
СПОМЕН ЗА 24. МАЙ! 

 Денят на българската 

просвета и култура и на 

славянската писменост.  



Анелия Тодорова, старши учител в ДГ”Космонавт”, гр. Шумен 
         “За мен 24. май  е един от най-светлите български национални 
празници! На тази дата честваме Денят на българската просвета и култура 
и на славянската писменост.Това е празникът, който се чества от най-
дълго време в близката ни история. 

         През 1892 г. Стоян Михайловски написва текста на училищния химн с 
първия си стих "Върви, народе възродени", а Панайот Пипков създава на 
11.05.1900 г. музиката към химна. Този химн звучи на всеки празник на 
българската просвета и култура и аз го свързвам с моите ученически 
години, когато свирех във фанфарната музика на училището, в което учех.  

         В днешно време, като дългогодишен учител, този ден за мен не е 
просто поредният официален празник, а денят, в който българският народ, 
под величествените звуци на “Върви, народе възродени!”, се прекланя 
пред  всички български учители, които носят българския дух и предават на 
българчетата любовта към българското слово, писменост и реч, 
богатството си в силата на родния български език! “ 



Петранка Петрова – учител:  

       “Манифестация , фанфарна музика , 

представително облекло и задължително 

много цветя!!!“ 



Ана Георгиева: 
 

         “За жалост в момента, когато бях ученичка отбелязването на 
24-ти май не беше много на почит.... Или поне не е оставило 
толкова ясна  следа в съзнанието ми. Времето, в което майка ми е 
била ученичка, обаче, е имало манифестации и истинска почит 
към учителите! 

           Много ми се иска всичко онова, старо и запазено с годините 
уважение, почитта към четмо и писмо и носителите му - да 
пребъде! 

Щастлива съм, че в родния ми град, точно на 24. май даряват 
почитна награда "Златен век" за заслуги на дейци от града! 

          Облечете своите нови дрехи, откъснете букетче за своя най-
любим учител, напишете му кратко послание и не забравяйте, че 
книгите са прозорец към света. “ 



Димо Димов – учител: 

       “Помня награждаванията на площада 

с наградата “Златен век“... 

 



Минка Йорданова – служител в офис: 

        “24. май е празник на българската 

просвета, култура и нашата писменост! В 

моите спомени го отбелязвахме в 

училище и в читалището с много 

стихотворения сценки… Подарявахме 

цветя на учителите… Много 

цветя!!!❤❤❤“ 

 

 



Здравка Вълчева – работник: 

         “Тогава бяха много хубави времена! 

Първи трепети! С нетърпение чакахме 

бала, зрелостта! Класовете бяха като 

бурно море . Не мога да опиша с думи 

вълнението . И есента, която никога няма 

да забравя «Върви, народе възродени! “ 

 



Сениха Хасанова – работник: 

       “Спомням си  времето, когато се правеха 
тържествени концерти и моя милост 
участваше в тях. Сега това виртуално 
пространство много не ми е ясно.Времената 
са трудни…Но с млади хора, народът винаги 
върви възроден!“ 



Емилия Митева – детски учител: 
       “Обичах този празник, защото се организирахме и 
ходехме до отдалечена местност и беряхме божур. Сами 
правехме венците за 24. май! 

 Всички възрастни на този ден бяха на улицата . Парадът се 
водеше от отличниците. 

Вечерта в читалището, на самодейни начала, имаше голям 
концерт.Местата никога не стигаха ! Имаше хора до вратите 
и по прозорците. 

Стопанството през деня колеше най- хубавото живото. 
Приготвяха го фантастично.Денят беше за всички и малки и 
големи. 

 Радиото излъчваше програма от самодейци и много често 
четяха произведения на наши класици… 

Това да спомените ми от детството. “ 

 



Венета Димитрова – работник: 

        “Манифестациите пред читалището! 

Така отбелязвахме 24. май! “ 

 



Мелек Мехмед – домакиня: 

       „24. май! Любимата ми учителка беше     

г-жа Левчева! Тя ми беше първата 

учителка в училище! Родна реч – омайна, 

сладка…“ 



Мюзейем Сервет – домакиня: 

        “Всяка година на този ден получавах 

награда за отличен успех! Това е един от 

най-хубавите ми спомени! Подаряваха ни 

книгии, грамоти… И нямахме търпение да 

си ги получим! “ 



Параскева Василева – пенсионер: 

        “На 23-ти вечерта беряхме цветя, 

събирахме се и правехме венци. 

Подготвяхме се за 24.май! В празничния ден 

всички обличахме униформи и 

марширувахме!  

Любимият ми учител беше другаря Добри 

Кулев! А книгата, която и днес чета с 

удоволствие, е “Гераците“ на Елин Пелин. “   

 



Анелия Петрова – учител: 

  “24. май винаги сме го празнувалисъс 

съученици и приятели! Любимият ми 

учител е г-жа Дарина Полихронова, а 

любимата книга „Снаха“ на Георги 

Караславов!“ 

 



Надежда Савова – счетоводител: 

      „Поднасяхме венци и манифестирахме…“ 

 



             И ВСЕКИ ПОМНИ ПО ЕДИН УЧИТЕЛ –  

 

ИЗ СТРЪМНОТО РЪКАТА МУ ПОДАЛ. 
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