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Будители

У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

www.oualeko.com

Цветя за вас, будители народни,
Покланям ви се в този ден,
защото с мисли благородни
всеки миг е озарен.

От плодовете на вашето призвание
нашият език до днес е жив,
благодарение на вашето старание
светът е толкова красив.

Културата ни оцеля през вековете
и заслугата отново е на вас,
ето затова поднасям цвете,
защото мислено сте с нас.

                                        Детско творчество

Пловдив, ул. „Божидар Здравков” № 3а
факс: 634 498, тел.: 625 673, е-mail: aleko-online@oualeko.com

бр. 289
година 18, ноември 2022 г.
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Съвременните будители, носители 
на пламъчето на знанието. Гост в 
библиотеката – Гергана Георгиева 
от ИК „Жанет 45” – стр. 10

Поклон, Будители! – стр. 11

"Училищен живот"
отговорник Здравка Петрова

"С България в сърцето"
отговорник Мирко Попов

РУБРИКИ:
"Езикова страница"
отговорник Стефка Костадинова 

"Детско творчество"
отговорник Мария Митева

Отговорник на изданието Елена Пенишева



2

Денят на народните будите-
ли – 1 ноември – е общобългар-
ски празник, който е посветен 
на делото на българските прос-
ветители, книжовници, борците 
за национално освобождение 
и стремеж към образование и 
книжовност. Тези, които са съх-
ранили духовните ценности и 
морал на българската нация 
през вековете. 

Според Тълковен речник на 
българския език „будител“ е 
деец от епохата на Българското 
възраждане, който е работил за 
просвещението и национално-
то самоосъзнаване на българ-
ския народ. 

Всепризнат патрон на бъл-
гарското будителство е свети 
Йоан Рилски. Сред най-таче-
ните български народни буди-
тели са: Паисий Хилендарски, 
Неофит Бозвели, Неофит Рил-
ски, братята Кирил и Методий, 
братята Димитър и Константин 
Миладинови, Георги Стойков 
Раковски, Васил Априлов, Ва-
сил Левски, Христо Ботев, Сте-
фан Караджа, Хаджи Димитър, 
Любен Каравелов, Добри Чин-
тулов, Иван Вазов, Александър 
Екзарх, Стефан Антонов, Иван 
Богоров, Найден Геров, Йоаким 
Груев и още стотици радетели 
на българско самосъзнание.

Празникът се чества до 9 
септември 1944 г., след което е 
заличен по политически съобра-
жения. Възстановен е през 1992 г. 
от Народното събрание по иници-
атива и настояване на национал-
ното дружество „Мати Болгария“.

Поклон!

1 ноември – 
Ден на народните будители

У ЧЕБН А ДЕЙНОС Т

По случай празника в ОУ 
„Алеко Константинов” бяха 
организирани поредица от 
мероприятия с учениците и 
техните учители. Проявите за-
почнаха предната седмица, 
когато на децата се даде за-
дача да издирят информация 
за народните будители и да 
направят проекти, работейки 

в групи. С голям ентусиазъм и 
интерес учениците се включи-
ха в честването. 

Проектите бяха изложени 
във фоайето на училището ни, 
където всеки можеше да се за-
познае с народните будители. 
Някои от учениците написаха 
свои стихове и съчинения на 
тема „Моите будители”. По-
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Н. Друмева, В. Янкова, М. Генова – учители по БЕЛ

малките рисуваха любим бу-
дител, а друга част от децата 
се включиха в представянето 
на училището през вековете –  
„училището през Възраждане-
то”, „училището на моите роди-
тели”, „училището днес”, „он-
лайн училище”, „училището на 
бъдещето”. 

По време на празника 
учениците, заедно със свои-
те учители, изпяха едни от 
най-известните възрожденски 
песни, четоха свои творби и 
разказаха за любими народни 
будители.

„Народни будители” –  
Проекти на 3.г клас

Богдана Стамболова – класен ръководител
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По повод 1 ноември – роди-
телите на учениците от 4.в клас 
се включиха в поредната ини-
циатива за насърчаване на че-
тенето по класов проект „Въл-
шебството на книгата“.

