
 

Be the light! 

  
Алеко Константинов 

Роден в гр. Свищов, в се- 
мейството на богатия  
търговец Иваница Хаджи- 
константинов. Познат с 
псевдонима Щастливеца.  
Алеко учи при частни 
учители и в училищата в 
Свищов и Габрово. Работи 
за ограмотяването на  
обществото. 
Произведения: „До Чикаго 
и назад“, „Бай Ганьо“ и др. 

 
Васил Левски 

Апостолът на свободата, 
както е известен, е признат 
за най-великият българин 
на всички времена. Роден е 
в Карлово. След като става 
калугер получава името 
Игнатий. Той организира и 
разработва революцион-
ната мрежа за oсвобожде- 
нието на България.  
Истинското име на 
националният герой е 
Васил Иванов Кунчев. 

 
Георги Раковски 

Истинското име на 
българският революцио- 
нер е Съби Стойков Попо- 
вич. Роден е в Котел, в 
семейството на богат 
търговец и занаятчия.  
Получавайки стабилно 
образование, тръгва по 
пътя на всички „светли“ 
жертвоготовни братя-
българи – за освобождени- 
ето на Отечеството. 

 
Добри Чинтулов 

Ражда се в гр. Сливен в 
бедно семейство на 
занаятчия. 16 години учи в 
гръцко училище в родния 
си град. Заминава за 
Търново, където му се 
налага да слугува, за да си 
изкарва прехраната. Учи в 
Одеса, после - в Семинари- 
ята. Връща се в Сливен и 
основава училище, където 
преподава със сърце и 
плам. 

 
Иван Вазов 

 

Патриархът на  
българската литература е 
роден в гр. Сопот в родолю- 
биво семейство.  
Той учи във взаимно и 
класно училище, изучава 
много езици. Отказва да 
стане търговец като баща 
си и става поет, писател и 
драматург. Става академик 
на БАН и Министър на 
народното просвещение. 
Написал е първият 
български роман: „Под 
игото“. Първото му 
стихотворение е „Борба“. 

 
Неофит Рилски 

Той е български монах, 
учител и художник. Роден 
е преди повече от 200 
години в Банско или в село 
Баня, Разложко. Светското 
му име е Никола Поп- 
петров Бенин. Налага се да 
замине за Рилския манас- 
тир, където учи за иконо- 
писец. По-късно сам става 
монах и учител. Пише мно- 
жество учебници и създава 
първия български глобус. 

 
Паисий Хилендарски 

Български народен буди- 
тел, духовник и светия. 
Роден преди три века, 
около Самоков. Родите- 
лите му го кръстили Пенко 
или Петър. Основопо-
ложник на българското 
възраждане. Монах в Хи-
лендарския манастир под 
името Паисий. Преписва и 
разпространява разкази за 
българската история – 
„История славянобългарска“. 

 
Панайот Волов 

Той е деец на национално- 
революционното движе- 
ние с псевдоним Петър 
Ванков. Един от главните 
дейци в Априлското въста- 
ние. Роден в гр. Шумен, в 
занаятчийско семейство. 
След разгрома на 
Априлското въстание, 
бягайки след предателс- 
тво, в опит да преплува 
река Янтра, се удавя. 



 

Be the light! 

 
Петко Славейков 

Роден във Велико Търново, 
майка му почива при 
раждането, а той е спасен 
като по чудо. Сменил 
фамилията си на Славей- 
ков, защото бил много 
впечатлен от славеите. 
Учителствал в много села, 
събирал песни, пословици 
и поговорки. Баща на осем 
деца, от които поетът 
Пенчо Славейков. 

 

 
Свети Иван Рилски 

Български светец и 
отшелник. Не се знае 
неговото рождено име. 
Живял през X век. До 25 
годишна възраст бил пас- 
тир. След смъртта на ро-
дителите си раздал на- 
следството си, приел име- 
то Йоан и станал монах. 
Оттеглил се в Рила пла-
нина, където се предал на 
пост и молитва. Основател 
на Рилския манастир. 

 
Стефан Караджа 

Стефан Тодоров Димов е 
български национален 
герой, революционер и 
войвода. Роден е в село 
Ичме.  През 1866г. се 
присъединява към малка 
чета, водена от Хаджи 
Димитър и Желю войвода. 
Ранен тежко в битка, 
арестуван и осъден на 
смърт чрез обесване. 
Умира от раните си в 
затвора. 

 
Тодор Каблешков 

Виден български револю-
ционер, участник в 
Априлското въстание. 
Роден в заможното семейс-
тво на хаджи Лулчо. 
Наричан втория Левски, 
Каблешков изгражда и 
опддържа голяма верига 
комитети в Копривщен-
ския край.  
При избухването на  
Априлското въстание  
пише Кървавото писмо. 

 
Хаджи Димитър 

Димитър Николов Асенов е 
един от най-значимите 
български войводи. Умира 
едва 28-годишен след 
тежко сражение на четата 
му с османски части на 
връх Бузлуджа. Роден е в 
Сливен, в семейството на 
търговец. На 22 години 
излиза в Балкана и участва 
в няколко чети. Връх на 
Антарктическият полуо-
стров е именуван на него. 

 
Христо Ботев 

Български национален 
герой, поет и публицист. 
Роден е в края на IX век в 
Калофер. Имал осем братя 
и сестри, а баща му бил 
учител и книжовник. Баща 
му го изпраща да учи в 
Одеса, където посещава 
повече библиотеки, 
отколкото училище. 
Издава български вестник 
и първите си стихове в 
Румъния. 

 
Черноризец Храбър 

Никой не знае истинското 
му име. Живял е по 
българските земи преди 
повече от 1000 години. Бил 
е образован, произлизал е 
от благороден род и се е 
смятало, че може той да е 
самият Симеон Велики. 
Пише „Сказание за 
буквите“, с което защитава 
правото на славянската 
писменост да е равна на 
гръцката и еврейската. 

01-ви Ноември е ден на 
гордост, спомен, празник и 
отдаване на почит към 
делото на българските 
просветители, книжовници, 
революционери и будители! 
Не е тайна, че духовното 
просвещение на българския 
народ е дало така нужния 
тласък за задвижването на 
националноосвободителното 
движение по родните земи. 
Вярата в Бога и в 
Неговото Слово, 
християнските ценности, са 
били движещите сили, 
разгорели неугасимо огъня в 
сърцата на будителите, 
подтиквайки ги да живеят за 
доброто на народа. 
България е благословена от 
Бога страна! 

 


