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                   Кои са народните будители?  
                  Св. Св. Кирил и Методий, Паисий Хилендарски,   
      Петър Берон ,братя Миладинови, Петко Славейков, 
    Захари Стоянов, Васил Левски, Христо Ботев ,Иван Вазов  
и още много българи. Те са помогнали на народа да се събуди 
 от мрака и незнанието. 
                    Първи ноември е Ден на Народните будители.  
                    На този ден отдаваме почит на родолюбивите  
просветители. В годините на робство и безправие,те са 
 отваряли очите на българите за светлината на буквите и  
знанието ,за нашето славно минало. 
                   Народните будители са светъл пример за нас.  
Те са ни завещали своята смелост и честност, своята дълбока 
 любов към отечеството.Техните книги са нашата памет. 
 С техните завети в сърцата си градим днешния и утрешния  
ден на България. 
 
Благодарение на делото им днес я има 
България! 
 
 
 
 
 
 

 
                          Народни будители 

 
 

Всред онези тежки дни, 
дни на кръв и мрак злокобен, 

словото ви прозвъни 
над народа ни поробен. 

 
То далече прозвуча 

и изпълни с вяра нова 
всяка българска душа 

прикована в окова. 
 

Всички що живеем днес 
в България свободна, 

вам дължим: хвала и чест. 
О! Будители народни! 

 
И догде през наши дни 

кръв в жилите ни блика, 
ний ще любим и ценим 

имената ви велики. 
 

                             Любомир Дойчев 
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Св. Св. Кирил и Методий – Създават българската азбука. 
 
Паисий Хилендарски /Отец Паисий/ - Написва  
 «История славянобългърска» 
 
Софроний Врачански – Последовател на делото 
на Паисий, пръв преписва Историята. 
 
Васил Априлов – Отваря първото българско 
училище в Габрово. 
 
Неофит Рилски – Учител в Габровското училище. Създател и на 
първия български глобус. 
 
Д-р Петър Берон – Написва първия български 
буквар, наречен «Рибен буквар». 
 
Найден Геров – Създава едно от първите  
класни училища в България. 
 
Петко Рачов Славейков – поет,публицист, фолклорист. 
 
Добри Чинтулов – поет,композитор и учител. 
 
Иван Вазов – Патриарх на българстата литература. 
 
Борбата за национално самосъзнание продължават и други народни 
будители,записали имената си в българската история . 
 
 
     
 

                                                      
 
 
 
 
 
 
Кирил и Методий                         
                                              Отец Паисий        Софроний Врачански 
   
 
 
 
 
 
 
 
     Васил Априлов   
                                       
                                             Неофит Рилски 
 
 
                                                                                            Д-р Петър Берон 
                                                                                      
       
 
 
 
 
 
 
Иван Вазов                               Васил Левски                
                                                                                       Христо Ботев 
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       Мило дете,ти вече познаваш народните будители. Помисли 
и отгатни: 
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На следващата старничка напиши няколко реда за будителя, 
който те е впечатлил най-много със своето дело. 
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Приложение 

ХИЛЕНДАРСКИЯТ МОНАХ 
 
            България, запазила език и обичаи под османския ятаган, 
била заплашена от кръста на гръцкия духовник... Българинът 
поел решително по пътя на просветата. Началото на неговото 
пробуждане е свързано с името на хилендарския монах 
Паисий. 
           Хилендарският монах отец Паисий пръв се заема да 
пробуди у своите сънародници гордостта,че са синове и дъщери 
на българската земя. За тях той написва в1762г.”История 
славянобългарска”,в която разказва,че българският народ 
някога е имал свое царство,издигал е градове и крепости,строил 
е църкви и манастири,където са се писали и пазили книги на 
нашия роден език. 
           С написването на книгата Паисий не сметнал, че 
родолюбивото му дело е приключило - той тръгнал по села и 
градове да разнася словото си. Ръкописът се предавал от ръка на 
ръка като реликва, мнозина го преписвали. До нас са 
достигнали над седемдесет преписа. "История 
славянобългарска" свестило много българи. Народът гледал 
на нея като на нещо свято. С преписването и вървяла мълвата: 
"Който слуша тази книга, турски куршум не го лови, сабя 
не го стига!" 
              Историята на отец Паисий се преписвала и 
разпространявала по градове и села. Благородното дело на 
монаха било продължено от 
 
