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Будителите  с а 
много важна част 
от нашето разви-
тие. Без будителите 
нямаше обществото 
да е толкова изобре-
тателно, образовано 
и жадно за нови 
знания. Без будите-
лите нямаше да мо-
жем да четем, няма-
ше да има училища, 
хората нямаше да 
имат работа, което 
води до безпаричие.

Примерно Паи-
сий Хилендарски. 
Той е първият ни 
будител. Ако той не 
беше станал буди-
тел пръв, останали-

те доброжелатели-
Софроний Врачан-
ски, Петър Берон, 
Неофит Рилски ня-
маше да последват 
неговото дело.

Ако Паисий Хи-
лендарски не беше 
написал „История 
славянобългарска“, 
нямаше народът да 
се вдигне и да се 
освободи. Нямаше 
Софроний Врачан-
ски да я препише 
и хората щяха да 
останат неуки.

Софроний Вра-
чански пръв пре-
писва „История сла-
вянобългарска“. А 
защо? Защото, ако 
не я беше преписал 
тя щеше да изчезне 
назад във времето. 
Той я преписал и за-
почнал да я прочита 
на все повече хора,  
като ги съветвал и 
те да направят съ-
щото като него.

Ето, че всеки бу-
дител има принос, 
с който е направил 
живота ни по-ле-
сен и по-смислен 
в днешно време. А 
книжовниците са 

1 ноември - Ден на народните будители

само част от бу-
дителите. Имало 
е революционери-
смелчаги като Ва-
сил Левски, Георги 
Раковски, Георги 
Бенковски, Христо 
Ботев... Те са дали 
живота си за Роди-
ната... За нас!

А какво всъщност 
е будител? Това е 
човек, който е ос-
тавил следа в ми-
налото на нашата 
родина. Човек, кой-
то се е посветил  
на това да извърши 
и остави дела, до-
стойни за пример 
и уважение. Всяка 

година на 1-ви но-
ември ние почита-
ме паметта на тези 
хора.

Будители е има-
ло и преди, има и 
сега. Будителите са 
хората, които про-
дължават да се за-
нимават с просвета, 
творчество и исто-
рия. Пример за това 
са нашите учители, 
които ни учат да бъ-
дем по-добри хора, 
да сме по-грамот-
ни и образовани. 
Без тяхна намеса 
ние нямаше днес да 
можем да пишем, 
четем и смятаме. Те 
са хора, достойни за 
уважение – за тру-
да, който полагат да 
ни направят умни 
българи. Ние пре-
карваме с тях годи-
ни наред. С тях ние 
сме в най-голяма-
та част от деня си.  
Време, през което 
те  ни помагат да се 
развиваме и да по-
стигаме целите си. 

Учителите- днеш-
ните будители!

Мелиса Милено-
ва Янакиева, 

6 клас

Будителите Поклон Будители Народни!

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!
По повод 1 ноем-

ври-Ден на народ-

ните будители  биб-
лиотекарите от Биб-
лиотеката при НЧ 
”Паисий Хилендар-
ски-1870” проведо-
ха поредица от ме-
роприятия с децата 
от ЦДГ ”Здравец”, 
ЦДГ ”Мир”-с.Се-
нокос, с учениците 
от 2 ,5,6,7 клас при 
ОУ ”Св.Св.Кирил и 
Методий”с техни-
те учители г-жа Пе-
нева, г-жа Сюлей-
ман, г-жа Колева, с 
Литературен клуб 
”Йордан Кръчма-
ров”, с Общинския 
пенсионерски хор, 
с Клуб „Здраве”, 
с  Клуб „Хинап”, с 

Клуб „Втора мла-
дост”. Чрез  презен-
тации и книгите при-

помнихме имената , 
книжовната и про-
светителска дейност 
на народните буди-
тели. Рецитирахме 
и пяхме родолюби-
ви стихове и песни.

Изразихме своята 
признателност и по-
чит към личностите, 

допринесли за ду-
ховното израстване 
на народа ни през 
вековете!

Марияна 
ГЕОРГИЕВА


