
 

СЛОВО НА ДИРЕКТОРА 

НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ СВ. ПАИСИЙ ХИРЕНДАРСКИ“,  

С. АБЛАНИЦА 

ПО ПОВОД 24 МАЙ 

Уважаеми родители, партньори и приятели,  

Скъпи ученици и колеги, 

  Днес словото на светите първоучители звучи по всички национални медии 

и ефира, тъй като дворовете на училищата са празни. Но въпреки, че сме в 

положение на социална изолация и дистанциране, въпреки това, че не можем да 

си стиснем ръце и да се поздравим с празника, ни сме горди, че сме наследници  

и пазители на делото на светите братя Кирил и Методий. Защото децата ни 

израстват с историята на буквите, и осъзнато се гордеят с делото на създателите.  

24 май не е просто поредният официален празник – това е денят, в който 

всеки българин може да каже, че е горд потомък на нация, заемаща своето място 

в историята на Европа. 24 май е символ на достойнство, традиция и духовност. 

Денят на светите братя Кирил и Методий не търси мястото ни в историята, а 

символизира нашия принос на сътворци на днешната цивилизация. Дава ни 

уникалния шанс да сме различни и "с книжовността, таз сила нова съдбата си да 

променим“. Този ден събира в себе си минало и настояще, за да проправи пътя 

към нашето бъдеще, защото най-сигурната инвестиция на една държава е 

образованието, защото всичко - и велико, и обикновено - започва от ученическия 

чин, от Аз, Буки, Веди, от пространството на духа.  

Уважаеми учители, ученици, родители и съмишленици,  

Нашето училище вече 95 години събира и раздава познанието на децата от 

Абланица и съседни села. Убеден съм, че нашето село, което познава делото на 

именити и безименни учители и дарители, продължава да слуша словото и да 

вярва в неговата сила, защото по усърдието и грижата за него "ще ни познаят 

людете някога". И да не забравяме, че каквото е днес училището, такова ще е и 

бъдещето ни! Това е нашата отговорност!  

Честит празник на всички, които носят в сърцето си любов и признателност 

към буквите! Честит празник на всички вас, колеги, които в трудния делник 

продължавате да засявате слова в браздите на времето! 

Уважаеми зрелостници,  

Днес по традиция трябваше да  се простите с училищното знаме, но това 

не може да се случи, защото днес ние изпълняваме едно от най-основните и 

важни задължения – да опазваме и да се грижим за живота и здравето на своите 

ученици. На вас се падна тази участ да не изпълните традицията, която години 



 наред всеки ученик от училището изпълняваше, но ние сме убедени, че вие си 

тръгвате от тук – готови за живота. Знаем, че чак в последните дни от училищния 

живот разбирате, че са отминали годините на безгрижност и това започва да ви 

липсва... Вече ви се струва, че ако можете да се върнете назад – ще сте най-

послушни и старателни... И няма да допускате грешките на детството. За щастие 

това е невъзможно. Защото след вас идват следващите, които трябва да сгрешат,  

за да пораснат! А учителят, както родителят, умее да прощава и подкрепя! Не ни 

забравяйте, връщайте се в родното училище и родния дом – животът ще ви даде 

нови и по-силни крила да летите, но летейки мислете за началото, незабравимото 

начало на вашето израстване! Бъдете непокорни, но разумни, бъдете 

нестандартни, но отговорни! И ако след няколко месеца, на 15 септември, 

сърцето ви е с нашето училище, където и да сте, то значи, че сте разбрали 

посланието. Училището е дом на душата и той е винаги отворен за вас! 

Бъдете здрави, силни и борбени! Нека не стихва жаждата ви за знания и 

духовно извисяване! Мечтайте и обичайте живота! Бъдете добри и истински 

хора! 

На добър час по пътя на живота! 

По традиция на този ден награждаваме отличните и изявени ученици на 

олимпиади, състезания и конкурси! Затова ще кажа на всички, които са се 

представили  достойно на ученическите форуми на знанието  – Благодаря ви, 

бъдете здрави и все така успешни в учението и славете името на родното 

училище „ Св. Паисий Хилендарски“! 

Честит празник на всички, носещи в сърцето си магията и силата на 

словото! 

 

Мехмед Имамов, директор на СУ „ Св. П. Хилендарски“, с. Абланица 


