
 

НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

Поздравление 

по случай 24 май - Ден на светите братя Кирил и 

Методий, на българската азбука, просвета и култура и на 

славянската книжовност 

 

Уважаеми учители и преподаватели, учени и творци, 

Скъпи ученици и студенти, 

Щастлива съм да Ви поздравя от мое име и от името на Комисията 

по образованието и науката в 47-то Народно събрание по случай 24 май - 

Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и 

култура и на славянската книжовност. Това е много специален празник за 

всички българи. Където и да се намира, всеки българин помни и тачи този 

ден. Защото почитаме святото дело на Първоучителите Кирил и Методий. 

Защото няма друг народ, който да празнува своя ден на буквите. Защото 

всяка година казваме и си спомняме, че благодарение на нашите букви сме 

запазили своя род и език - дори във времената на робство! 

24 май не е само най-светлият български празник, а и най-

необикновеният български ден, единственият, в който общността ни е 

безусловно обединена в преклонението си пред духовното дело на Светите 

братя. Този ден е най-яркото свидетелство за жаждата на българина за 

просвета и наука, за народно самоопределяне и култура, непреходен 

символ на националното ни достойнство, традиции, гордост и духовност. 

Всяка година той дава повод за равносметка за всеки от нас, свързал съдба 

и професионалeн път с тази отговорна мисия. Трябва да сме по-щастливи и 

горди като българи, щом имаме историческия шанс нашите Първоучители, 



 

  

Светите равноапостолни братя Кирил и Методий - първопроходци и 

първоучители по заслуги, да увенчават безсмъртното си дело с титлата съ-

покровители на християнска Европа.  

Днес е време да помислим и за насоката, в която трябва да се 

развива българската образователна система. Тя работи за бъдещето на 

народа ни, като формира, популяризира и възпитава общонационални и 

общочовешки идеали и ценности. Защото знанието винаги гледа в 

бъдещето! И именно затова е важно какво правим днес, като общество и 

като държава, за знанието. И именно затова е важно какви реформи правим 

в образованието и в науката.  

Всички наши мисли и мечти за по-добрия утрешен ден не трябва да 

ни пречат да показваме непрестанно на потомците си красотата и силата на 

традицията. Няма човек или народ, който може да преминава към 

бъдещето, без да ползва своето минало. Такъв е урокът на днешния 

празник на словесността и книжовността. 

И за да ни има, и след нас дори, нужен е светилникът на 

българското училище, гласът на българския учител, преподавател и учен, 

читалищен, музеен и библиотечен деятел, който звучи със силата на 

традицията и приемствеността в душата на всеки от нас. Това е 

„прогласената” радост от „чутия” зов на дедите, който оставяме в 

наследство на внуците. 

Честит празник на всички, докоснали се до пламъка на знанието и 

раздали го щедро на другите!   

Светли бъднини на народа и Родината ни! 

 

ИРЕНА АНАСТАСОВА  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА  

ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 


