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„Народ, който не познава и не тачи 
своето минало, не може да се надява 
на достойно бъдеще.“
Паметни и заветни са философските 
прозрения на великия Вазов, зву-
чащи повече от убедително - живи 
в народната памет, особено в ден 
като този.
Първи ноември! Ден на народните 
будители! Един от най-светлите праз-
ници на България!
Празник на историческата памет 
и на националното ни самочувст-
вие, отстоявано година след година 
през векове на робство и страдание 
– дело на знайни и незнайни книжо-
вници, просветители, борци за на-
ционално освобождение, вдъхнали 
вяра в собствените сили на народа 
за възстановяване на българската 
държавност. Будителите издигат 
храма на българщината в човешки-
те души, те са войните на знанието 
и науката.
Днес с благодарност и благоговение 
свеждаме глави пред всички тях, 
посветили живота си за издигане 
духовността на нацията, съхранили 
през вековете моралните й ценнос-
ти.
В деня, когато цяла България се 
покланя пред святото дело на своите 
будители, учениците и учителите от 
БСОУ „ Д-р П. Берон“ отбелязаха уни-
калния празник с трепет и вълнение. 

Всички класни стаи бяха украсени 
с портрети на познати и свидни за 
всеки българин личности, изобил-
стваха интересни факти за живота 
и блогословената им мисия. Учени-
ците от V до VIII кл. се отправиха към 
центъра на Прага, където е бюстът-
паметник на патрона на нашето 
училище – д-р Петър Берон – един 
от най-ревностните радетели за 
знание, просвета и култура. Г-жа 
Димитрова запозна учениците 
с дейността на многобройните 
дейци на словото и на па-
триотичните стремления на 
будителите, които успяват 
да пренесат мъждукащия 
пламък на българския 
национален дух през ве-
ковете. Споменати бяха 
имената на покрови-
теля на българския 
народ св. Иван 
Рилски Чудотво-
рец, Н.Рилски, 
Н.Бозвели, П. 
Хилендарски, 
Софроний Вра-
чански, братя 
Миладинови, 
Г.С.Раковски, 
Д. Чинтулов, 
Л. Каравелов, 
будители-
те-икони 

на България - Васил Левски, Христо 
Ботев, Иван Вазов, енциклопедистът 
д-р Петър Берон. С тържествено 
поднасяне на венци и цветя бе увен-
чан този паметен ден!
В същото време учениците от IX до 
XII кл. се поклониха пред паметника 
на Светите братя Кирил и Методий, 
който се издига величествено на 
прочутия Карлов мост, изразявайки 
своята почит пред техните благород-
ни пориви и положиха венец в чест 
на празника. Г-жа Начева произнесе 
слово, отразяващо значимостта 
и творческата мощ на първоучите-
лите и техните последователи, на 
просветителите и цялата плеяда 
патриоти, будили народната свяст. 
И днес България има нужда от хора 
с будителски дух, които да поддър-
жат със слово и дело българското 
национално самосъзнание, да 
съхранят нашите духовни ценности 
за идните поколения, защото: „Човек 
и добре да живее, умира. И друг се 
ражда. И нека родените по-късно 
помнят!“ Ние сме родени по-късно. 
И ще помним!
Нека помним навеки тези велики 
българи, които се погрижиха духът 
български да бъде жив, чувствите-

лен и буден, защото без 
него ще угасне огънят 

на любородието, на 
вярата и любовта 
към земята на 
дедите ни!

снежана  
тасковова

Слава вам, будители народни!
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