
ОБЩИНА ДЕВИН 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС 

Уважаеми учители, възпитатели, 

Дейци на културата, 

Пазители на българското, 

Скъпи ученици, 

Изключителна чест е за мен да Ви поздравя по случай Деня на светите братя Кирил и 

Методий, на българската азбука , просвета и култура и на славянската книжовност! 

24-ти май! Една емблематична дата, която няма нужда от представяне, защото заема 

своето достойно място там, където е днес - в нашата история, в нашето настояще и в нашето 

бъдеще! 

С почит и преклонение почи таме святото дело на братята Кирил и Методий, които 

създадоха не само нашата азбука, но и писменост за всички .сла в я нск и народи, с една 

единствена цел- всеки род да има и свой език, защото езикът означава свобода , 

идентичност, независимост и достойнство: 

" Н а п р ед народността не пада там, гдето знанието живей" 

Празникът на духовността и просветата българска, с които ни закърмиха двамата братя, 

остави дълбока следа след себе си, защото тяхното дело ни даде много: собствено четмо и 

писмо, собствена мисъл, просветна единица, която се разпространяваше и нарастваше 

векове наред, за да е жива тя- Книжовността . И това е символът, който всеки от нас пази и 

ще съ хранява до края на живота си- това е наш изконен дълг: " Върви, народе 

възродени,/ към светла бъднина върви!" 

Това е един от най-светлите български празници, символ на достойнство, традиция и 

духовност, който идва със сво ята тържественост и радва с просветителския си дух. 

Изказвам своята почит и уважение към всички представители в сферата на 

образованието, науката, културата и изкуството, чиято мисия е много отговорна: 

постигнатото в миналото на България, НО 'И да градят бъдещето на идните поколения! 

Пожелавам Ви, никога да не изгасяте пламъка на знанието и духовността, да го 

предавате с гордост и самочувствие на поколенията и да знаят, че техният род е не само 

. древен и богат, но и доен просветител с вековни традиции. Нека не спираме да 

предаваме искрата на з ието и не предаваме нашите предци.
 

Нека българското 

ЧЕСТИТ

Д
 

ПРАЗНИК! 

С уважениее~,~~~~~~;~~б~~~~~~~~-Здравко Ив..а 
Кмет на община Д 