 
 

СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ (1739 - 1813) 
 
               Софрони Врачански е роден през 1739 г. в Котел. 
Светското му име е Стойко Владиславов. Произхожда от 
заможно семейство. Баща му търгувал с добитък в Цариград. 
Обаче малкият Стойко имал нерадостно детство - майка му 
умряла, когато той бил на три години, а след десет години 
умрял и баща му. С неговото отглеждане се заели чичо му и 
стринка му, които нямали деца, но скоро и те умрели. Върху 
момчето се стоварили тежки задължения - бащините сметки и 
чичовите дългове, които трябвало да урежда. Макар и тръгнал 
късно на училище (деветгодишен), Стойко бързо проявил 
завидни способности и прилежание. Той с болка отбелязва, че 
"у България не има философско учение на славянски език". 
                Стойко  е посещавал четири години килийното 
училище в Котел. При слаборазвитата грамотност по онова 
време това се смятало за солидно образование. Тъкмо за това на 
Стойко било предложено да стане свещеник.  Бил ръкоположен 
през 1762 г. 
               Софроний започнал книжовната си дейност още като 
свещеник. Доброто познание на гръцки език му помогнало да се 
запознае с много книги. 
                 След двата преписа на "История славянобългарска"  
през 1775 г. отишъл в Света гора, където престоял шест месеца. 
Запознал се с българските ръкописи в библиотеките на 
Зографския и Хилендарския манастир. 
                    Преписва много сборници, молитвеници, а сам той е 
автор на няколко важни съчинения. Най-известен е 
автобиографичният му труд "Житие и страдание грешнаго 
Софрония", където на достъпен език описва теглилата на 
българския народ.  
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Д-Р ПЕТЪР БЕРОН (1800 - 1871) 
 

                   Доктор Петър Берон е виден книжовник и 
реформатор на българското образование. Роден е около 1800 г. 
в гр. Котел в заможно семейство. Получил завидно образование 
в Букурещ, Хайделберг и Мюнхен. Написал е хиляди страници 
в областта на естествознанието и философията.  

                    През 1824 г. Петър Берон съставил книга, каквато 
нямало дотогава. Тя станала най-любимия учебник на много 
поколения ученици. Нарекъл я БУКВАР С РАЗЛИЧНИ 
ПОУЧЕНИЯ. Но децата и дали името РИБЕН БУКВАР, тъй 
като на заглавната страница имало нарисуван един делфин. 

С тази книга по-лесно и по-бързо децата се учели да четат и да 
смятат. В буквара имало и съвети как да се постъпва разумно. 
Разказвало се за непознати растения и животни. Например как 
се добиват солта и захарта, откъде идва кафето. По-късно Петър 
Берон станал известен учен, но не престанал да полага грижи за 
българските училища. Непрекъснато им дарявал книги. 

 

          
 
 
 
 
 
 
 

ВАСИЛ АПРИЛОВ (1789 - 1847) 
 
          За Васил Априлов научаваме от няколко реда, записани 
лично от него. Роден е на 21.07.1789 г в Габрово. Единадесет 
годишен останал кръгъл сирак. Току-що научил да срича 
"азбукето", напуска родното си селище и заминава да учи в 
далечна Москва в образцово гръцко училище. 
            Всеки ден учи, пише и говори на гръцки език. 
Непрекъснато му се внушава, че е грък. Овладява до 
съвършенство гръцки, но постепенно започва да говори лош 
български език. До края на живота си пише своите писма на 
гръцки. 
              Но българското в него не умирта. Той ясно осъзнава 
необходимостта от книжовен български език. От ден на ден 
растяло желанието му да открие в родното си място училище по 
европейски образец, където да се говори и пише на съвременен 
български език.  
                Подпомагнат от други родолюбиви свои съграждани, 
през 1835 г. Васил Априлов построява и открива първото 
българско светско училище в Габрово. Днес то носи името на 
създателя си и е известно като Априловската гимназия. 
 

