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Сайт „Българска история“

WWW.BULGARIANHISTORY.ORG е знаме на дейността ни. Стартирахме го 
през 2013 г. и го превърнахме в най-популярния сайт за българска история.

Имаме средно над 200 000 уникални посещения на месец, а стотиците 
публикувани материали засягат разнообразни теми от цялата история на 
България. 

СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ“

Нашият път започна през 2012 г., когато двама дванайсетокласници – 
Иван Кънчев и Марио Мишев, създадоха Фейсбук страницата „Българска ис-
тория“, която към настоящето обединява 350 000 души.

Няколко месеца по-късно екипът ни бе поканен да изнесе урок по история 
пред ученици от град Луковит. Приехме предизвикателството и се оказа, 
че не сбъркахме – срещата с гимназистите беше успешна, а преживяното 
оформи бъдещия облик на сдружението.

Разбрахме, че децата на България, а и възрастните, се нуждаят от при-
помняне на славното ни минало. 

Защото историята ни учи, че обществото е жив организъм, който се 
променя, развива и расте. Познаването на миналото е скелетът, който му 
позволява да се изправи и да надгражда старите ценности, за да бъде силен 
в настоящето и здрав за бъдещето.

Затова избрахме пътя на неформалното образование, чрез което визуали-
зираме историята и я представяме по достъпен и увлекателен начин.

Постигнахме успех, който веднага надградихме с издаването на исто-
рически книги и продуцирането на анимационни и документални филми. 
Всички наши аудио-визуални и печатни продукти достигат до стотици 
хиляди души.

Уроци по родолюбие

Уроците по родолюбие поставиха началото на дейността ни и досега са 
най-значимата ни инициатива. Осъзнахме, че любовта към историята се 
събужда в семейството, но интересът се развива в училище. Затова сме 
приели за своя мисия да помагаме на българските учители да достигнат до 
сърцата и умовете на колкото се може повече деца, за да запалят искрата 
на родолюбието.

В периода 2013 – 2019 посетихме близо 250 училища в повече от 100 насе-
лени места. Срещнахме се с 15 000 ученици и проведохме 350 урока.

Използвайки комбинация от изключително семпли и кратки видеа и лек-
ционна част, успяваме да събудим интереса на децата и което е по-важно 
– да ги накараме да задават въпроси.

Уроците по родолюбие са напълно безплатни и винаги ще бъдат такива. 
Това е доброволна инициатива, която осъществяваме с много любов и от-
говорност.

Видеа и филми

Опитът, който натрупахме с уроците по родолюбие, ни показа, че 
трябва да развием и видеоматериалите си. Постепенно се превърнахме 
в хора, които не само разказват истории, но и ги записват, за да ги съх-
ранят.

Поредицата „Легендите оживяват“, която има три сезона, е посветена 
на малко известни истории от цяла България. Истории, които бяха застра-
шени от изчезване. Затова и приехме за свой дълг да ги запишем, водени от 
убеждението, че от всеки един зависи опазването на културното наслед-
ство. Не беше лесно. Обиколихме десетки градове и села, в които говорихме 
както със специалисти, така и с обикновени хора. Събраните материали са 
уникални и сме щастливи, че участвахме в тяхното съхраняване.

„Наръчник на приключенеца“ е друга поредица, с която се гордеем. В нея 
обиколихме интересни и красиви места из цяла България. Места, които са 
останали извън популярната представа за туристическа дестинация, но са 
важни и интересни. 

С влога „Миналото в минути“ запознахме хиляди хора с важни и интерес-
ни факти, и то само в рамките на 3 минути.

Създадохме и „Швейцарецът с българско сърце“ – пълнометражен доку-
ментален филм за живота и делото на Луи Айер, с който посетихме над 
20 населени места в страната. Трогнати от филма, наследниците на Луи 
Айер дариха на България личните вещи на героя, които днес могат да бъдат 
открити в Националния военноисторически музей и в Музея на физическата 
култура и спорта.

Последваха още много проекти – „Viva History“ и „Българските учени“, ре-
ализирани с подкрепата на Vivacom, „Историята оживява“ – наше авторско 
предаване по телевизия BiT, както и две поредици, посветени на успехите 
на българската армия и реализирани с подкрепата на ЗАД „Армеец“ – „Бъл-
гарското военно чудо“ и „Нашите пълководци“.

Екипът ни се включи и в два сезона на предаването „Фермата“ по bTV, 
като в рамките на формата наш представител обучаваше участниците и 
им представяше част от документалните ни филми. 

В момента YouTube каналът ни е най-популярният видеоканал за българска 
история, а броят от 2 000 000 гледания тепърва ще расте.

Печатни издания

Книгите са основното място, от което хората от нашето и предишни-
те поколения са учили история. Макар в известна степен днес това да се 
променя, считаме за своя мисия да съхраним важните трудове, посветени 
на родния летопис.

Така започнахме да издаваме не само изследвания на учени и специалисти, 
но и разкази на обикновени хора – хора, които са преживели историята.

През 2018 г. създадохме над 40 книжни издания. Днес те могат да бъдат 
открити в стотици търговски обекти из страната, както и в електрон-
ния ни магазин – www.bulgarianhistory.shop

Считаме връзката с читателите си за привилегия и винаги се вслушваме 
в техните мнения и препоръки. Знаем, че те са хората, които правят изда-
ването на сериозна историческа литература възможно.

Ние сме издатели и на първата по рода си настолна игра, посветена на 
българската история – „Цар на историята“. Тя съчетава историческото 
познание, техниките на неформалното образование и желанието ни да на-
сърчаваме креативността у младите. Така се появи игра, създадена от уче-
ници, но предназначена за хора от всички възрасти.

Основна задача пред сдружение „Българска история“ е съхраняването и по-
пуляризирането на българската история чрез поддръжката на два уебсай-
та, обиколки на училища с цел изнасяне на уроци по родолюбие, създаване 
на образователни клипове, документални поредици, късометражни филми и 
телевизионни предавания, посветени на бележити лица и събития от род-
ното минало, издаване на книги с историческа тематика, а от март 2016 и 
едноименно списание.

От създаването си до днес „Българска история” работи в посока опрес-
няване на историческата памет, засилване на националната гордост, въз-
раждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало. 
Екипът ни е убеден, че историята трябва да се разглежда като стабилна 
основа за изграждане на национално самосъзнание, което е от изключителна 
важност за просперитета на всеки един народ. Нашата мисия е да достиг-
нем до всички, които проявяват интерес към научнопопулярния аспект на 
историята, а с приоритет е подрастващото поколение.

250 000 посещения на месец на
WWW.BULGARIANHISTORY.ORG

4 млн. гледания на клипове 
в социалните мрежи

20 260 абонати

350 500 харесвания

15 950 послеователи


