
Будителите днес 
 

Всяка епоха ражда своите будители.  Времето и историята не ги 

избират случайно, а ги  създават  тогава,  когато има нужда от тях.  Пръв 

Паисий Хилендарски се опитва да пробуди българите, убеждавайки ги , че 

има с какво да се гордеят. Той се справя с тази нелека задача именно във 

време, в което народът е обезверен и останал без надежда.  Делото му 

продължава  Левски - „посветил себе си на отечеството“,  завършил земния 

си път на бесилото с една цел, една идея, една мечта – „за чиста и свята 

република“.  Христо Ботев, Иван Вазов, Захари Стоянов,  Георги Раковски, 

Петко Р. Славейков, Васил Априлов, Софроий Врачански, Георги 

Бенковски...  Много са великите българи, просветители, книжовници, 

революционери, отдали труда и живота си на българската свобода и 

духовност. Има ли ги днес? Кои са днешните будители?  

Днес е традиционно да приемаме, че будители са дейците на културата, на 

изкуството, учителите - хората, чиято мисия е да ни изведат не от 

финансовата, а от духовната криза, в която потъваме. Хората, които  се 

опитват да ни измъкнат от материалното и ни учат, че ако не сме богати с 

ума и духа, а с вещите си, винаги ще си бъдем бедни. Това са хората, които 

не спират да вярват и да ни карат да вярваме в думите на Васил Друмев : 

„Един народ, който има съзнание, култура, писменост и наука, непременно 

ще има светла и трайна бъднина.“  

Днешните будители са надеждата за съхраняването на българския народ. 

Ние имаме нужда от тях, за да се събудим от апатията, да се отърсим от 

усещането, че от нас нищо не зависи, да спрем да се борим само за 

собственото си оцеляване и да се борим за оцеляването на националното 

си самочувствие и отговорност. 

Днешните будители, са тези, които са готови да разпространяват и 

поддържат огъня на просветата, културата и духовността. Те са ни 

необходими, защото времето няма да спре, а българския дух трябва да 

живее. 

 

Лъчезара Стоянова 



VI-а клас 

Будителят днес 
Будител е този човек, който е оставил следа в миналото на нашата родина. 

Човек, който се е посветил на това да извърши или остави дела достойни за 

пример и уважение. Всяка година на 1-ви ноември ние почитаме паметта 

на тези хора. Будители е имало преди, има и в днешно време. 

Будителите са хората, които продължават да се занимават с просвета, 

творчество, история и др. Пример за това са нашите учители, които ни учат 

да бъдем добри хора, да сме грамотни и образовани. Без тяхна помощ ние 

нямаше да можем да пишем, да четем и да смятаме. Те са хора достойни за 

уважение – за трудът, който полагат да ни направят умни българи. Ние 

прекарваме с тях години наред. Прекарваме с тях по-голямата част от деня 

си. През това време те ни помагат да се развиваме и постигаме целите си. 

Учителите са днешните будители! 

Ани Димитрова 

VII-а клас 

 

Будителите днес 
Будителите днес са учителите. Будителите би трябвало да бъдат и 

писателите, но повечето от тях днес не пишат неща, които могат да 

пробудят чувства, емоции у хората. Не могат да ги накарат да се замислят, 

да променят нещо в себе си. Навремето книгите са подбуждали хората към 

действия, променяли са мисленето им. Писателите са убеждавали хората 

чрез книгите си да се изправят срещу враговете си. Днес няма такава 

причина. Според мен днес писането на книги е само начин за изкарване на 

пари, а писателите не са будители, а търговци. Поне учителите не се 

промениха. Те са били, са и винаги ще бъдат хората, които ни подготвят за 

живота. И не само за професията ни. Освен по предметите, те ни учат на 

обща култура и възпитание. Те са истинските будители на нашето време. 

Диана Георгиева 



VII-в клас 

Будителите днес 
Има ли будители днес? Разбира се че има! Ако нямаше щяхме ли да сме 

хората, които сме сега? В днешно време, учителите най-много заслужават 

да бъдат наречени будители, защото ни учат на всичко, което знаят. Учат 

ни да пишем, да четем, да смятаме.  

Те изграждат представата ни за живота и бъдещите дни, подготвят ни за 

трудностите, които предстоят, подават ни ръка в трудни моменти. В 

днешно време за съжаление трудът им не е оценен подобаващо и понякога 

учителите не получават заслуженото уважение. Според мен те са 

пренебрегвани несправедливо. Ако не бяха те, всички щяхме да сме неуки 

и нямаше да можем да различаваме две прости думи. Какво бихме правили 

в днешно време без учители, които да ни научат на необходимите знания, 

да ни превърнат в добри хора? Затова всички трябва да ги почитаме и 

уважаваме!  

Виктория Коева 

VII-а клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Будителят днес 
Будителят – това е човек, който през целия си живот активно популяризира 

и извежда в приоритет знанието за националната история и правилната 

употреба на майчиния език, както и преклонението към родната култура и 

национален дух. 

Кои хора могат да се нарекат будители? Това е един много важен въпрос за 

нашата държава. Макар и в днешно време да има по-малко будители, аз 

мисля, че все още ги има сред нас. Според мен в днешно време учителите 

са нашите будители, защото ни учат на добро, да бъдем добри един с друг. 

Будителите са като наши родители, защото те са хора, които ни подтикват 

към добро, към обич към родината и родния език. Те са хората, които най-

много вярват в българския народ и в неговата сила. 

Кои са били първите будители? В днешно време не трябва да има хора, 

които да не знаят кои са първите будители, защото те са започнали едно 

много хубаво дело. Това са Паисий Хилендарски и неговия последовател 

Софроний Врачански. С написването на „История славянобългарски” 

Паисий показва на всички българи че не бива да се срамуват от вярата си, а 

точно обратното – да се гордеят с това, че са българи. По-късно Софроний 

преписва книгата му, за да може написаното в нея да достигне до повече 

българи. Именно хора като тях карат народа да се гордее с произхода и 

вярата си и да бъде единен! 

Будителите са хората, които са допринесли много. Ако ги нямаше тях 

какво ли щеше да бъде в нашата държава? Щеше да бъде като улица без 

изход, като един хаос, като мина от която не можем да излезем. 

Нашите родители и учители са днешните будители, които трябва да бъдат 

уважавани. Нашите родители са тези, които са ни дали живот, които са ни 

отгледали, които се борят за нашето добро и винаги ни подават ръка в 

трудни за нас моменти. Нашите учители са хора, които всеки ден се борят 

за това да получим добро обучение и образование.  

Янислава Борисова 

VII-а клас 