Неофит Бозвели ( 1785-1848) 
 
                   Роден е около 1785г.в Котел. На 18 години станал 
монах в Хилендарския манастир. Отдал се изцяло на 
проповедническа,учителска и книжовна дейност. Автор е на 
един от първите учебници за българскиете училища,наречен 
„Славянобългарско детеводство”. 
                   Бозвели е пръв организатор и водач на народната 
борба за църковнонационално освобождение. 
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НЕОФИТ РИЛСКИ (1793 - 1881) 
 

                 Неофит Рилски е роден в планинския градец Банско. 
Светското му име е Никола Поппетров Бенин. Учи в Рилския 
манастир, където става монах и приема името Неофит. Той е 
виден възрожденски книжовник и просветител, наречен от 
Константин Иречек "патриарх на българските писатели и 
педагози". 
                 Неофит Рилски приема поканата на Васил Априлов да 
стане учител в Габровското взаимно училище. За нуждите на 
образованието съставя и издава първата българска граматика, 
изработва единствения екземпляр на първия български 
географски глобус (1836 г.). Съставя и първите училищни 
правилници, превежда басните на Езоп, педагогически и 
религиозни съчинения. 
 
 

ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ (1812 - 1875) 
 

                    Иларион Макариополски е висш духовник, един от 
първите водачи на църковно-националната борба. Роден е в град 
Елена в заможно занаятчийско семейство. 
                    Иларион Макариополски ратува за възпитание на 
българите в родолюбие, за културно издигане посредством 
родния език, за национално-духовно самоопределение и 
утвърждаване. Заедно с Неофит Бозвели той насочва цялата си 
енергия към това, българите да имат свои духовници, 
проповядващи на роден език, да посещават свои народни 
училища, да са свободни да печатат книги и вестници на родния 
си език, да имат своя църква в Цариград, в българските градове 
да се създават съдилища от българи и мюсюлмани, за да  се 
защитават срещу гръцките интриги. 

          На трети април 1860 г., по време на великденската служба 
в българската църква в Цариград, отхвърля духовната власт на 
гръцкия патриарх и застава начело на българската църковна 
йерархия. По-късно основава и първото българско богословно 
училище в Петропавловския манастир край Лясковец. 
 

Братя Миладинови 
 

               Димитър Миладинов(1810г) и Константин Миладинов 
(1830г)са възрожденски патриоти, образовани учител, смели 
борци за национална независимост. Познавали са отлично 
народа си, ценили са високо неговия поетически гений, намерил 
израз във фолклора. Самите те притежават поетически дар, 
наследен от майка им, която знаела много народни песни. По 
примера на други славянски народи двамата братя подгорвили 
сборник с изключително висока стойност и богато съдържание: 
множество пословици, 665 народни песни, гатанки, предания, 
обичаи, вярвания и други. 
                  Умират през 1862 г. в турски затвор. 
 

Добри Чинтулов (1822-1886) 
 

                   Добри Чинтулов е възрожденски учител,поет и 
певец. Поезията му изцяло има патриотичен и призивен 
характер. Автор е на стихотворенията „Стани,стани юнак 
балкански”, „Вятър ечи ,Балкан стене” и др.,които са се пеели с 
революционно въодушевление от мало и голямо по цялата 
българска земя. 
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Георги Раковски(1821-1867) 
 

            Съставя план за Освобождението на България от турско 
робство, създава Първата българска легия и е организатор на 
национално – освободителното движение. 
 
