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Кои хора наричаме БУДИТЕЛИ?

• Будители наричаме онези книжовници и 
просветители, които въоръжени с перо в 
ръка, създават книгите, от които се учим.

• Те не ламтят за слава и пари, а работят в 
полза на народа си.

• Народните будители са добри и силни 
писатели, революционери, учители.



Христо Ботев

• Христо Ботев е български 
национален герой –
революционер и поет.

• Роден е в семейството на 
даскал Ботьо Петков и 
жена му Иванка. 

• Учил в Русия, живял в 
Браила сред хъшовете, 
зам. председател на БРЦК



• На 16 май 1876г. Ботев и четниците се 
качват на кораба “Радецки”, преоблечени 
като  градинари.

• Привечер на 20 май във Врачанския балкан 
след сражение единичен куршум пронизва 
Ботев в гърдите.



«Избрах да представя този будител, защото е повел 
своята чета да освободи България, с ясната мисъл че ще
умре!!!»

Радослав Цветанов

«От всички будители, които сме учили най-много ми 
хареса Христо Ботев. Неговите стихотворения са най-
чувствителните и интересни за мен. Но най-много ми 
хареса неговия кураж и храброст. Въпреки,че тъкмо му се 
е родило единственото дете, той пак избира да жертва 
живота си за България. Той знае, че ще умре, но не се 
отказва от делото си. Той избира да умре млад, но не и да 
живее в робство.»

Александър Минков



„Тоз, който падне в бой за 
свобода,

той не умира “

«Христо Ботев е любимият ми народен будител, 

любимият ми поет.

Неслучайно в българската литература е наречен 

ГЕНИЯТ.»

Янислав Илиянов



Иван Вазов

• Създава 18 стихосбирки с над 

2000 стихотворения.

• Разработва всички литературни 

жанрове.

• Отразява всяко едно 

историческо събитие в творбите 

си.

• Създава първият български 

роман – “Под игото”, преведен е 

на 50 езика.

• Народен поет

• Патриарх на българската 

литература



„Избрах да представя Иван Вазов, 
защото това е човекът, който с 
перото си гали и посича.“

Давид Мирославов



Неофит Рилски

• Аз избрах Неофит Рилски, 
защото имам роднински 
връзки от моите 
прародители в Рила и в 
Рилския манастир !

Йоана  Павлова



Д-р Петър Берон

Д-р Петър Берон е един от 

известните възрожденски българи –

просветител, учен, енциклопедист, 

педагог, философ, лекар и 

естественик. 

Отказал се от медицината, д-р Петър 

Берон пише във всяка една област 

на науката, член е на различни 

международни научни дружества, 

владее 9 езика. С неговата 

материална помощ са открити над 20 

училища, сред които и девически –

едно от тях е девическото училище в 

Котел. 



„Избраме да представим д-р Петър Берон, 
защото нашето училище носи неговото 
име и ние сме горди с това.“

Беатрис Светлинова,

Борислав Георгиев

и 

Росен Светлинов



Най-после отдъхна и рече: «Конец!

на житие ново аз турих венец.»

Из одата «Паисий» от 
«Епопея на забравените»



Често наричан още Отец Паисий, e 
български народен будител, духовник и 
светия, автор на „История 
славянобългарска“. Изразените в труда му 
идеи за национално възраждане и 
освобождение на българския народ карат 
много учени да го сочат за 
основоположник на Българското 
възраждане. Канонизиран е за светец с 
писмен акт на Светия синод на Българската 
православна църква през 1962 година и 
паметта му се отбелязва на 19 юни.



„Избрахме Паисий, заради онази малка 
книжка – История славянобългарска, чиито 
послания са актуални и днес“

Тереза Валентинова,

Магдалена Радославова, 
Мартин Панайотов



Стефан Караджа

„Кажи ми, сестро, де е Караджата…“



Стефан Тодоров Димов, наречен 

Стефан Караджа, е български 

национален герой, 

революционер от българското 

националноосвободително 

движение и войвода.



«Избрах Стефан Караджа , защото е 
един от първите хора доброволци в 
организираната от Раковски – Първа 
българска легия в Белград.  Също така 
го избрах и защото през краткия си 
живот (28 години) не е спирал да се 
бори за освобождението на 
България.»

Владимир Петков



Добри Чинтулов

Добри Чинтулов е 

български 

революционен поет, 

който с пламенното 

си слово пробужда 

душите на 

сънародниците си и 

разпалва огъня в 

тях. 



«Добри Чинтулов е създател на едни от 

най-великите текстове  на песни,които и до 

днес се пеят и сплотяват хората, карат ги  

да се изправят на крака и заедно да запеят.

Ето това обединяване на хората от 

въздействието на песните му ми харесва 

най-много.»

Любослав Тахчиев



Алеко Константинов

Изпивайки до дъно горчивината на страданията, той 
победи туберкулозата, победи смъртта, победи и своята 

рожба и убиец Бай Ганьо



Алѐко Ива̀ницов Константѝнов (познат с 

псевдонима Щастливеца) е български писател, 

адвокат, общественик и основоположник на 

организираното туристическо движение в 

България.

«Избрах  да представя него, защото той пише 

оригинални и прекрасни творби, описващи 

следосвобожденска  България, като не спестява 

нейните отрицателни черти и същевременно 

възпява нашата природа.»

Мария Николицова



Райна Княгиня

Кой уши байряка, кой му тури знака

„Смърт или свобода“



Името Райна Попгеоргиева е безспорно известно. 

Цялото ѝ име е Райкя Попгеоргиева Футекова-

Дипчева. Тя е от известна панагюрска фамилия, 

но в аналите на националноосвободителното 

движение остава записана като Райна Княгиня.





Петър Богдан



Петър Богдан Бакшев или Бакшич е български католически 

архиепископ и книжовник.

Неговата „История на България“ (1667) е най-ранната 

известна българска история. Един от подбудителите на 

Чипровското въстание. Заслугите на Петър Богдан за 

народностното пробуждане на българите през XVII в. са 

огромни.[ Той е сред основателите на католическата 

пропаганда по българските земи.



«Избрах да предстаявя Петър 

Богдан,защото ми е интересен като 

личност,будител и е родом от град 

Чипровци ,близо до моя роден град  

Монтана.»

Димитър Петков



Илия Бешков

Илия Бешков Дунов (1901 –

1958) е един от най-

забележителните български 

творци от първата половина 

на 20 век. работи основно в 

областта на визуалните 

изкуства – живопис и 

графика, но също и като 

писател и педагог.





«Добре, че Бешков не науми да става 

писател! инак всички щяхме да бъдем 

излишни…»

Емилиян Станев

„Рисувайте, рисувайте, докато самите 

вие не се превърнете в рисунка.‘‘

Илия Бешков



«Избрах да пиша, за Илия Бешков защото той е 

вдъхновявал и вдъхновява вече 120 години 

художниците на цяла България.

Имена като Илия Бешков, Дечко Узунов, Димитър 

Димитров-Майстора, Светлин Русев ще останат в 

историята ни за векове напред.»

Весела Енева



Презентацията изготвиха

учениците от VIIа клас

на III ОУ „Д-р Петър 
Берон“ – Монтана


