
МОЯТ СЪВРЕМЕНЕН НАРОДЕН БУДИТЕЛ 

1-ви ноември е Ден на народните будители. Това е един от дните, в които сме горди, че 

сме българи! Спомняме си за личности, важни за нас; личности от нашето минало, които 

са помогнали за възраждането на българския дух. Тези хора са помогнали да се съхраним 

като нация. Аз съм щастлива, защото мисля, че и днес има много хора, които ме 

вдъхновяват и карат да се чувствам горда, че съм българка. Това са моите учители, това 

са хора от моето семейство.  

Обичам моето семейство. За мен всеки един от тях е допринесъл много за мен – научил 

ме е на много неща. Но сега искам да разкажа за човек, който е познат на семейството 

ми и смятам, че е един от съвременните народни будители. Това е поетесата Мая 

Дългъчева. 

Поглеждам нейна рисунка, изпратена като подарък за баба и си мисля, колко много 

обичам нейните стихове. Още като дете баба ми четеше нейните книжки. Запомнях ги 

лесно, защото бяха написани с красиви думи, които всяко дете бързо разбира. Обичам 

стихотворението „Картина“. То много ми напомня за Копривщица - град, в който  ходим 

всяко лято. 

Мая Дългъчева е родена в Стара Загора на 5 май 1967 г. Повечето й книжки са създадени 

за деца. Има и стихосбирки за по-големи, но мисля, че нейните детски стихове са едни 

от най-хубавите и стойностни. Сигурно затова има нейни стихотворения по страниците 

на учебниците ни. Пише приказки, стихотворения, песни, мюзикъли, гатанки. Нейни 

творби са преведени на руски, френски, английски, немски, сръбски език. Освен това е и 

страхотен учител, макар и да преподава в Германия. Винаги показва интересни неща, 

които прави със своите ученици и ги  кара да обичат природата и живота. Тя е носител 

на много отличия и награди – през 2006 г. получава отличието "Златен век" на 

Министерство на културата, през 2009 г. Националната награда "Константин 

Константинов" и Наградата на Съюза на българските писатели за детска литература, а 

през 2013 г. Национална награда "Петя Караколева". През 2019 г. и 2020 г. е номинирана 

последователно за световната награда "Astrid Lindgren Memorial Award". През тази 

година, 2022 – получи и голямата награда Хр. Г. Данов за книгата „Какво е да си майка“. 

Обичам поуките от нейните приказки. Те ме карат да се чувствам уверена, когато трябва 

да взема важно решение. Сега си спомням една, която е много важна в днешно време – 

да уважаваме и оценяваме хората около себе си: 

ако срещнеш на някоя крива пътечка  

нищо и никаква буболечка,  

не я подминавай, не я натъжавай,  

че може би тя в сърчицето си крие  

една пеперудена цветна магия! 

Или пък  

И само някой глупчо тук ще каже, че ти си важен, ама той - по-важен,  

защото всеки има своя роля, най-главната за него - чуйте, моля: 

Мая Дългъчева ме кара да се чувствам горда с това, че в нашата родина се раждат такива 

прекрасни поети, които с творчеството си вдъхновяват хора по целия свят! 



КАРТИНА  

Ако някой ме пита  

какво е родина,  

ще му дам да опита  

узряла къпина. 

Ще му кажа: "Ухае  

като дреха на мама. 

Като детска сълза е -  

мила, светла, голяма! 

Като стъпки на татко,  

който вечер се връща. 

Като бабино сладко,  

като дядова къща... " 

Днес рисувам с боички  

ей това на картина -  

да покажа пред всички  

какво е родина. 

Деляна Димитрова – 6.д клас 


