


Първите будители били 

КНИЖОВНИЦИТЕ  и  ПРОСВЕТИТЕЛИТЕ.

Те желаели чрез просвета и 

образование нашият народ да 

се изравни с другите свободни 

европейски народи.

Будители били наречени още и

БОРЦИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОСВОБОЖДЕНИЕ.

Те призовавали и организирали 

българите да извоюват отново 

своята национална 

независимост, но чрез силата 

на оръжието.



НА 1 НОЕМВРИ СЕ ЧЕСТВА

ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ .

За първи път е честван в Пловдив през 1909 г., 
а от 1921 г. до 1945 г. е общонационален 
празник. 

Денят на народните будители е 

официален български празник. 

Всяка година на 1 ноември почитаме 

паметта на българските просветни 

дейци и революционери.



Епохата на ВЪЗРАЖДАНЕТО 

започнала през 30-те години 

на ХVІІІ век .

Това било време на преход 
от Средновековието към 
Новото време не само в 
икономиката, но и в
духовния живот . 



През 1745 г. в Света гора /Атон/ пристигнал 

един млад монах от Българско. Наричал се 

Паисий. Той отседнал в Хилендарския манастир, 

където игумен бил по-големият му брат. 

Там Паисий заживял с 
гръцки и сръбски 
калугери, които при 
всеки повод не 
пропускали да изтъкнат
величието на своите 
народи.  

Те често унизявали  
българина, припомняйки 
му, че е представител 
на народ, който няма
свое минало и история. .  



Паисий осъзнавал, че те имали право, защото  

османското владичество продължавало вече 4 

века. Споменът за великата българска държава 

бил заличен. 

Народът не помнел нито старите си ханове 
и царе, нито техните победоносни походи. 
Не знаел почти нищо за своето минало.  

За младия монах било мъчително да 
понася подигравки и хули, че българите 
нямат минало, с което да се гордеят.  

Затова решил да напише книга, 
в която да разкаже славната 
история на българския народ.  



Така ПРЪВ запалил будителската искра МОНАХЪТ

от ХИЛЕНДАРСКИЯ  МАНАСТИР - ПАИСИЙ . 



Близо две години издирвал различни книги и 

сведения за миналото ни.

Ровил в библиотеките на много манастири и 

открил стари ръкописи, царски грамоти и жития 

на български светци. 

През 1762 г. събрал 
всички сведения в 
ръкописна книга, която 
нарекъл „ИСТОРИЯ 
СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА“.

Започнал да я пише в 
Хилендарския манастир.



В нея с гордост пишел за 

Аспарух, Крум, Омуртаг, Борис и 

Симеон, за Кирил и Методий и 

техните ученици. 



Паисий тръгнал сам да 

разнася книгата си по 

местата, където най-много 

се събирали българите – в 

черквите по празници.

„История славянобългарска“ станала 

най-ценната книга за нашите прадеди.





Първи Софрониев (Котленски) препис 

на „История славянобългарска” – 1765 г. 

Пази се в Националната библиотека 

„Св. св. Кирил и Методий̆“.

Пръв преписал Паисиевата история 

свещеникът Софроний Врачански

/Стойко Владиславов/.



Така монасите и 

свещениците първи 

започнали будителска

дейност.
Паисий Хилендарски Софроний Врачански

Тя била продължена от учителите в 

новите училища и от борците за 

свобода.



Презентацията изготвиха:

ДИГИТАЛНА РАБОТИЛНИЦА 5 – 7 клас

ПО ПРОЕКТА: Образование за утрешния ден

СУ „Васил Левски“ град Ябланица


