
В прослава на 

народните будители



Кой е будител?

Човек, който през целия си живот 

активно популяризира и извежда в 

приоритет знанието за 

националната история и правилната 

употреба на майчиния език.



Духовният подем, обхванал българските земи  

след патриотичните призиви на Паисий 

Хилендарски  в “История славяноболгарская”, 

възпитава поколения ярки будители, 

просветители, учители и духовници.



“История славяноболгарская”



Преписи на Паисиевата история



Будител, духовник и 

последовател на  

делото на Паисий, 

пръв преписва 

Историята.

Автор е на “Житие 

и страдание 

грешнаго Софрония” 

и “Възвание към 

българския народ”.

Софроний Врачански



През 1824 година един българин от Котел  -

Петър Берон, издава своя “Рибен буквар” и 

поставя началото на светското образование по 

нашите земи.



Рибен  буквар

Наречен е “Рибен буквар” 

заради изобразения на 

корицата делфин.

Съдържа 8 раздела: Буквар, 

Молитвеник, “Добри съвети 

за възпитанието на 

детето”, “Умни ответи”, 

“Басни”, “Различни 

истории”, “Физически 

сказания”, Аритметика.



Идеите на д-р Петър Берон намират 

реализация с откриването на Габровското 

взаимно училище през 1835 година.



Писател, езиковед, 
фолклорист, общественик 

и създател на едно от 
първите класни училища в 

България.

Автор е на “Речник на 
блъгарский език”.

Открива  училище в
Копривщица.

Найден Геров



Неофит Рилски
Монах, художник и 

учител. 

Учител е в Габровското 

училище.

Написал е “Българска 

граматика”, “Таблици 

взаимоучителни” и е 

създател на първия 

български глобус, 

използван за учебни 

цели



Антим І

Екзарх  Антим I оглавява 

първата българска 

национална институция –

Екзархията, учредeна със 

Султански ферман през 

1870. С нейното създаване се 

признава българската нация 

в рамките на Османската 

империя. 



Други народни будители

Владислав Граматик  Григорий Цамблак

Васил Левски Христо Ботев

Братя Миладинови Матей Граматик

Иван Вазов Стефан Караджа

Любен Каравелов Добри Чинтулов

Захари Стоянов Стефан Стамболов



Будители-революционери
Георги Раковски

Любен Каравелов

Васил  Левски

Христо Ботев



До Освобождението по българските земи 

функционират около 1500 училища, от 

които 50 класни и 3 гимназии.



Всеобщият духовен кипеж обхваща и 

Кюстендил. През 1816 година е построена 

църквата  “Успение Богородично” , а четири 

години по-късно ( 1820 г.) в двора и се открива 

килийно училище.



Училището дава на кюстендилските 

занаятчии и търговци първоначална

грамотност.



Опит за реформиране на килийното  

образование в региона  прави  Авксентий 

Велешки.



През 1844 г. се открива първото взаимно 

училище в Кюстендил, а през 1846 г. е 

построена нова сграда със средствата на 

населението. Събрани са 37 635 гроша.



През 1865г. е открито 

второ начално училище с главен учител 

Димитър Стоянов – Даскал Димитри.



Учителят  и сподвижник на Левски, член на 

БРЦК  - Тодор Пеев, превръща училището в 

трикласно и създава революционен комитет 

в Кюстендил.



През 1873г. Йосиф Ковачев въвежда звучната 

метода в училищата в кюстендилската 

епархия.



През 1860 г. в Кюстендил е открито 

девическо килийно училище.

Първата преподавателка е монахинята 

Пелагия. 

От 1863 г. за учителка е назначена Рахила 

Барак.



В годините след Освобождението изключителна роля за 

просветното дело и културния напредък на Кюстендил 

изиграват: просветният деец, общественик и писател 

Ефрем Каранов ; видните педагози и политически дейци -

Стоян Заимов, Марин Пундев, Манол Белчев, 

архимандрит Зинови Поппетров; чехите Игнат Ирасек, 

Вилхелм Красни, Венцеслав Кауцки, Антон Шпулак, 

Карел Махан; швейцарецът Даниел Бланшу и др. 



Традицията, създадена от възрожденските 

просветители  - да се издигат в култ знанието и 

културният напредък  , е продължена от техните 

наследници -учителите и учениците на Езикова 

гимназия „Д-р П.Берон” .



ДА ПРЕБЪДЕ !

Честит празник на учителите 

будители и на техните 

възпитаници!


