
 

 

Уважаеми колеги, родители/настойници и приятели!  

Мили ученици! 

Днес отбелязваме 140 години от рождението на нашия 

патрон – Елисавета Консулова -Вазова – жена, достойна 

за уважение и възхвала, отдала себе си на изкуството, 

благотворителността и семейството! Поклон пред 

талантливата и чиста душа на „ майката на цветята“, както 

я наричат в миналото и днес! Картините  на известната 

художничка са отражение на чистото и неподправено 

съвършенство. Тя умело вплита своите чувства, 

настроения и морални ценности в цветовете, с които изпълва белия лист и съзнанието 

на нейните почитатели. Творчеството на първата за времето си жена- художник е 

белязало пътя и стила на много бъдещи творци. Елисавета Консулова- Вазова рисува 

картините на живота- семейство, любов и цветя. Тя е новатор в действията си на 

майка, съпруга и общественик. Възпитава, обича, твори и живее с размаха на 

истински артист- жадна, търсеща, съзнаваща и сътворяваща. Смелите мечти и 

завидните успехи на нашият патрон определят девиза и мотото на любимото ни 

училище „ Бъди дизайнер на своето бъдеще! Изучавай дизайна и открий себе си!“ 

Уважаеми колеги, вие днес сте героите на новото време! В тези дни на изпитание 

на духа и волята, успявате да запазите своята човечност и да докажете своите 

професионални умения. Вашите действия и морал следват завета, подарен ни от 

патрона на училището- да учим и възпитаваме, създавайки личности и творци.  

Запазете чисти и искрени сърцата и мислите си, бъдете все така всеотдайни в 

благородната си мисия на будители! Следвайте и живейте с мечтите и успехите на 

своите ученици! Водете ги смело напред и позволете на грешките им да учат и вас!  

Мили ученици, днес празнуваме вашият правилен избор да бъдете част от 

семейството на Елисавета Консулова- Вазова и заедно да дописваме историята на 

любимото училище! Бъдете достойни и отговорни към това, което тази велика жена 

ви завеща- да се борите, да отстоявате себе си, да мечтаете и творите с крилете на 

необятния свят на изкуството!  Дерзайте и не забравяйте, че само сметите постигат 

чудеса! Вярвайте в своите способности и се доверете на всички онези, които ви 

обичат- вашите родители, учители и приятели! Днес те ви поучават, за да може утре 

вие да сте в ролята на учители за своите деца!  

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! И с вярата, че силата, цветовете и красотата на 

изкуството могат да направят от света едно по- чисто и светло място! И с 

гордостта от това, че всички ние, които сме част от ПГ по ДИЗАЙН „Елисавета 

Вазова“, сме една крачка по- близо и по - напред до това съвършенство!   


