
 „О, неразумни и юроде! Защо се 
срамуваш да се наречеш българин и 
не четеш, и не говориш на своя език? 
Или българите не са имали царство 
и държава? Толкова години са 
царували и са били славни и прочути 
по цялата земя, и много пъти са 
взимали данък от силни римляни и 
мъдри  гърци” 
                                                                                           
................................................................ 
 
„ От целия славянски род най-славни 
са били българите, първо те са се 
нарекли царе, първо те са имали 
патриарх, първо те са се кръстили, 
най-много земя те завладели. Така 
от целия славянски род били най-
силни и най-почитани и първите 
славянски светци просияли от 
българския род и език...“  

                  Паисий Хилендарски 
Из „ История славянобългарска“  

 

 
 

1 ноември - Ден на народните 
будители, на тези, които са допринесли за 
пробуждането и самоосъзнаването на 
българите като единен народ и нация. Това 
е един общобългарски празник на 
историческата памет и на националното ни 
самочувствие, отстоявано година след 
година през вековете на робство, насилия и 
народни страдания - дело на стотици и 
хиляди знайни и незнайни българи - 
книжовници, наставници и просветители, 
вдъхнали в мрака на чуждото потисничество 
вяра в собствените сили на народа по пътя 
към историческото възстановяване на 
българската държавност. 

За първи път Денят на народните 
апостоли се чества през 1909 година в 
Пловдив, а през 1922 г. излиза нормативен 
документ, който го обявява за национален 
празник. Инициатор на идеята е 
тогавашният министър на Народното 
просвещение Стоян Омарчевски. На 31 окт. 
1922 г., пред 19-то Обикновено Народно 
събрание той предлага : “Нека денят на св. 
Йоан Рилски – 1 ноември – да се превърне в 
Ден на народните будители, в празник на 
големите българи, за да събудим у младите 
здрав смисъл за съществуването и интерес 
към дейците от миналото ни.”  
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Св. св. Кирил и Методий, известни още 
и като Солунските братя, са Методий и 
Константин Философ, създатели и 
разпространители на първата славянска 
азбука - глаголицата. На името на Кирил е 
наречена създадената по-късно кирилица. 
Канонизирани са като светци за превода и 
популяризирането на Библията на 
старобългарски език  и разпространяване 
на християнството сред славяните. 
Считани са за равноапостоли. Обявени са 
от папата за покровители на Европа. 
Православната църква ги тачи и като едни 
от светите Седмочисленици. 

 

          
Паисий Хилендарски – роден в Банско, 
учил в родния си град и в Рилския 
манастир. В продължение на две години 

събирал материали и сътворил първата 
цялостна българска възрожденска история. 
Велик народен будител, отец Паисий с право 
се счита за родоначалник на Българското 
Възраждане. 
 

       
 
Софроний Врачански – прави два преписа 
на “История славяноболгарская”, съставя  
т. нар. Видински сборници(1802), поставя 
началото на новобългарската печатна книга 
– “Неделник” (1806),  но големият му принос 
в новобългарската литература е 
автобиографичната повест  “Житие и 
страдания грешнаго Софрония”. 

           
Петър Берон – създател на първия 
български учебник, в който се предлагат 
светски знания по различни учебни 

предмети. Съставя за българските деца 
“Буквар с различни поучения”, наречен от 
народа “Рибен буквар”. 
 

 

              
 
Неофит Рилски – през 1835 година издава 
“Българска граматика” и “Таблици 
взаимоучителни”, а през 1852 г. – “Словар 
грехославянский”. През 1836 година създава 
първия български глобус. 
 

 

    
 

Иван Минчов Вазов - български писател, 
наричан още „патриарх на българската 
литература”. Вазовото творчество е 
отражение на две исторически епохи — 
Възраждането и следосвобожденска 
България. Министър на образованието от 7 
септември 1897 до 30 януари 1899 г. от 
Народната партия. 


