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Паисий Хилендарски е български народен будител, духовник и светец, който е извършил едно велико дело. Създава писана 

българска история – „История славянобългарска“. Чрез нея вдъхва самочувствие на своя народ, припомняйки му славното 

минало, което предците ни гордо и достойно са извоювали. 

Васил Левски е една от най-важните личности в българската история. Известен е още като Апостола на свободата. 

Истинското му име е Васил Иванов Кунчев. Той е посветил живота си в борба за „чиста и свята република“. Символ е на 

саможертва и отдаденост към родината. 

Христо Ботев  е български революционер, поет и публицист. Смятан е за национален герой и един от най-видните българи на 

Възрожденския период. Автор само на 20 стихотворения, поезията му дава облика на българската литература и до днес, а 

цялото му творческо наследство предлага една радикална версия на българското национално мислене и философия. 

Иван Вазов е един от най-забележителните български поети и писатели. Наричан е „Патриарх на българската литература“. 

Автор е на множество стихотворения, разкази, повести и романи, посветени на Отечеството. 

Васил Априлов е просветен деец, дарител и писател. Благодарение на него е построено първото българско светско училище в 

родния му град Габрово, сегашната Априловска гимназия. Подпомагал е щедро различни въстания и е издавал книги, свързани 

с българското образование. 

Петър Берон е български лекар, стопански и просветен деец и дарител. Учен-енциклопедист, педагог, философ и естественик. 

Автор на Рибния буквар – първия български буквар. Наречен е така, защото в края на книгата има изображения на кит и 

делфин, макар тези животни да не са риби. Дарява средства, с които подкрепя много български училища. 

Добри Чинтулов е български поет, композитор и учител. Създател е на едни от най-забележителните текстове на песни – 

„Стани, стани, юнак балкански“, „Вятър ечи, Балкана стене“, „Къде си вярна ти, любов народна?“. Автор е и на различни 

учебници и основател на читалище в родния си град Сливен. 

Неофит Рилски е български монах, учител и художник. Една от водещите фигури в българското просветно движение през 

първата половина на 19 век, той е определян като „патриарх на българските учители и книжовници“. Има заслуги за 

движението за народна просвета, за новобългарското училище, за книжнината, за общонационалния книжовен език.  


