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Вкусът на здравето!
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1 ноември – Ден на 
народните будители

 „Плътта на българ-
ската държава създа-
ва Аспарух, нейния 
дух създават Кирил и 
Методий, Черноризец 
Храбър, Йоан Екзарх. 
И чуждите завоевате-
ли не можеха да по-
робят тази държава на 
духа, защото в защита 
на българския народ в 
плътен строй застават 
писмеността, езикът, 
литературата...“- казва 
акад. Лихачов. Вре-
мената се променят, 
но духът на предците 
остава, въплътен чрез 
езика и писмеността 
в литературата. Има 
много празници на 
духа, но 1 ноември е 
този, който е свързан с 
почитта ни към хората, 
допринесли най-много 
за това, което сме ние 
днес – народ с култу-
ра и традиции, оцелял 
през времето и съби-
тията. Тези хора, кои-
то днес наричаме на-
родни будители, са си 
дали сметка, че застоят 
по време на робството 
трябва да приключи. 
Стремеж към нов, по-
добър живот, културно 
и духовно развитие - в 
това се е състояло Въз-

раждането ни.
 Но в освободена от 

османско владичество 
България, както ин-
телигенцията, така и 
масовият човек ,съзна-
ват подвига на възрож-
денските писатели и 
революционери, които 
създават атмосферата 
и довеждат българския 
дух до решимостта да 
поведе борба за държа-
вен суверенитет. Много 
градове и села искат 
да отдадат заслужена-
та признателност към 
народните будители, 
не само като кръща-
ват улици, училища 
и читалища на тяхно 
име. По тази причина 
Стоян Омарчевски, ми-
нистър на народното 
просвещение на Бълга-
рия, през 1922 г. внася 
предложение в Минис-
терския съвет за опре-
делянето на 1 ноември 
за Ден на българските 
народни будители.

 За първи път празни-
кът е честван в Плов-
див през 1909 г., а от 
1921 до 1945 г. е общо-
национален празник.
След дълго прекъсване, 
със Закона за допъл-
нение на Кодекса на 
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Варна

труда, приет от 36-то 
Народно събрание, на 
28 октомври 1992 г., се 
възобновява традиция-
та на празника. Първи 
ноември официално е 
обявен за Ден на народ-
ните будители и непри-
съствен ден за всички 
учебни заведения в 
страната. Идеята за въз-
становяването му е на 
Петър Константинов.

   Невероятен и един-
ствен по рода си е 
този празник в света! 
В Деня на Народните 
Будители, повикани от 
обичта и преклонение-
то на будните българи, 
при нас се завръщат 
невидимите духове на 
великите ни учители и 
духовни пастири.

 Цял низ от светли 
имена издигат българ-
ското самосъзнание и 
превръщат България в 
държава на духа.Зато-
ва нека заедно проче-
тем каменния надпис 
от времето на Омуртаг

“Човек и добре да 
живее, умира. И друг 
се ражда. И нека ро-
дените по-късно, пом-
нят!”

Ние сме родени по-
късно. Други ще се ро-

дят още по-късно.
Нека помним!
Нека помним народ-

ните будители, които 
са ни завещали любов 
към Отечеството, лю-
бов към Бога и ближ-
ните, а не чуждопо-
клонство!

В час по БЪЛ-
ГАРСКА СВЯСТ 
И НАЦИОНАЛНО 
ДОСТОЙНСТВО . 
днешните будители  са 
поели трудната мисия 
да учат младите хора, 
че ако не сме богати с 
ума и духа, а с вещите 
си, винаги ще си бъдем 
бедни. Това са хора-
та, които не спират да 
вярват и да ни карат да 
вярваме в думите на 
Васил Друмев : „Един 
народ, който има съз-
нание, култура, пис-
меност и наука, непре-
менно ще има светла и 
трайна бъднина.”

   Денят на будители-
те е празник-символ, 
който ни провокира да 
си спомним, да се по-
учим, да се преклоним 
и да подражаваме, да 
продължаваме напред 
и никога да не забра-
вяме. 
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