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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: кв.  „Поройни”, гр.Хасково     Дата: 04.11.2015 година  

Дискутиран проблем/тема: "Какво знаем  за народните будители и има ли такива и днес" 

 

Част от групата към кв."Поройни",Хасково 

 

Описание на проблема: С различни методи и средства да припомним на участниците в срещата 

кои са народните будители от миналото, за какви хора и личности можем да кажем, че са 

народни будители. Използвахме различи форми за целта. За по-емоционално започване на 

беседата ни по проблема започнахме със стихотворението "Роден край" от поета Светлозар Гечев. 

Емоционалният му прочит от г-жа Мария Райчева, богатото му съдържание, което разказва за 

красотата на родния ни край и тежката участ на мнозинството от днешните българи не помрачиха 

нашето съзнание, че въпреки трудностите, Бъргария е била велика държава и пак ще бъде такава, 

защото "безсмъртен е гордият, български ген". Затова и Калинка възкликна, говорейки за автора 

на стихотворението:"Ето един съвременен народен будител". С дейното участие на г-жа Надка 

Георгиева, Митра Йорданова, Петронка, Жечка Атанасова и др. всички си спомнихме песента 

"Стани, стани ,юнак ,балкански " и нашите видни народни будители, като на въпроса знаем ли 
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някои народни будители, присъстващите ги изреждаха: Наум, Ангеларий, Йоан Екзарх, 

Черноризец Храбър, Симеон Велики, Пайсий Хилендарски, Иван Раковски, Левски, Ботев, Вазов... 

Всеобщо беше мнението на участниците, че будител е всеки, който популяризира знанието на 

националната ни култура и правилната употреба на родния език, както и преклонението пред 

родната култура и национален дух. Жечка ни припомни думите на Паисий от "История 

Славянобългарска": "О, неразумний юроде, поради що се срамиш да се наречеш българин". 

Последва стихотворението "Народни будители", с което ни запозна Калинка Ангелова. С бурни 

овации беше посрещнато стихотворение за будителите от личното творчесво  на  местния ни поет 

Недялко Диев. Г-жа Мария Райчева му  благодари от името  на всички членове на пенсионерския 

клуб при кв." Поройни" за  неговите прояви като истински съвременен будител, като му поднесе 

скромен подарък – бележник и химикал, за да продължи своята дейност като писател, поет. 

Всички бяхме единодушни в оценката си, че сред нас има толкова много отлични учители, 

допринесли за популяризиране на родното и националния ни дух, като поетесата – заслужила 

учителка Дора Белевска, поетесата Нина Момчилова, Мария Ряйчева, Надка Георгиева, Йорданка 

Кирева, Жечка Атанасова, Божана Гюргакова.   

  

 Тъй като  сбирката ни беше като екскурзия, посетихме и "Изворът на Белоногата" и с патос и 

гордост рецитирахме части от  поемата на Петко Славейков. Бяхме на едно мнение, че героите му 

също са будители, защото умират за нашата национална кауза – да останат българи. 

http://www.ngogrants.bg/
http://www.hdgender.eu/


                              Проект „Да разрешим проблемите си заедно: втора фаза“,                                 
www.ngogrants.bg    финансиран от ФМ на ЕИП с договор за безвъзмездна финансова помощ № 309/26.05.2015г.  www.hdgender.eu 

 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 

Фондация „Х&Д Джендър перспективи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 

становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на 

неправителствени организации в България.“ www.ngogrants.bg 

 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Нямаше 

участник, който да не взе участие в беседата за бъгарските будители от миналото и днес. Всички 

изразиха благодарност за труда на учителите, културните работници и всички, които работят на 

това поприще. На въпроса: "Мислят ли, че сред нашите политици днес има будители?" почти 

всички с огорчение отбелязаха /Мария Райчева, Петронка, Недялко Диев, Митра Йорданов/,че за 

съжаление такива почти няма.  

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  Групата единодушно 

взе решение с общи усилия да подпомага и подкрепя дейността на съвременните местни 

народни будители. 

Ангажирани лица: Мария Райчева, Надка Георгиева, Недялко Диев, Жечка Атанасова, Калинка 

Ангелова 

Предприети действия: Осигурена беше възможност сбирката на групата да се проведе в 

местността "Изворът на Белоногата", се разгърна беседата за народните будители. 

Постигнати резултати: Всички участници бяха много доволни, настроението беше прекрасно, 

наученото и припомненото за будителите беше много, размислите на участниците - нелеки, но с 

огромно желание положението на хората в България да се промеени към добро. 

Дата: 15.11. 2015 година    Изготвили: Мария Райчева и Надка Георгиева 
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