Ден на народните будители
В ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ – с. Бежаново, общ.
Луковит беше отбелязан Деня на
народните будители, за да се
отдаде почит на делото на
бележити
просветители,
книжовници и
борци за
национално
освобождение,
съхранили
през
вековете
духовните ценности на нацията и
нейния морал. Книжовните им и
революционни дела ги издигат до
пиедестала на духовни водачи на
народа ни през една от найобещаващите епохи. Техните очи
ни гледат от портретите в
училищните коридори и класни
стаи, напътстват и поучават, а когато трябва и укоряват. Енергични и
упорити, състрадателни и благородни, служещи за пример със своята
жертвоготовност, с гъвкавия си ум и въображение, със своята
нравственост, с гражданската си доблест. Книжовници и писатели,
вестникари и иконописци, учители и свещеници, дейци на науката и
образованието, корифеи в националноосвободителната борба – неизброима
фаланга от светли умове. В нашето съзнание остават ярки образци от онова
време на пробуждане, на избавление от застоя и безнадеждността, на които
и до днес отдаваме заслужена почит.
Учениците от ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ – с.
Бежаново се включиха в отбелязването наблюдавайки презентации, чрез
които се запознаха с живота, делото и произведенията на едни от найвидните будители.
С голям интерес бе проведена и онлайн срещата с детската
писателка Милена Димова, която също премина под мотото на празника.
Беше проведен и онлайн „Час по родолюбие“, който започна с
беседа и продължи със стихотворения и песни посветени на Народните
будители.
Пред учителския състав бе представена книгата „Макс Вебер и
теорията на съвременната политика“ с автор г-н Венцислав Манолов –
директор на ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ – с. Бежаново. Авторът
запозна присъстващите с биографията на Макс Вебер, политическата му
теория и нейните обединяващи теми, които и предават цялостност и
единство, с развитието и съдбата на политическото му творчество.
На базата на постигнати резултати в учебния процес бяха
обявени за будители на годината на ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ –
с. Бежаново трима учители – г-жа Весела Златева, главен учител,
преподавател по Химия и опазване на околната среда и Човекът и
природата, г-жа Стефка Стоянова – старши учител 1-4 клас и г-жа Цецка
Нейкова - старши учител 1-4 клас. Те получиха заслужено признание на

труда си, както от колегите си и ръководството а училището, така и от
учениците.
На 1 ноември се прекланяме пред многобройните дейци на
словото, на онези творци, които успяха да пренесат мъждукащия въглен на
българския национален дух през вековете.
Благодарим на всички знайни и незнайни, минали и настоящи
народни будители за идеята, която са ни завещали, а именно – че
будността е важна предпоставка за едно по-добро бъдеще – лично и
общонародно.

