




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

общонационален празник. 

След прекъсване на  28 октомври 
1992 г., се възобновява традицията 

на празника.



Борци за народна 
Просвета и култура



Паисий Хилендарски

Отец Паисий е 

духовник. През 1762 г. 

написва “История 

славянобългарска”-

важен подтик за 

формирането на 

българското 

национално 

самосъзнание.



Софроний Врачански

Пръв преписва  и 
разпространява 

“История 
славянобългарска”, 

като я чете на 
простите орачи, 
копачи и овчари.



Васил Априлов

Дарява големи 

суми за 

построяването на 

първото светско 

училище в 

България, в родния 

му град Габрово.



Монах, художник и 
учител 

в Габровското 
училище.

През 1836г. създава 
първия български 

глобус.

Неофит Рилски



Д-р Петър Берон

Български

просветител, 

учен, 

енциклопедист, 

педагог, философ 

и лекар.

През 1824г. 

написва първият 

български буквар, 

наречен “Рибен 

буквар”.



Писател, езиковед, 
фолклорист, 

общественик и създател 
на едно от първите 

класни училища в 
България.

Автор е на “Речник на 
българския език”.

Открива  училище в 
Копривщица.

Найден Геров



Петко Рачев Славейков

Български поет, 
публицист, 

фолклорист и 
политик. Работи 

като учител, пише 
стихове, превежда 

книги, събира 
народни 

умотворения, бори 
се срещу турските 

поробители.



Добри Чинтулов

Български поет, 

композитор и 

учител. Пише 

стихове, в 

които се говори 

не само за 

духовна, но и за 

истинска 

свобода.



Иван Вазов

Патриарх на 

българската 

литература.

Автор на романа 

“Под игото“ ,  

повестта  

“Немили –

недраги“ и много 

други. 



Борци за църковна 
независимост



Неофит Бозвели

Монах, книжовник 

и общественик. С 

патриотичните си 

проповеди 

разбужда 

националното 

съзнание на 

българите. Един 

от водачите на 

българския народ 

срещу гръцките 

владици. 



Иларион Макариополски

На 3 април 1860г. –

Великден, по време 

на служба  Иларион 

Макариополски не 

споменава името на 

гръцкия патриарх, 

което е 

решителната 

стъпка за 

отхвърлянето на 

патриарха като 

духовен водач на 

българите.



Народните будители са не 
само хора на словото и 
науката, но и борци за 

народна свобода.



Борци за народна 
свобода



Съставя план за 
Освобождението на 
България от турско 

робство, създава 
Първата българска 

легия и е организатор 
на национално –

освободителното 
движение.

Георги Раковски



Васил Левски

Създава тайни 

революционни 

комитети, с които 

подготвя 

Освобождението на 

България от 

османска власт.



Христо Ботев

Български 

национален герой, 

революционер, 

поет и публицист. 

Участва с чета в 

Априлското 

въстание,  

преминавайки 

Дунава с

кораба “Радецки “.



Любен Каравелов

Български 

енциклопедист, 

поет, писател, 

журналист. Под 

ръководството му 

е създаден 

Българският 

революционен 

централен 

комитет.



Георги Бенковски

Български 

революционер, който 

организира и ръководи 

Априлското въстание

в Панагюрския край. 

Създава 

Хвърковатата чета



Панайот Волов

Организатор и 

ръководител на 

Гюргевския 

революционен 

комитет и на 

Априлското въстание.



Баба Тонка

Оказва сериозна  

организационна, 

морална и 

финансова 

помощ на 

революционния 

комитет. 



Райна Княгиня

Райна Попгеоргиева е 

българска учителка, ушила

главното въстаническо знаме за 

Априлското въстание. В деня на

обявяването на въстанието 

тя го развява редом с Бенковски.  



През всички години на чуждо 
владичество, българският

народ е живял в мир и 
разбирателство с 

различните етноси.



ЧЕСТИТ  ПРАЗНИК,

БЪЛГАРИ!

Клуб „ЕТНОИСТОРИЯ“