Те участваха в часа по чете-
не с интересна и полезна ин-
формация за народните  буди-

тели, поднесена под формата 
на беседа и тематична кръсто-
словица,  която  учениците ре-
шиха вярно  и показаха отлични 
знания за будителите. Гостите 
изразиха задоволство от четив-
ната техника на учениците при 
прочит на информация от раз-
лични източници по темата. 

За да насърчат четенето, 
родителите подариха на всяко 
дете книга  за народните буди-
тели. Със заявено от учениците 
желание за нова среща  и обе-
щано от родителите следващо 
участие завърши един ползот-
ворен и емоционален час по 
литература в 4.в клас.

„Вълшебството на книгата“ в 4.в клас  
с участие на родители

Гергана Стоицова – класен ръководител

Изложба „Будители”
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Елена Пенишева – библиотекар

„Светите седмочисленици” – 
презентация в 4.а, 6.б, 7.г клас

Величка Янкова, Надежда Друмева, Мария Генова – учители по БЕЛ
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Обикновено споменаване-
то на думата „будител“ предиз-
виква асоциация с личности от 
епохата на Възраждането. Тре-
тата българска държава също 
има фигури, които успяват да 
вдъхновят своите съвременни-
ци и допринасят за развитието 
на просветното дело. Без съм-
нение сред първите имена, кои-
то заслужават да се отбележат е 
професор Иван Шишманов.

Той е роден на 22 юни 1862 
година в Свищов в семейство на 
образован търговец, за когото 
бъдещият професор си спомня, 
че е влял у него „океан от любов 
към Отечеството“. Под негово 
влияние от малък той проявява 
силна любознателност и любов 
към народното творчество. Ун-
гарският пътешественик Феликс 
Каниц е впечатлен от 14-годиш-

Иван Шишманов – будителят  
на следосвобожденска България

/160 години от рождението му/

С БЪ ЛГА РИЯ В С ЪРЦЕ ТО

Иван Шишманов с група художници

ното дете и му урежда стипен-
дия за Педагогическо училище 
във Виена.

В столицата на Австро-Ун-
гария Иван престоява 6 годи-
ни (1876-1882), а след това се 
връща като учител в родния 

Свищов. Там поддържа прия-
телски отношения с Алеко Кон-
стантинов и Цветан Радославов 
– авторът на „Мила Родино“. 
През 1884 година спечелва сти-
пендия и продължава образо-
ванието си в Западна Европа, 
последователно следвайки фи-
лософия и литература в Йена и 
Женева.

Шишманов създава през 
1889 година „Сборника за на-
родни умотворения, наука и 
книжнина“. С него допринася за 
публикуването (1889 г.) и дори 
завършването на романа „Под 
игото“. Той пуска първата част 
на романа, а нейният успех ок-
риля Иван Вазов да го довърши.

В края на ХІХ век Шишманов 
се утвърждава като учен с го-
лям размах. Изследванията му 
са посветени на проблеми от 
различни области, а тези върху 
Българското възраждане и бъл-
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Добрин Михайлов, 4.б клас

гарския фолклор и до днес са 
едни от най-добрите.

Не го влече политиката и 
само под много силен натиск 
се съгласява през 1903 година 
да стане министър на просве-
тата и то с изричното условие, 
че ще има свобода да извърш-
ва реформи. Тъй като той влиза 
в правителството по личното 
настояване на княз Фердинанд, 
финансовият министър не смее 
да му откаже средства, а с тях 
Шишманов строи училища и 
детски градини, подпомага му-
зеи, читалища и библиотеки, 
изпраща художници, артисти, 

музиканти и учени „да видят 
отблизо“ културните ценности 
на Европа. Защитава Елин Пе-
лин, чиито първи разкази не са 
добре посрещнати, и, за да го 
спаси от нищетата, го назначава 
на работа.

