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На 1 ноември отдаваме почит на 
българското национално само-
съзнание, култура и достойнство. 
Прекланяме се пред делото на 
братята Кирил и Методий и техните 
ученици. Пред безименните монаси 
и техните пожълтели преписи. Отда-
ваме почит пред знайни и незнайни 
просветители, положили традици-
ята не само на една плодотворна 
книжовна дейност, но преди всичко 
на едно общочовешко възпитание 
на нравите, народностно достойн-
ство и потомствени добродетели. 
Прекланяме се пред подвига на 
тези, които запазиха традицията 
и я предадоха от поколение на 
поколение през цялото ни исто-
рическо житие на българи. Пред 
тези, които съхраниха българското 
национално самочувствие, градено 
стъпка по стъпка, година след годи-
на, през векове на робство, насилие 
и народни страдания. 
В националния ни пантеон се впис-
ват много заслужили българи, оста-
вили ярка следа в нашите съдбини, 
държавност и духовност, в борбите 
за църковна независимост, просвет-
ни и обществени дейци, класици 
в литературата и изкуството. Техните 
имена и духовни подвизи си при-
помниха и учениците от Българското 
училище. 

Директорът, г-жа Мими Михайлова, 
поздрави всички ученици и учители 
по случай деня на българските буди-
тели. В навечерието на този светъл 
празник тя пожела да отстояваме 
националните ценности; с мисли, 
чувства и дела да станем част от вя-
рата, че Българското училище може 
да съхрани добродетелите, заве-
щани от будителите ни, да вярваме 
в силата на просвещението и на 
духовните празници.
Тя обяви и резултатите от конкур-
сите на V фестивал на българите по 
света „Аз съм българче“, на които 
ученици от Българското училище са 
се представили отлично, завоювали 
първите места във всички възрасто-
ви групи. 
Г-жа Снежана Тасковова връчи 
наградите на отличилите се участни-
ци в конкурсите, организирани от 
Държавната агенция за българите 
в чужбина, проведени през учебната 
2012/2013 година. В литературния 
конкурс „Стефан Гечев“ трета награ-
да получава Калин Георгиев от 9-ти 
клас. В конкурса по изобразително 
изкуство на 1-во място е Ралица 
Маркова от 9-ти клас, на 2-ро – Вик-
тор Гаврилов от 7-ми клас; поо-
щрителна награда получава Петър 
Петров от 6-ти клас. В конкурса по 
пеене „Прехвръкна птичка“ трета на-

града получава вокална група „Лира“. 
Тя поздрави победителите и им 
пожела бъдещи успехи.
Под ръководството на г-жа Мария 
Носикова, учениците от 9-ти клас 
подготвиха една различна, интерес-
на и силно въздействаща презента-
ция, поднесена умело от водещите 
Калин Георгиев, Ралица Маркова 
и Борислав Трифонов, ангажирайки 
вниманието на всички присъстващи. 
Техническата подготовка бе осъ-
ществена от г-жа Васева и г-н Илиев. 
Всеки клас трябваше да се досети за 
видните водачи на народа, предста-
вени чрез техните дела и портрети. 
Така учениците по забавен начин 
сами участваха в презентацията, 
отговаряйки на въпроса „Кои са 
народните будители?“ Цялата изява 
бе съпроводена с много емоции, 
добро настроение и удовлетворение 
от наученото. 
Това бе един урок по родолюбие, 
който учи да помним миналото си 
и да не забравяме онези, за кои-
то думата идеал е значела много, 
а родината е била голямата любов 
и смисъла на живота им. 
Поклон пред техните духовни под-
визи! 
Благословени да са тези велики 
българи, отстоявали националния 
ни дух, борили се за независимост 
и свобода българска! 
Благословени да са делата на бъл-
гарите и да пребъде през вековете 
почитта им към познанието! 
Благословен да е денят, в който 
народът ни отдава почит на своите 
духовни водачи! Благословен да 
е Денят на народните будители, 
необходим ни, за да запазим българ-
ското самосъзнание, дух и незави-
симост! 
Честит празник!

Снежана Тасковова

Поклон, будители народни! 
Една от най-светлите дати в българския календар е 1 ноември – Денят на народните бу-
дители. Този ден увековечава паметта на великаните на непобедимия български дух, на 
творците на родната реч, мисъл и историческа слава, на големите дейци на народното 
пробуждане, за да служат за пример на поколенията. Това е ден на почит пред духовните 
водачи на народа, пред онези родолюбци, които са го пробуждали с перо и меч, воювали 
за вярата, езика и свободата на България. 
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