлов

 Енергично подпомага 

българските училища. 

 Богатата си библиотека и 

значителната сума от 60 

хиляди рубли завещава на 

Габровското училище и за 

учредяване на фонд за 

обучение на българи в 

Русия.



Христо Груев Данов 

 Български възрожденски 

учител и книжовник, 

родоначалник на 

книгоиздаването в 

България.

 Издава първия 

общобългарски вестник, 

наречен „Марица“.



Д-р Петър Берон

 Написва първата 

енциклопедична 

българска книга “Рибен 

буквар”.



Рибен буквар

 Нарича се така, защото на 

корицата имало делфин.

 От него можело да се 

научи какво е това 

хипопотам или носорог, 

какво представлява 

кафето, как са се учили 

древните хора.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0:Riben-bukvar.jpg
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0:Riben-bukvar.jpg


Петко  Славейков

 Работи като учител, 

пише стихове, превежда 

книги, събира народни 

умотворения.

 Председател на 

Народното събрание –

1880 година.

 Министър в няколко 

кабинета.



Добри Чинтулов

 Създава съвременна 
система на преподаване в 
Сливенското училище, от 
която се възхищават
френски и американски 
журналисти, посетили 
града и школото.

 Пише стихове, в които се 
говори не само за духовна, 
но и за национална  
свобода.

http://images.google.bg/imgres?imgurl=http://cyberface.hit.bg/vazr1%2520070.jpg&imgrefurl=http://rangelov.hit.bg/biblioteka.htm&h=864&w=598&sz=63&hl=bg&start=2&um=1&usg=__JMVhcpfdPjDhGZ-maFs6TdSqMn0=&tbnid=xqrc4fPUqdhBRM:&tbnh=145&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3D%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B8%2B%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%26um%3D1%26hl%3Dbg%26lr%3Dlang_bg%26sa%3DG
http://images.google.bg/imgres?imgurl=http://cyberface.hit.bg/vazr1%2520070.jpg&imgrefurl=http://rangelov.hit.bg/biblioteka.htm&h=864&w=598&sz=63&hl=bg&start=2&um=1&usg=__JMVhcpfdPjDhGZ-maFs6TdSqMn0=&tbnid=xqrc4fPUqdhBRM:&tbnh=145&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3D%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B8%2B%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%26um%3D1%26hl%3Dbg%26lr%3Dlang_bg%26sa%3DG


Георги Раковски
 Родоначалник на 

организираното 
националнореволюционно 
движение. 

 Твърдо вярвал, че със 
създаването на добре 
организирани чети ще може да 
се вдигне народа на борба и ще 
се постигне освобождението му 
от османското иго.

 Демократ, публицист, 
журналист, историк и 
етнограф.



Васил Левски

 Идеолог и организатор на 

българската национална 

революция. 

 Основател на Вътрешната 

революционна 

организация(ВРО) и на 

Българския революционен 

централен комитет (БРЦК), 

български национален герой. 



Христо Ботев

 Продължител на делото на 
Георги Раковски и Васил 
Левски.

 Защитава правото на 
българския народ за 
самоосъзнаване и 
самоуправление.

 Организира чета и води 
боеве.

 Поет и публицист.



Дълъг и пребогат е списъкът на народните 

будители.

 Те са не само хора на словото и  науката, но и борци за 
народна свобода. Онези Будители са ни завещали 
ценности като родолюбие, любознателност, 
спомоществователство, почтеност, филантропия… 
Столетия по-късно техните завети са живи, защото 
факелът не е угаснал. 

 Будител е всеки един от нас, който чрез словото си може 
да пробуди цял един народ и да го подтикне да изкаже 
мнението си на глас, без да се страхува нещо. Будител е 
онзи, който може да прави добро безвъзмездно.



1 НОЕМВРИ – ДЕН НА 

ДУХОВНОСТТА

Припомняме си за всички радетели на 

българщината, които векове наред са 

поддържали вярата и укрепвали 

волята и стремежа на народа ни към 

знание и напредък. 



Докосвайки се до спомена за тях, ние ще 

черпим силата, която ни кара да се чувстваме 

по-достойни българи.

Слава на всички будители на нацията, които 

винаги на този ден ще ни връщат назад към 

времето на нашите корени. 



ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА

ВСИЧКИ БЪЛГАРИ!

ПРЕЗЕНТАЦИЯТА ПОДГОТВИХА

УЧЕНИЦИ ОТ VІІІ клас -

СУ“Райна Княгиня“, гр. София, 

под ръководството на г-жа

Диана Минева - учител по БЕЛ


