


Христо Ботев е една от именитите фигури 

в българската революционна дейност, 

литература и публицистика. Поет и 

бунтовник, ревностен пазител на 

националните идеи, той оставя трайна 

следа в предосвобожденската история на 

България. Роден е на 6 януари 1848 

година в Калофер. Баща му, Ботьо 

Петков, работи като учител, и напътства 

първите стъпки на сина си в просветната 

дейност.



1863 - 1865 година

Завършва 

училището в 

родния си град и 

заминава за 

Одеса. Известно 

време е учител в 

бесарабското 

село Задунаевка



1868 година

Пише бележитото си стихотворение „На 

прощаване“. През същата година се 

запознава с Апостола на свободата Васил 

Левски.



10 юни 1871 година
Публикува първия брой на своя 

вестник Дума на българските 

емигранти.



Краят на 1875 година
Издава 

последната си 

песен „Обесва

нето на Васил 

Левски“, 

разказваща 

гибелта на 

неговия 

приятел, 

съратник и 

брат по 

оръжие.



13 април 1876 година
• Революционерът

става баща -

ражда се 

неговата дъщеря 

Иванка.



Mай 1876 година
Вследствие новината за Априлското въстание, 

революционерът-поет започва дейност 

за организирането на чета, като става неин 

войвода. От Гюргево се качва с част от четата на 

кораба „Радецки” и на 17 май заставят капитана да 

спре на българския бряг.



Идеолог и подстрекател на революцията, поет и 

публицист, Ботев оставя своя отпечатък в низа от 

национални герои в българската история. По-

известни негови произведения са: „Майце си”, 

„Борба”, „На прощаване”, „Хаджи Димитър”, „В 

механата”, „Моята молитва”, „До моето първо 

либе” и други. Те са своеобразен образец на 

българската възрожденска литература, наред с 

творбите на Вазов и Каравелов. 



Днес музеи на Ботев има в няколко

български града.

КЪЩА МОЗЕЙ В ГР. КАЛОФЕР



Националният музей „Параход 

Радецки” се намира в Koзлодуй.





ПОКЛОН



ИЗГОТВИЛИ:

➢ Магдалена 

Иванова 

ресурсен учител

➢ Елена Станкулова

психолог

✓ Използвани материали:

• http://botevsteps.bgschool.bg/bi

ography

• https://historymuseum.org/bg

• http://muzeibotev.com/main_bg

• https://download.pomagalo.com/

• http://medianews.bg/bg

• https://www.book.store.bg/
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