
КАК И ЗАЩО БЕ НАПИСАНА ИСТОРИЯТА НА БУРГАСКОТО 
ЖЕНСКО ДРУЖЕСТВО „САМОСЪЗНАНИЕ” 

  

В една ранна и студена зимна утрин през 1955 г. забързана неизвестна до 
днес жена, вероятно членка на женско дружество „Самосъзнание”, влиза 
в пункта за „Вторични суровини” и предава пакет стара хартия. 
Служителката любопитно разгръша пожълтелите листи, които датират 
чак от далечната 1905 г. Става ясно, че това е историята на Бургаското 
женско дружество „Самосъзнание”. Без колебание, тя предава в 
„Държавен архив” – Бургас ценните книжа. 

Прочитайки тези редове в архивните документи на Бургаското женско 
дружество „Самосъзнание”, силно се впечатлих и още тогава, преди 
десетина години, у мен се роди идеята един ден, когато ще имам 
свободно време, да напиша историята на дружество „Самосъзнание”. 
Свободно време нямам, но книгата написах, събирайки информация от 
Държавен архив „Бургас”, от близките на основателката и първата 
председателка на „Самосъзнание” Жени Божилова Патева – дъщеря й 
арх. Лили Патева–Босева, арх. Мария Драганова, Генка Желязкова, 
Радка Чорбаджиева, Ралука д-р Брайкова, Катя д-р Кобарелова, адв. 
Стоян Златев, адв. Димо Атанасов, Антоанета Димитрова и много други 
бургазлии, които с радост и гордост си спомняха и разказваха за 
Бургаското женско дружество „Самосъзнание”. 

В „Историята на Бургаското женско дружество „Самосъзнание” са дадени 
факти  за дружество „Самосъзнание” за периода 1905 г. – 1944 г. 
(Архивен фонд № 290К със 78 А.Е.), от възстановяването му на 23 юни 
1994 г. до днес, както и за Жени Божилова Патева – нейната роля и 
дейност в „Самосъзнание”. Книгата е написа единствено и с цел 
Бургаското женско дружество „Самосъзнание” да остане в историята на 
Бургас и България, да продължи неговата благородна дейност не години, 
а векове напред. Описани са факти за женско дружество „Самосъзнание”, 
които  да останат за идните поколения като пример за подражание на 
благородство, милозливост, доброта, честност и почтеност, възпитание, 
образование, добро име. 

По-голяма тежест е дадено на възстановеното женско дружество 
„Самосъзнание” поради запазената документация за живота и дейността 
на дружеството (Архивен фонд № 1734). На практика, още с 
възстановяването си, Бургаското женско 

 

дружество „Самосъзнание” започва активна дейност– благотворителна, 
културна и образователна. 

Дано импулсът, който Бургаското женско дружество “Самосъзнание” 
създаде през 1905 г., да продължава да гори в буен пламък в душите и на 



идните поколения в полза на нуждаещите се хора, за утвърждаване в 
живота на почтената, отговорната и културната жена, на майката, на 
пълноценната гражданка, за благото на децата ни, за полза на Родината 
ни България. Женско дружество „Самосъзнание” има достойно минало, 
достойно настояще, ще има и достойно бъдеще. 

Изказвам благодарност на всички, които ни вярваха и вярват в нашата 
безкористна дейност. 

	


