
Скъпи учители, ученици, читалищни дейци, уважаеми 

родители и гости, 

Днес цяла България чества Деня на словото, деня на 

буквите, Деня на духовността. 

 Всички знаем, че този празник започва, когато Найден 

Геров и група млади български ентусиасти в Пловдив през 1851 

г. на 11 май, в деня на светите братя равноапостоли Кирил и 

Методий, започват да честват Деня на буквите, Деня на 

славянската писменост, Деня на българската култура, на 

българската просвета. 

Хубаво е, че и днес повече от век и половина по-късно, ние 

сме се събрали тук заедно, за да отдадем дължимото на историята 

и традицията. Хубаво е, че историята и традицията ни 

обединяват.  

24 май е ден който ни съединява с поколения българи, които 

и в дни на народен подем и в дни на робство и страдания са 

отстоявали нашия език, нашата култура, българската народна 

идентичност. Преминали са през векове на тежки изпитания 

благодарение на своя буден дух и сила.  

Буквите са тези, които ни правят уникални за Европа и 

света, помним кои сме и знаем кои искаме да бъдем – славни 

наследници на светите първоучители.  

Буквите са тези, с които ще предадем историческата памет, 

духовната сила и знанието на бъдещите поколения 

Горди и щастливи сме всички ние, които макар и при 

трудни условия на работа успяваме да дадем всичко от себе си за 

обучението и възпитанието на младото поколение. 

Празникът на славянските братя е и празник на нашият 

учител, защото той  е инициатор за честването на този светски 

празник още преди освобождението. 

В нашето училище работи чудесен  колектив, който със своя 

опит, знания и професионализъм спомага за качественото 

обучение и възпитание на нашите ученици. 

Благодаря ви, колеги! Продължавайте да работите със 

същия дух и любов за доброто и бъдещето на нашите ученици. 

Уважаеми бивши и настоящи учители, дълбок поклон към 

вашата неуморна и благородна професия.  



Гордейте се, че сте истински българи с истинско българско 

сърце, раздаващи знания и обич към най-милите и обичани от нас 

- децата на България. 

Нека на този ден отново изразим любовта си към нашите 

деца, признателността към нашите учители, към техните учители, 

към всички онези, които бавно, внимателно и с много обич ни 

водят по пътя на израстването, по пътя на знанието и по пътя на 

зрелостта. 

 Честит празник на всички! 

 

 

Химн на Свети Свети Кирил и Методий - 

https://www.youtube.com/watch?v=ji3HmZvU2sI 

 

Свещената азбука - Заветът на Св. Св. Кирил и Методий 

https://www.youtube.com/watch?v=Y6OVTCVYNV0 

 

  Десет факта за българската азбука   

https://www.youtube.com/watch?v=dZUoe5StKQA 
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