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УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,  

УВАЖАЕМИ КУЛТУРНИ И ПРОСВЕТНИ ДЕЙЦИ, 

 

По повод един от най-българските празници в календара – 1 ноември – Деня на народните 

будители, празника на просвещението, на идеала за национален и духовен подем се обръщам към 

най-здравите и най-дълбоките корени на българската духовност.  

Отбелязан за пръв път през 1909 г. в Пловдив, а от 1922 г. обявен за официален празник, тъй 

като на 1 ноември се е чествала паметта на небесния закрилник на българския народ – Св. Иван 

Рилски Чудотворец, Денят на народните будители заема особено място в националния ни празничен 

календар. Във времена, когато българското общество изпитва остра нужда от духовни стожери, то 

търси и намира упование в народните будители от Възраждането. Светли личности, които ни учат 

как се обича България и как се умира за нея. Ангели-пазители, символи на българския национален 

идеал – единна и целокупна България. Апостоли на българщината, от каквито имаме нужда и днес! 

Богатата ни история е запазила имената на много бележити българи, които с гордост можем да 

определим като народни будители. Убедена съм, че Вие продължавате тяхното дело, съхранило 

вечния български дух, вечния стремеж към овладяване на знанието, вечното движение напред.  

Позволете ми в този празничен ден да Ви благодаря за Вашата народополезна работа за 

съхраняване на българската духовност. Благодаря Ви за всеотдайността, за отговорността към 

бъдещето, за възрожденския дух, който поддържате неуморно и за примера, който давате! 

Пожелавам на всички Вас, чиято мисия днес е да съхраните българската духовност, да 

запазите жив копнежа по нови хоризонти в образованието и културата. Не спирайте да будите 

съзнанието на младото поколение за наследството, което носим като история, духовност и 

традиция! Да съхраним ценностите и идеите, завещани от книжовниците, от духовните 

вдъхновители и от революционните водачи в славното ни минало! Нека смело и гордо вървим 

напред и нагоре, призвани да продължим святото им дело, за да се носи с чест името българско във 

всички времена! Вашата мисия да отстоявате висините на човешкия дух, да пазите народните 

традиции, да поддържате жив огъня на духовното начало, е мисия трудна, но изключително 

благородна. Бъдете достойни последователи на завещаната ни българска духовност и традиции и 

гледайте със самочувствие в бъдещето на България! Нека Св. Иван Рилски да Ви закриля във 

Вашето свещено дело на съвременни будители, просветители и народни учители!  

Честит празник на всички, събуждащи духовното и чертаещи делници, изпълнени с надежда 

и родолюбие! 
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