
                                                         

   ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД 

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО-БЛАГОЕВГРАД   

        РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-БЛАГОЕВГРАД 

 

Уважаеми директори, учители и ученици, 

Денят на народните будители е светъл празник в българския 

национален календар. Той обединява усилията, енергията и волята на 

хиляди радели за просвета и култура, както и дейци на революционното 

движение. Това се личности, които с делата си пишат достойни страници в 

българската история, който проправят пътя на градивния прогрес и 

осигуряват просперитет на своята нация, насочвайки я напред в нейното 

историческо развитие.  

По този повод - Денят на народните будители, Регионален 

исторически музей-Благоевград организира ученическа кръгла маса, под 

надслов „На ползу роду“. Паметта на възрожденците през погледа на 

съвременния ученик“. Тя е посветена конкретно на народни будители и 

събития от Българското възраждане, които през 2020 г. имат кръгли 

годишнини: Ильо Марков, Хаджи Димитър, Панайот Хитов, Бачо Киро, 

Панайот Волов, Васил Петлешков, Димитър Попгеоргиев Беровски, 

Натанаил Охридски, Димитър и Константин Миладинови, Григор 

Пърличев, Иван Вазов, учредяването на Българската екзархия, създаването 

на Солунската българска мъжка гимназия.  

Научният форум ще се проведе на 28 октомври /сряда/ 2020 г. от 

11,00ч. в конферентната зала на Регионален исторически музей-

Благоевград. Възрастовата граница на участниците е от 4 до 12 клас 

включително. Времетраенето на съобщението или презентацията е 10 

минути. Осигурена е мултимедия.  

Заявки за участие с кратко резюме може да изпращате до 25 

октомври 2020 г. 

За контакти: д-р Елена Чалгънова  

Emai: rimbld@gimail.com; eelhch@abv.bg. 

Тел: 073 88 53 70; 0882 72 2345 

mailto:rimbld@gimail.com


 

З А Я В К А  З А   У Ч А С Т И Е 

 

 Ученическа кръгла маса 

„На ползу роду“.  

Паметта на възрожденците през погледа на съвременния ученик” 

    По повод Деня на народните будители 

 

Дата на провеждане: 28 октомври 2020 г. , гр. Благоевград 

Място: Регионален исторически музей - Благоевград 

             

            Име.……………………………………………………… 

  Клас………………………………………………………              

  Училище………………………………………………… 

  Ръководител…………………………………………….. 

            Заглавие на съобщението………………………………             

   Резюме……………………………………………………      

            Координати за връзка /тел., E-mail/………………...   
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