 

Васил Левски (1837-1873) 
 

              Създава тайни революционни комитети, с които 
подготвя Освобождението на България от османска власт. 
 
 

Христо Ботев (1848-1876) 
 

                 Български национален герой, революционер, поет и 
публицист. Участва с чета в Априлското въстание,  
преминавайки Дунава с кораба “Радецки “. 
 
 

Любен Каравелов(1834-1879) 
                  
                  Български енциклопедист, поет, писател, журналист. 
Под ръководството му е създаден Българският революционен 
централен комитет. 
 
 

Георги Бенковски (1843-1876) 
 

            Български революционер, който организира и ръководи 
Априлското въстание в Панагюрския край. Създава  
Хвърковатата чета. 

Народни будители родом от Самоков 
 

Алекси Велкович 
 

През 1771 г. прави втори препис на “История 
славянобългарска“, направен от поп Алекси Велкович от 
Самоков в присъствието на Паисий Хилендарски. 
 

Константин Фотинов (1790-1858) 
 е роден е в град Самоков. 
        Първоначално учи в местното килийно училище, а след 
това продължава образованието си в Пловдив и в Кидония, 
Мала Азия при големия гръцки хуманист Теофилос Каирис. От 
1828 г. става учител и се занимава усилено и с книжовна 
дейност. 
          В същата година създава в град Смирна (днес Измир) 
частно смесено елино-българско училище , в което за пръв път в 
българските земи въвежда Бел-Ланкастърската метода. В 
училищната програма включва български, гръцки и френски 
език. Редактор и издател е на първото българско списание 
,,Любословие”, излизало в Смирна от 1844 г. до 1846 г. 
Списанието има енциклопедичен характер. В него са поместени 
статии по история, български език, география, медицина, 
религия, морал и др.То е богато илюстрирано. Със своето 
разнообразно съдържание то изиграва немалка роля за 
развитието на българското образование в средата на XIX в. Във 
връзка с нуждите на преподавателите Фотинов издава и някои 
учебни помагала. 
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Авксентий Велешки 
 

(1798, Самоков – 1864, Цариград) 

Български духовник, деец на националното движение за 
църковна независимост. Митрополитски наместник в 
Кюстендил (1831-1837). Митрополит на Мостар, Херцеговина 
(1837) и във Велес (1848-1855). Противник на униатството. 
Отрекъл се от Вселенската гръцка патриаршия, лишен от 
църковен сан на църковния събор в Цариград (февр. 1861), 
заточен в Мала Азия (април 1861 – септ. 1864). Активен 
участник в борбата за създаване на самостоятелна Българска 
екзархия (1870)  

 
Захари Зограф(1810-1853) 

 

Захарий Христович Димитров е роден през 1810 г. в гр. 
Самоков. Поради ранната смърт на баща му е поверен на 
грижите на по-големия си брат Димитър, в чиято иконописна 
работилница талантливият Захарий израства като обещаващ 
художник. От 1827 г. е поверен за духовен ученик на Неофит 
Рилски. А през 1831 г. Димитър Зограф, тогава на 35 г., приема 
21-годишния си брат почти на равна нога за съдружник в 
работата, т. е. за майстор. За краткия си живот амбициозният и 
производителен Захарий създава впечатляващо като количество 
творчество, включително огромни стенописни ансамбли в най-
славните български манастири: Бачковския, Рилския, 
Троянския, Преображенския, а също и във Великата Лавра в 
Света Гора.  

 

Използвани материали : 

1. Илюстрациите са  от интернет 
2. Сайта http://bg.wikipedia.org 
3. Помагало за извънкласно четене „Сладкодуми страници” 

за 3 клас на  издателство „Слово”-Ст. Стефанова и 
колектив,2004г 

4. Сайта на http://r.tutovski.com 
5. „Патриотичен буквар” –Георги Шопов и колектив, 

издателство ВИОН,2006г 


