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Паисий     Хилендарски 
               (1722 – 1773) 

Основоположник на Бъл-
гарското възраждане, 

народен будител и духовник. Близо 
две години издирва извори за 
историята на българите и макар с 
разклатено здраве успява да завърши 
през 1762 г. своята „История 
славянобългарска“.  

          Васил Априлов 
             (1789 – 1847) 

Изтъкнат обществен 
и просветен деец, щедър 
покровител на българс-
ката култура и образование през 
Възраждането. По негова инициа-
тива през 1835 г. в град Габрово е 
създадено  първото светско  

училище, чийто главен учител бил  
Неофит Рилски.  
 

    Д-р Петър Берон 
     (ок. 1800 – 1871) 

Възрожденски учен, 
енциклопедист, лекар, 
педагог, философ и просветител, 
щедър дарител на просветното дело. 
Той е автор на първата детска 
енциклопедия – „Буквар с различни 
поучения“, по-известен 
като „Рибен буквар“.  

 

Анастасия Димитрова 
       (1815 – 1898) 

Първата българска светска учителка 
през Възраждането, която през 

1839 г. открива в родния си град 
Плевен първото девическо взаимно 
училище. Завършилите училището 
девойки ставали учителки и много от 
тях  откривали взаимни училища.    

 

   Георги Раковски 
      (1821 – 1867) 

      Идеолог на българ-
ската национално-освободителна ре-
волюция. Като вижда, че българите 
не били готови да се освободят сами, 
защото не били просветени, 
Раковски написва много книги. Чрез 
своите исторически, езикови и 
етнографски изследвания той 
съдейства и за поставяне на основите 
на българските науки.  

 Любен Каравелов 
      (1834 – 1879) 

След Раковски Караве-
лов е най-големият деец на 
нашето освобождение. Редактирани-
те от него вестници се пренасяли по 
тайни пътища в България, четели се 
от старо и младо и будели духа на 
народа, а увлекателните му разкази 
пробуждали у младежите жажда към 
науката и към правдата.  

 
    Васил Левски 
     (1837 – 1873) 

Идеолог и организатор 
на българската национална револю-
ция, създател на Вътрешната 
революционна организация (ВРО) и 
на Българския революционен  центра
- лен комитет (БРЦК).  

Апостолът на свободата вярва във 
възможностите на българите сами да 
извоюват свободата си.  

Христо Ботев 
(1848 – 1876) 

Български национален 
герой, революционер, 
поет, публицист. Син на даскал 
Ботьо Петков, оставил в българската 
поезия истински шедьоври. Ботев 
умело поема от Любен Каравелов 
ръководството на БРЦК и издава 
вестниците „Знаме“, „Будилник“, 
„Нова България“.  

Райна Княгиня 
  (1856 – 1917) 

Българска учителка, уши-
ла главното въстаническо знаме за 
Априлското въстание.  



Народни 

будители 

2 3 
4 

https://sovichka.eu 

Инструкции за работа: 

1.Изрязваме по външните 

очертания. 

2.Прегъваме по 

вътрешните линии. 

3.Внимателно правим 

прорез в средата през 

плътната черна линия. 

4.Оформяме нижката и я 

прилепваме към  папката. 


