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Кметът Николов честити 24 май на бургазлии
четвъртък, 23 май 2019
Публикувано от: Стефан Минчев

Уважаеми учители, просветни и културни дейци, ученици и студенти, скъпи бургазлии,

Приемете в аванс моите поздравления за Деня на българската просвета и култура и славянската
писменост!
Днес искам лично да засвидетелствам благодарността си за всичко, което правите, за вашите умения и
усилията, които влагате ежедневно, за да предадете на нашите деца най-важното - човешкото знание.
Цивилизацията е това, което дели човека от животинското царство, а в нейната основа стоят речта и
писмеността, с които съхраняваме и предаваме богатия човешки опит на следващите поколения.
Благодаря Ви за това, че колкото и да е трудно понякога, колкото и да е изтощително, Вие, учителите и
просветителите, сте тези, които давате грамотност и разпалвате любовта към думите и науката в
децата, за да станат утре достойни, почтени и успешни хора. Културата и писмеността са устоите на
всеки народ, на всяка нация и на всяко съвременно общество. Благодарение на тях сме се запазили и
съществуваме днес.
Сега, когато живеем във време, в което все повече навлизат технологиите, компютрите и изкуственият
интелект, може би много хора са склонни да пренебрегват значението на грамотността и на печатната
книга. Но щяхме ли да стигнем дотук, ако не бяхме учили и писали, ако не бяхме прелиствали
хартиените страници?
Кирил и Методий, заедно със своите ученици, отредиха на България достойно място върху културната и
политическата карта на Европа, създадоха духовни мостове между нашия и другите народи. Те са
заслужено признати за съпокровители на Европа, а българският език заема полагащото му се място
сред официалните в Европейския съюз.
Днес можем да кажем, че 24 май е най-истинският и най-българският празник. На тази дата отново
искам да заявя на всеослушание, че съм изключително горд с успехите на бургаските ученици, учители,
писатели, художници, артисти, певци, журналисти - всички, които допринасят за това славата на Бургас
като културен, креативен и интелигентен град да не помръква.
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На всички вас - честит празник!
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