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ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС 

 

Уважаеми колеги, скъпи ученици,  

приемете моите най-сърдечни поздрави по повод 24. май – Денят на българската 

просвета и култура и на славянската писменост! 

Свято е делото на равноапостолите Кирил и Методий, сътворили азбуката и дали 

право на българите и на всички славяни заслужено да се гордеят, че са градители на 

европейската цивилизация. 

        Днес буквите на България са азбука на Европа. Ние имаме право да се гордеем с 

дълбоките си корени, с блестящия талант на българските творци, с високия коефициент на 

нашите учени и дейци на просветата и културата, с интелектуалния потенциал на нацията. 

Убедена съм, че само народи, които поставят на висок пиедестал културата, просветата и 

науката, своята писменост, извисен дух и стремеж към знания, имат изключителната 

възможност да останат във времето. 

Уважаеми учители, 

днес всички Вие заслужавате дълбока почит за огромните усилия и обич, с които 

раздавате себе си, за да изградите бъдещото поколение на България от достойни и 

образовани млади хора. Продължавайте всеотдайно, с достойнство и последователност, да 

водите своите ученици в света на познанието. Нека успехите на Вашите ученици Ви носят 

лично удовлетворение и радост! Пожелавам Ви все така неуморно да следвате великата 

мисия, завещана от предците ни – да образоваме нашите деца, да обичаме и пазим родния 

език! 

Скъпи ученици, 

На този единствен по рода си български празник, Ви пожелавам да успеете да видите 

през Вашите очи доброто, красивото и възвишеното, да оцените важните уроци, които 

получавате в училище, за да можете да ги предадете на следващите поколения. Бъдете 

здрави и упорити, учете с желание, оптимизъм и воля, бъдете уверени и носете 

самочувствието на достойни личности и граждани на България! 

 

Честит празник! 

 
 

гр. Банкя, 24. май 2020 г. 
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