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Българи отблизо и далеч 
в „Будната България“
Стотици видео писма на българи от пет континента пристигнаха за инициативата „Будната България“, обя-
вена от вицепрезидента Илияна Йотова по повод Деня на народните будители. Целта – да бъдат насърче-
ни деца, младежи и възрастни от българските общности да изразят своята връзка с България, с нейното 
минало и бъдеще – надминава очакванията на организаторите, разкривайки един нов и още по-прекра-
сен образ на Родината.„Само в родния ни български 

език я има думата „будител“, коя-
то събира в себе си толкова мно-
го – просвещение, патриотизъм, 
идеали, отдаденост на другите. 

Будителите написаха българската ис-
тория, будителството формира 
българската национална иден-
тичност. И днес България има 
своите будители. Това са свобод-
ните, смели и грамотни хора, кои-
то я водят напред. Хората, които 
не ни позволяват да заспим, а да 
отстояваме себе си всеки ден“, 
това заявява вицепрезидентът 
Илияна Йотова в приветствието 
си по повод Деня на народните 
будители. По думите й, българите 
са буден народ, който е показал, 
че иска да живее по правила, в 
ред и законност. „Когато това се 
случи, в родината ще се завърнат 
и тези, които живеят навън“, по-
сочва вицепрезидентът.

В инициативата „Будната 
България“ се включиха наши 
сънародници от всички краища 
на света – от далечна Арженти-
на, САЩ, Австралия, Перу, цяла 
Европа, Казахстан, Киргизстан. 
Чрез своите видео писма и гово-
рейки на чудесен книжовен бъл-
гарски или на архаичния си майчин 
език, наследен от няколко поколения, 
те създават образа на будната Бълга-
рия, късчетата на която са разпръсна-
ти по цял свят.

От името на Асоциацията на бъл-
гарските сдружения в ЧР в „Будната 
България“ участваха децата от неделно 
училище „Св. св. Кирил и Методий“ 
– Бърно, към Българското сдружение 
в града, с откъс от представянето си в 
литературно-музикалната работилни-
ца, организирана в библиотеката Jiřího 

Mahena по повод Дните на национал-
ните малцинства в южноморавския 
град, и Камелия Илиева, главен ре-
дактор на „Роден глас“ с емоционал-
но слово за духовното пробуждане и 
любимото си училище – Национална 

Априловска гимназия. На 5 ноември, 
г-жа Илиева получи имейл, в който се 
казва: „От името на Вицепрезидента 
на Република България и целия й екип, 
с поздрав лично от г-жа Илияна Йото-
ва, благодарим, че се включихте в ини-
циативата й „Будната България“.

Всички видео писма могат да се ви-
дят в Youtube канала на Вицепрезиден-
та на Р България.

И макар да казваме, че България е 
навсякъде по света, където звучи бъл-
гарска реч, оказва се, че България я 

има дори там, където нишката на езика 
е скъсана. Впечатляващ е разказът на 
наследник на българи в Уругвай, който 
показва табела от бронз с надпис „Бъл-
гарин“. Била е от магазина на неговите 
баба и дядо и съпътствала семейството 

в Боливия, Аржентина, Уругвай. 
„Не познавах моите баба и дядо, 
но един ден намерих табелка от 
бронз. Така влязох в контакт с ко-
рените си“ – споделя на испански 
език Нелсон Авдалов. 

Случайно откритата кръвна 
връзка със страната ни станала 
причина да поиска българско 
гражданство, а сега и дъщеря му 
Сара е направила постъпки, за 
да може официално да се нарече 
българка. 

„Най-важното послание, кое-
то ни изпратиха нашите сънарод-
ници, е, че искат да поддържат 
здрави връзки с родината, го-
тови са да работим заедно, за да 
популяризираме българското и 
да развиваме България“, изтъква 
Вицепрезидентът. Илияна Йото-
ва е убедена, че енергията, която 
свързва всички българи в Бълга-
рия и по света, ще ни помогне за-
едно да преодолеем всички кризи 
и да вървим напред. 

„Будната България“ бе своеобраз-
но продължение на виртуалния форум 
„Голи са без книги всички народи“, 
организиран по случай Деня на сла-
вянската писменост, на българската 
просвета и култура. Партньори на 
„Будната България“ бяха Институтът 
за етнология и фолклористика с Етног-
рафски музей към БАН и Българското 
национално радио.

В текста са използвани цитати 
от изказвания на Вицепрезидента, 
публикувани в българските медии. ◆

Текст: „Роден глас“ | Снимки: „Роден глас“ и Вацлав Жалуд (Václav Žalud)
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