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Учебната 2020/2021 година се оказа едно от тези предизвикателства, може би най-

драматичното в новата история на човечеството. То пряко засегна и българското образование. 

Времето за реакция беше ограничено до абсолютния минимум, но всички ние – учители, 

ученици, родители – доказахме, че когато духът е силен, и невъзможното става възможно. С 

помощта на съвременните технологии образователният процес беше изведен във виртуалния 

свят и продължи да функционира пълноценно. Някои биха нарекли това технологично чудо, но 

истината е, че в основата е същият този български дух, който е предаван от поколение на 

поколение и от век на век и който е оцелявал благодарение на словото, на писмеността и на 

културния градеж. Бранихме всяка искрица знание, за да не бъде лишено бъдещето в лицето на 

ученици ни от време и за да остане небе за нашите деца и за мечтите на хората. 

Уважаеми учители, директори и експерти от Регионално управление на образованието – 

Пловдив, позволете ми в светлата еуфория на един необичаен 24 май да Ви пожелая здраве, 

успешен бъдещ път на просветители и удовлетворение от добре свършената работа. Бъдете 

горди, запазете своята енергичност, позитивизъм и любов към българското образование и 

култура и продължавайте да предавате знанието на идните поколения! 

24-ти май е празникът, който ни изпълва с вяра, оптимизъм и самочувствие, празникът, 

който отбелязваме под звуците на безсмъртния химн „Върви народе възродени…“ и отдаваме 

почит на делото на светите братя Кирил и Методий – създателите на славянската азбука. Този 

ден е гордост за всички българи, които с достойнство разпространяват българските букви по 

света. 

Днешният ден е и личен празник за всеки от образователната общност, защото 

истинското израстване започва с първата научена буква и с първата написана дума, продължава 

с първата прочетена книга, за да достигне апогея си с личното усъвършенстване в училището, 

професията и живота. 

Нека помним, че езикът е този, който ни сплотява и ни дава богатство, независимо къде 

се намираме по света. Силата на нашата писменост, наука и култура е в това, че обединява всички 

нас, за да станем по-успели с вярата в духовността и силата на знанието. 

Днес, в съкровението на сърцето си, всеки един ще има възможността да оцени 

значението на 24 май. Насаме с думите и чувствата си, с мисълта за приятелите и близките, с 

които го сродяват езика и азбуката, преживените стихове, книги, пиеси и филми, общата 

историческа и културна памет, които ни правят българи. Дори когато хиляди километри ни делят 

от Родината. 
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Думите са домът, в който живеем. Нека не допускаме в него да се засели плесента на 

невежеството, самодоволството и безкнижието. 

България е възкръснала благодарение на просветата и културата и пак те ще ни изведат 

към хоризонта на свободата и развитието, към общество, в което знаещите ще бъдат ценени, а 

чистите духом ще водят България. Защото духът надмогва всяко изпитание! 

Получаваме буквите като дар и поемаме с тях през живота – стъпка по стъпка, дъх по дъх, 

мисъл по мисъл. Следваме крехките пламъчета на душите им в мрака, стискаме здраво веслата 

на смисъла им през житейските бури. Те са нашите ориентири в дълбокото на смисъла и във 

висинето на свободата. 

За всички нас, които сме посветили живота си на образованието на нашите деца, е ясно, 

че в изграждането на човешкото съвършенство училището има своето значимо място. В него се 

вплитат първите плахи стъпки на малкото първолаче, бурята в класните стаи, тържествата на 

знанието и уменията. И всичко това под строгия надзор на учителя. Благодаря Ви за усърдния 

труд! 

Скъпи ученици, обичайте своите учители, така както обичате Вашите родители. Само 

така връзката „учител – ученик“ ще бъде превъплътена в спокойствие и сигурност, за да стигате 

винаги заедно до успеха. Пожелавам Ви много срещи с победата на знанието и човешкия дух, с 

щастието, сбъдване на най-съкровените желания. Имате основание да бъдете горди с училището, 

в което учите и повод с реализираните си амбиции да множите успехите му! 

В светлия празник се обръщам и към всички училища в област Пловдив, които отбелязват 

патронния си празник, с пожелание да запазят духа на извършеното от братята Кирил и Методий 

в технологичния 21. век, за да бъде съхранена светлината, която ни прави народ. 

Нека всяка следваща година Ви носи все повече успехи, признания и перспективи! 

Пожелавам Ви несломима воля и неугасваща вяра в доброто, в красотата, в човечността! 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 
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