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П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С   П О   П О В О Д   24  М А Й 
 

       
УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И КОЛЕГИ, 
УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ, 

СКЪПИ УЧЕНИЦИ, 
 

 
24 май е празник на славянската писменост, на духовното извисяване и стремежа 

към усъвършенстване чрез значимите постижения на науката и културата. 

 

24 май е ден на светите братя Кирил и Методий и тяхното дело – 

високохуманно, всеславянско, служещо на великата общочовешка идея за равенство на 

всички в духовната област. 

 

24 май свързваме с нашите учители, с учениците, с българските училища както в 

България, така и по света. Именно родното училище е носителят на българската 

ценностна система. То ни учи на мъдрост, обединява ни към всичко българско, 

подтиква ни да се замислим за понятия като „род”, „родина”, „българин” и „език”. 

 

От името на Управителния съвет на Асоциацията на българските училища в 

чужбина и от мое име най-сърдечно Ви поздравявам с Деня на българската просвета и 

култура! Нека винаги да възвисяваме светлия зов на българското и то е нишката, която 

свързва българите по света! 

 

Пред прага на най-българския празник бих искал с радост да оповестя, че 

Асоциацията на българските училища в чужбина също има своя значителен принос за  

обединяването на българите и българските училища зад граница. В настоящия момент 

броят на членовете на нашата организация наброява 120, от които 60 са юридически 

лица, разположени в различни държави на четири континента. Тези цифри са 

красноречиво доказателство за сплотеността на българското учителство зад граница 

около една голяма идея - българският език, българското училища, българските деца и 

България.  

 

Честит празник! 

 
 
София, 22.05.2012 г.    С уважение, 

 
Д-р Боян Кулов,  
председател на  

Асоциацията на българските училища в чужбина   


