
Ден на 

народните 

будители



На 1. ноември България чества деня на 
народните будители !
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А кои са народните 
будители?
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Това са книжовниците и просветителите, 
които са изградили и съхранили духовните 
ценности и националното самосъзнание на 

българите.
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Тук ще представим само една малка част от 
тези бележити българи.
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Паисий
Хилендарски
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- Творбата на Паисий “История 
славянобългарска” дава началото на 
духовното възраждане на българския 
народ.

- Известни са около 60 преписа на 
Паисиевата история.
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Софроний 
Врачански
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- В продължение на 30 години Софроний 
Врачански е свещеник. 

- Първи преписва “История 
славянобългарска”. 
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- Негова е първата печатна книга на 
новобългарски език - “Неделник”. 

- Създава първата светска художествена 
творба в българската литература - “Житие 
и страдания грешнаго Софрония”
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Васил
Априлов
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- Изтъкнат обществен и просветен деец.
- Един от инициаторите за създаването на 

Габровското взаимно училище (1835 г.).
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Д-р Петър
Берон
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- Български учен, просветител и 
реформатор на учебното дело на 
България.

- Говори девет езика, писмено владее шест.
- Създава първия български светски учебник.
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Неофит
Рилски
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- Виден възрожденски деец, духовник, 
книжовник, пръв новобългарски учител.

- В историята на българското образование 
влиза не само с въвеждането на 
взаимоучителната система, но и като 
радетел за обучение на говорим български 
език.
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Иван
Вазов
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- Патриарх на българската литература.
- Създава първия български роман  - “Под 

игото”.
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http://www.youtube.com/watch?v=_aO6CVK2fE4


Христо 
Ботев
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- Поет, революционер, деец на българското 
националноосвободително движение.

- Загива в борбите за освобождение на 
българският народ.
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http://www.youtube.com/watch?v=DZMCjBoukFw


Каква е историята
празника?
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За първи път Денят на народните будители е 
отпразнуван в Пловдив през 1909  година.
До тогава на тази дата се празнува денят на свети 
Иван Рилски.
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През 1922 година Народното събрание обявява 1. 
ноември за празник на всички “заслужили 
българи”.
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В освободената от османско владичество България 
както интелигенцията, така и масовият човек 
осъзнават подвига на възрожденските писатели и 
революционери, които създават атмосферата и 
довеждат българския дух до решимостта да поведе 
борба за свобода.
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