
ОБРЪЩЕНИЕ 

 

Уважаеми учители и директори на образователни институции, 

 

Всяка година през май българският народ празнува най-цветния, най-усмихнатия 

и слънчев празник – празникът на българското образование и култура, празникът на 

българския дух. Денят, в който изразяваме своето преклонение пред Светите братя 

Кирил и Методий, пред българската духовност, пред нейните апостоли, пред словото и 

знанието, пред хората, които вярват, че знанието е сила. 

Тази година най-вероятно няма да можем да проведем традиционните 

училищните тържества както досега. 

Но, празникът можем да честваме също по този толкова вълнуващ начин, по 

който сме го правили през годините. 

Защото е очакван и желан за всички нас! 

Защото 24 май е нашият празник! 

Празник на деца, родители, учители, на цялото общество. 

Извънредното положение не бива да спре достойното му отбелязване. С 

честването на празника ще изразим още веднъж своята огромна благодарност и 

дълбока признателност към едно велико дело, променило духовната съдба на цялото 

славянство, на цяла Европа и на целия свят! 

Извънредното положение ни помогна да открием у себе си неподозирана сила и 

смелост, за да превърнем предизвикателствата в победа. През този месец доказахте, че 

сте на висотата на призванието, възложено Ви от българския народ – да дарявате 

познание, да създавате дръзки мечтатели и добри хора, да сте пазители и 

разпространители на българския език, дух и култура. 

Справяте се отлично и усилията ви се ценят високо. 

Май е месецът, в който българите отбелязват и редица други бележити дати и 

събития, и училищата и детските градини винаги са се включвали със свои уникални 

инициативи. Макар и от разстояние, нека заедно с децата и учениците да подготвим 

отбелязването на предстоящите паметни за българската история и дух дати и събития. 

В този кризисен за всички период можем да покажем, че родолюбие, духовност, 

национално достойнство и гордост – това е силата, която осмисля съдбата ни да бъдем 

учители. 



Министерството на образованието и науката насърчава образователните 

институции да проведат в електронна среда своите празнични уроци, презентации, 

концерти и да реализират различни инициативи и виртуални събития. Така българските 

учители и ученици, независимо от настоящата сложна обстановка, макар и виртуално, 

могат да създадат празнична атмосфера за всички ни. 

Социалните партньори също ще ни подкрепят в инициативите. 

Вярвам, че виртуалният свят няма да попречи на традициите, а напротив - може 

да ги обогати, и в последния месец Вие го доказахте по безспорен начин със своята 

всеотдайност, ентусиазъм и креативност. 

Очакваме Вашите идеи. Имате подкрепата на Регионално управление на 

образованието - Монтана в търсенето на най-подходящия и най-интересен начин да 

пресъздадете темите за историята на престоящите празници. 

Използвам възможността още веднъж да Ви благодаря за силата и волята да 

постигате най-ценното - чрез познанието да осигурявате живот в бъдещето! 

 

С уважение, 

 

ТРАЙКА ТРАЙКОВА 

Началник на Регионално управление  

на образованието - Монтана 


