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Патрон на тържеството бе държавният глава Румен Радев

Силната и здрава духовна среда е нужна, за да бъде подкрепян и оценяван
българският талант. Това заяви президентът Румен Радев при отбелязването на
105-годишнината от основаването на Съюза на българските писатели. Тържественото
честване, което събра редица творци от България и чужбина, се състоя в зала 6 на
НДК и се проведе под патронажа на държавния глава.

Президента на Република България Румен Радев удостои Съюза на българските
писатели с плакет „Св. св. Кирил и Методий“. Отличието се връчва за значимия принос
към българската литература, култура и духовно развитие и по повод 105-годишнината
от създаването на творческата организация.

По думите на държавния глава съюзяването и обединението на блестящи
индивидуалисти и преди 105 години, и сега е продиктувано от необходимостта от
здрава и силна културна и духовна среда, която да бъде отворена за знаещия, за
твореца и непримирима към войнстващата посредственост и безпросветност. Съюзът
на българските писатели последователно отстоява духовната мяра като бариера за
налаганата посредственост, заяви Румен Радев и се обърна към присъстващите творци
с думите: „Нека българският език с неговата „хубост и мощ“, както е написал Вазов,
който вие цените и владеете, да продължава да блести в бъдещето и да бъде
най-силният културен и духовен български код“.

„Историята на съюза е внушителен летопис, в който се пресичат творческите пътища и
наследството на гениални и обичани автори, над които се извисява задължаващата и
покровителстваща духовна осанка на първия почетен председател на сдружението —
патриарха на българската литература Иван Вазов“, посочи държавният глава.
Президентът заяви, че за 105-те години от създаването му съюзът се е доказал като
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средище за творчески спорове, но и за творческо обединение. В него членуват поети,
писатели, публицисти, имената на които много често са се превръщали в културни и
духовни институции, отбеляза Румен Радев.

Словото на председателя на съюза Боян Ангелов поместваме отделно. Също и
приветствията от името на НС на БСП поднесено от Корнелия Нинова, както и
поздравлението от името на градския съвет на БСП
, на председателя на Софийската градска организация, Калоян Паргов.
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