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 Културно-историческото наследство на всяка 
нация съхранява нейната историческа памет и е мощен 
фактор за въздействие при осъзнаването на културната 
и национална принадлежност на всеки човек и на 
обществото като цяло.  

 Изключително важно е днес децата и младежите да 
бъдат в допир с културните достижения и историческото 
минало на нацията, за да изградят у себе си чувството за 
принадлежност към всичко българско, да познават 
значителния принос на страната ни в европейското и 
световно културно пространство.  



 Пловдивската народна библиотека 
осъществи две инициативи, насочени 
към популяризиране на книжовното 
наследство сред децата и юношите, за 
да насочи вниманието на учениците 
към важни дати и събития от 
българската история. 



 Тържествено отбелязване на 1 ноември – Ден 
на народните будители 

 Събитието беше организирано по идея на 
Библиотеката, в партньорство с Община Пловдив, 
отдел „Образование“ и Регионалното управление на 
образованието – Пловдив.  

 Основен акцент беше провеждането на Конкурс-
рецитал за най-добро изпълнение на стихове за 
народните будители и българското слово за ученици I 
– XII клас от училищата в град Пловдив. 



 Инициативата имаше за цел да приобщи 
пловдивските деца и младежи към 
отбелязването на този светъл празник на 
българската духовност, да им припомним за 
родолюбието и всеотдайността на нашите 
възрожденци в желанието им да служат на 
своя народ за просвета и духовно израстване. 

























Награждаване на победителите 









Резултати от конкурса 

133 участници в 28 индивидуални и 7 групови 
изпълнения; 

 наградени победители в трите възрастови 
категории за индивидуално и групово изпълнение; 

 една театрална постановка; 

 участие на четири музикални формации. 



Викторина „Освобождението на град 
Пловдив и България“ за учениците от 

област Пловдив 

Формат: онлайн двубой 

 Посветена на 140-годишнината от 
Освобождението на България и възстановяването 
на българската държавност.  



 Целта на събитието е в навечерието на 3 март 
– Национален празник на Р България, учениците 
от област Пловдив да се включат в ново 
предизвикателство – онлайн двубой. 

Организатори: 

  Народна библиотека „Иван Вазов“, Пловдив 

Регионалното управление на образованието – 
Пловдив 

Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“, 
Пловдив 

 
 



Състезанието се проведе 1 март 

 Индивидуалните участници имаха точно 20 
минути, за да се справят с 30 въпроса и различна 
степен на трудност.  

 Същото време за работа имаха и отборите, 
които търсиха пълни и точни отговори на пет задачи 
с повишена трудност. 

 По-голямата част от въпросите бяха свързани 
с Освобождението на Пловдив 



Награждаване  







Резултати от проведената викторина 

 първа подобна викторина за Пловдив – 
учениците се включиха с голямо удоволствие 
  участваха близо 60 ученици от училищата в 

областта 
 младежите показаха много добри познания по 

темата  
 след викторината учениците заявиха желание 

за участие в следващи подобни инициативи 



В заключение 

  при подготовката за участие и в двете 
инициативи учениците трябваше да се 
запознаят с редица текстове от писменото 
наследство 

 представянето им и в двете събития показа 
старателен подбор и добро познаване на 
материята 



Благодаря за вниманието! 
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