Слово на доц.Кирчо Атанасов на тържественото отчитане на VIІто
издание на Националния проект на Ротари и Зонта „Народните
будители и Аз“ и даване старт на VIIІто издание на проекта
на 30.10.2017г. от 19:00часа, Дом на културата „Борис Христов”,
Голяма конферентна зала, етаж 2
Уважаеми г-н Президент,
Уважаеми г-н Министър,
Уважаеми г-да зам. Министри, областни управители, кметове, ръководители на
образованието в райони, общини, РУО,
Уважаеми г-да академици членове на националното жури, членове на
регионалните журита, директори на училища, ученици, ръководители на издателски
къщи, спомоществователи и медийни партньори,
Дами и господа,
Днес най – тържествено отчитаме резултатите от VIІто издание на Националния
проект на Ротари и Зонта „Народните будители и Аз“. Това наистина беше едно
гигантско усилие , в продължение на цялата година на всички от тази зала, за което
искам най – сърдечно да ви благодаря.
Ротари е световна организация над 100г., съучредител на ООН, занимава се с
хуманитарна дейност и в служба на обществото, особено с младите поколения – т.н.
Пето Авеню.
Особено съм благодарен на моя ротари клуб „Пловдив – Пълдин“, създал този
проект и подкрепящ го вече 8-ма година, както и на подкрепата на Ротари клубовете „Пловдив – Филипопол“ и „Пловдив“. Благодарим и на чаровните дами от Зонта клуб
Пловдив за тяхната безрезервна подкрепа, както и на Ротари клубовете от гр. Пазарджик
- „Пазарджик – Бесапара“ и „Пазарджик“.
Проектът „Народните будители и Аз” има за цел да представи имената и
дейността на онези български възрожденци и личности, които са оставили своя
отпечатък в израстването и просперитета на нашата държава.
Проектът на Ротари и Зонта, в който главна роля играе Ученикът и неговата
паралелка е една стъпка в посоката към завръщане на моралните ценности в
българското общество. Седмото поредно издание на проекта за учебната 2016/2017г.
бе подкрепено на национално ниво от НСОРБ, от Министерството на образованието и
науката, от областните управители на Пловдив и Пазарджик, от СУ и ПУ и се проведе
под патронажа на Вицепрезидента на България г-жа Маргарита Попова.
Осмото издание на проекта вече е под патронажа на Президента на България
– Румен Радев, за което сърдечно му благодарим.
Основната цел на проекта е:
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1. Да се съхрани и развива българският дух, да се възпитава младото поколение в
дух на любов, родолюбие, историческа и родова памет, национална
принадлежност и самочувствие, на търпимост, толерантност и единение.
2. Научавайки историята на великите българи и народни будители, градили през
вековете българщината и българския дух, учениците да се изпълват с национална
гордост и патриотизъм.
3. Формиране у младите на любов към родното място и родината. За да знаят, че
са потребни на своя народ или сега веднага или след получаване на елитно
образование и професионална подготовка някъде по света.
В общините на област Пловдив , проектът се проведе под патронажа на областния
управител Здравко Димитров, и кметовете на общини и райони.Аналогично бе и
провеждането на проекта в Пазарджишка област.
Показателен за жезнеността на проекта е интересът на ученици, учители,
директори, общественост към него.
В Седмото издание на проекта в колективното участие на целите паралелки се
включиха над 6500 ученици.За първа година взе участие и едно училище от гр.Варна с
40 паралелки. В индивидуалното участие с разкази, есета, стихотворения и рисунки се
включиха 115 ученика.
За 7-те години в проекта участваха над 63 000 ученици.
Проектът на Ротари и Зонта е един урок по българщина, който всеки български
гражданин трябва да получи в ученическите си години, за да може ярко да демонстрира
своята национална идентичност.
Проектът е дългосрочен, защото не може да си позволим повече лукса да
пропускаме, поколения след поколения да не знаят нищо за народните будители и
великите българи, въпреки че имаме Ден на Народните Будители – 1 Ноември,
неучебен за всички училища в страната. За това той не трябва да прекъсва в следващите
години и да обхваща всички ученици на страната от 5-ти до 11-ти клас.
Само след един ден на 01 ноември е денят на Народните будители.
За първа година ще изнесем проекта „Народните будители и Аз” извън класните стаи
и залите, между хората, за да отпразнуваме този български празник, с презентации и
викторина с награди за народните будители.
Ползвам случая, да поканя всички Вас на 1 ноември /сряда/ от 17.00 до 19.00
часа в МОЛ Марково тепе - партера.
За да няма повече млади българи, които да обругават портретите на великите
българи и народни будители, и да обръщат портрета на Левски с главата надолу, и да
ограбват Паметника на Апостола - наша светиня в центъра на Столицата.
Надявам се, с Ваша подкрепа проектът да се разгърне в бъдеще и на нови
територии в страната и да стане част от училищния живот на всички ученици в
България.
Благодаря за вниманието!

30.10.2017г.
гр. Пловдив

Президент на Ротари клуб
„Пловдив-Пълдин“ 2012/2013 и
ръководител на проекта
„Народните будители и Аз“:
/доц. К. Атанасов/
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