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Поне през седмицата на музеите и паметниците на културата не
си палете печките със старопечатни книги и ценни архиви и не ги
продавайте на килограм по 20 ст. на „Отпадъци“!

Не давайте редки златни монети на зъболекарите за коронки и на
златарите частници за пръстени, защото ще ви ги направят съвсем от
друго нещо, а монетите ще продадат скъпо на някой музей!

Не се подписвайте с ножчета върху историческите паметници —
не виждате ли, че не е останало вече свободно място!

Не правете кирпичи от пръстта на гробните могили! Не вадете
камъните от старите крепости! Не трошете мраморните клони и
капители на големите ни исторически селища, за да си правите от тях
вар!

Не връзвайте магаретата си по оградите на паметниците,
издигнати за народните борци!

Деца, не замеряйте с камъни статуите и бюстовете и не се мъчете
да улучите носовете им! Малко ли видове друг спорт има в днешни
времена.

Селяни, ако случайно изкопаете или изорете някое старо „гърне“
и се окаже празно, от яд не го пухкайте в земята, а го отнесете в
близкия музей, където ще получите добро възнаграждение!

Директори и главни учители, потърсете забравените из архивите
ви летописни книги на поверените ви училища и старателно ги
попълнете, защото ще има скоро специална ревизия за това.

Дараци и чепкала, не унищожавайте хубавите наши народни
шевици, докато се наканим да ги приберем в музеите!

Иманяри, вие, които прекопахте Стара планина от Емине до Ком,
за да търсите легендарните девет катъра злато на Вълчан войвода, ако
със същото усърдие бяхте копали в кооперативните блокове, по-лесно
щяхте да забогатеете.

Бояджии, не цапайте с блажни бои прекрасните ни стари
дърворезби, по иконостаси, тавани, врати и пр. с цел да ги
разхубавявате.

Граждани, посетете музея във вашия град! Той не е отворен само
за екскурзианти и гости.

Като отивате в художествените галерии, не си допирайте
носовете до картините, а ги гледайте от разстояние и не пипайте с ръце
статуите, че те не могат като вас да ходят всяка година на баня!
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.
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