При Шишманов Висшето учи-
лище става Университет (1904 г.), 
а през 1905 година тържествено е 
открит Народният музей. Минис-
търът води тежки битки с депута-
тите за бюджетите на училищата, 
понякога за заплатата на всеки 
учител. Той казва: „Един народ, 
който дължи своето Възраждане 
и своята свобода на училищата 

и даскалите, такъв народ трябва 
винаги да цени високо просвета-
та, защото няма истинска свобо-
да без просвета.“

Може би най-забележител-
ното дело на министър Шишма-
нов е построяването на Народ-
ния театър.

Професорът е пръв предсе-
дател на българския ПЕН клуб 
(клуб на поети, есеисти и нове-
листи), част от световната орга-
низация на писателите. Именно 
на нейн конгрес в Осло на 22 
юни 1928 година Иван Шишма-
нов внезапно умира след апо-
плектичен удар.

Мирко Попов – учител по история и цивилизации
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Габриела Белчева, 4.б клас

Величка Янкова, Надежда Друмева, Мария Генова – учители по БЕЛ
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Елена Пенишева – библиотекар

„Трябват ли ни будители 
днес?” – отправи въпроса си 
директно и още в началото гос-
тенката ни г-жа Георгиева, към 
дошлите да се срещнат с нея 
деца. Кратък момент на мисле-
не  и „Да” се чува от няколко 
места. В по-нататъшното тълку-
ване кои са днешните будители 
и защо са ни необходими има-
ше различни мнения, разбира 
се, но всички се обединяваха 
около заключението, че те са 
двигателят, сърцето на един на-
род, нашият, който иска и може 
да върви напред, но нещо, как-
то обичаме да казваме, „все ни 
спъва”. Така е безспорно, иначе 
бихме били на толкова високо 
място в Европа във всяко едно 
отношение, че биха ни завиде-
ли далеч по-успели народи. На-
дежда обаче има, защото  сме 
будни, защото не сме забрави-
ли нашите герои, почитаме ги 
и им се възхищаваме. Защото 
сме наясно, че трябва да след-
ваме техните последователи и 
сами да се стремим да бъдем 
такива. Имаме невероятни уче-
ни, писатели, учители и инте-
лектуалци, които дават всичко, 
на което са способни, за да ни 
има нас, българите, и то такива, 
че един ден децата ни по света 
с гордост да заявят своята при-
надлежност към България.

Гергана Георгиева доказа, 
че е един от тях – съвременните 

будители, които обичат децата, 
намират време за разговори с 
тях, убеждават ни, че има сми-
съл да се борим за бъдещето 
си, и един ден ще имаме това, 
за което всеки мечтае – свобо-
ден и достоен живот, възмож-
ност за избор какво да рабо-

тим, къде да живеем и как да 
го постигнем. Важното е да за-
помним, че промяната започва 
от всеки от нас.

Бел. авт.: Г. Георгиева е част 
от екипа на ИК „Жанет 45”, от-
дел Маркетинг и продажби, 
Пловдив                                                                            

Съвременните будители, носители 
на  пламъчето на знанието 

 Гост в библиотеката – Гергана  
Георгиева от ИК „Жанет 45”
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Витрина в училищната библиотека. На снимката Димитър Божиков, 4.б клас

4 клас

По повод месеца на будителите – ноември, ученици 
от клуб "Приятели на книгата" – ОУ "А. Константинов", 
гр. Пловдив, с ръководител Елена Пенишева, направиха 
обиколка на паметниците на възрожденците в Градската 
градина – Хр. Ботев, Н. Геров, Г. Раковски, Д. Хаджиде-
ков, Отец Кирил – Пловдивски митрополит, В. Петлеш-
ков. Оставиха цвете пред всеки от тях и прочетоха факти 
от забележителното им дело. Припомниха си заслугите 
им за свободата, напредъка и просперитета на България.

Поклон, будители!

Елена Пенишева – библиотекар
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Честитим рождените дни  
на всички, родени през тази седмица  

с пожелание  
за здраве и успехи! 

ОХРАНА
Охраната на училището се осъществява от негови служители. 

През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

Изпращайте своите идеи, предложения и заявки за абонамент на редакционния адрес: 
aleko-online@oualeko.com

У ЧИЛИЩЕН ЖИВОТ


