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Как възниква “Деня
на народните
будители”?

• Денят на народните будители възниква
в едно изключително трудно, тежко
време, в което българският народ е
принуден да се справи с
разрушителните последствия от
Първата световна война. Споменът за
светлите идеали на Българското
възраждане и самоотвержената
дейност на възрожденците и
първостроителите съдържа примера и
посоката за излизане от националната
катастрофа.

Lorem ipsum

Как възникава Денят 
на народните будители?



Защо е избран 1 
ноември за
честването му?

• Изборът на 1 ноември съвсем не е
случаен и показва мъдростта на стария
държавен елит - на тази дата във всички
краища на българските земи се чества Св. 
Йоан Рилски Чудотворец, основателят на
Рилскияманастир и най-почитан наш
светец.

Защо е избрана 
тази дата?



Какво е будител и неговото значение?

• Будителите са носителите на промяната - те са
хората, които с действията си запалват сърцата
и раздвижват обществата в името на по-
доброто бъдеще. Те често в началото остават
неразбрани, сблъскват се с безброй трудности
при реализирането на идеите си, но не се
отказват и вярват в успеха си. Всяка епоха има
своите будители - понякога те са сякаш
незабележими от съвременниците си като
Васил Левски, друг път са публични личности
като дядо Петко Славейков. Някои от тях
загубват живота си с оръжие в ръка на бойното
поле като Димчо Дебелянов, други като Иван
Вазов избират да останат верни на пътя на
писменото слово.



Какво е будител и
неговото
значение?

• За да разберем делото на народните
будители, трябва да се докоснем до
времето им и предизвикателствата, с които
са се сблъсквали; да чуем техните мисли, 
тревоги и надежди; да разберем
аргументите, с които са взимали
решенията си. Будителите в миналото са
били хора като нас. Будители има много и
в нашето съвремие. За съжаление, обаче, 
се наблюдава тенденцията те по различни
причини да не се обявяват публично за
такива. За да си будител е нужно да пазиш, 
разпалваши предавашонзи плам в
сърцето си, който те кара да се събуждаш
всяка сутрин с мисълта за
хилядите възможности, които ти разкрива
новият ден и добрите дела, които имаш
възможност да свършиш.

•



Какво символизира той
за една нация?

• Будителитепредставляват връзката
между миналото, настоящето и бъдещето
на нацията. Техните дела дават упование и
вдъхновение в настоящето и задават
посоката за бъдещето. Техният пример за
себеотрицание и любов осветява пътя пред
много хора, които искрено желаят да
допринасят за съхранението и развитието
на обществото, но или не знаят как, или си
нямат доверие, че могат да се справят с
тази задача.



Защо ни е нужен такъв тип
празник и каква стойност
добавя към нашата
идентичност?

• Денят на народните будители запълва една
много голяма празнота в официалнияразказ за
нашето минало.Същевременно делата на
народните будители ни напомнят, че с вяра и
упоритост нашият народ е преодолял редица
трудности в миналото и има сили да се справи с
предизвикателствата на бъдещето.



Благодаря за вниманието!



Източници:

• https://tuk-tam.bg/live/a/what-do-we-need-to-know-about-the-Day-of-the-national-
awakeners

• https://sites.google.com/site/bghistoryyy/narodni-buditel
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