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Европа, земя с древна култура, люлка на много цивилизации и на великите 

умове на човечеството! В нейните обятия се намира и нашата мила родна земя 

България. А когато на пролет всичко се раззелени и започне нов живот, тази земя 

празнува своя най-светъл празник -  24 май - денят, в който Светите братя поставят 

начало на едно Българско възраждане. 

Това не е само празник на пролетното събуждане на природата, а празник на 

славянската писменост, на българската книга, на народната просвета и култура. 

Образованието е безсмъртие и спасение. Днес мултикултурното и всеобщо 

образование означава много неща, но най-важните според мен от тях са разширяването 

на човешкия потенциал, разширяването на границите на това колко страхотен може да 

бъде животът на човека. Съвременното образование е едно от нещата на 21-ви, век, 

които унищожават границите помежду ни. Обучението също е и разпространяване на 

равенството.  

Всички знаем, че „Голи са без книги всичките народи, не можейки да борят без 

оръжие...“ 24-ти май е един от поводите, в които трябва да се гордеем с националната 

си принадлежност и да видим в него най-голямото доказателство, че и ние сме дали 

нещо на света и нашата писменост е съхранила голяма култура, известна на целия 

цивилизован свят днес, че на нашата кирилица днес пишат голяма част от славянските 

езици. 24-ти май е и повод, в който да помним. Най-вече да си спомняме. Да си 

припомняме за жертвите, които са направени и всичко, което е пожертвано в името на 

знанието и достъпа до образование, които имаме днес. Но да мислим за образованието 

като за нещо само наше и като повод за единствено патриотична гордост, не е 

достатъчно. 

Първоначално започнало от килийните училища в България, днес 

образованието, културата и науката в Родината ни са именно това, което ни крепи като 

нация. На Сун Дзъ приписват афоризма: "Ако мислиш за 1 година напред, посей ориз, 

ако мислиш за 10 години напред, засади дърво, а ако мислиш за 100 години напред - 



образовай народа си!" Образованието, което всички ние получаваме днес е път за 

постигане на пълния ни потенциал и канализиране на талантите, идеите и приноса на 

всеки човек по света. И макар и все още да имаме много обществени проблеми, 

спокойно мога да кажа, че според мен, именно благодарение на образованието днес 

живеем в едно от най-миролюбивите, приемствени и разширяващи границите за всеки 

времена. 

И ако днес, всички ние имаме достъп до образование, то това е благодарение на 

всички онези хора, чиято единствена, вътречовешка мотивация да водят борбата на 

съществуването си, е била да дадат повече знания и да увеличат достъпа до знания на 

нас, днешните деца.  

Учението не ни е необходимо само в името на справедливостта и 

благотворителността, но и заради величието на човешкия прогрес. Днес все още не 

живеем в свят, в който се изкоренили бедността и глада, нито можем да осигурим 

елементарни здравни грижи за всички. Дори не сме изградили мирни и толерантни 

отношения между хората от всички народи. Все още има места по света, в които не 

всички имат власт – жени, деца, малцинства, имигранти и изолирани хора. Но днес 

знаем, благодарение на великото дело, което са извършили нашите просветители, които 

почитаме в този светъл български празник, че ако нашето поколение сега направи 

правилните инвестиции, отговорът на всеки от тези въпроси може да бъде 

положителен. И се надяваме, че това ще стане в годините на нашия живот. 

Нашето поколение все още расте в класни стаи, където учим едни и същи неща, 

с едно и също темпо, независимо от нуждите и интересите ни. Но вярвам, че един ден, 

осъзнали силата, мощта и величието на образованието и науката, ще успеем да 

изградим свят за следващите поколения, в които учащите ще си поставят задачите за 

това какви искат да станат – инженер, здравен работник, писател или обществен лидер. 

Ще разполагат с технологии, които разбират как учи най-добре всяко едно дете и върху 

какво трябва да се фокусира. Ще напредват бързо по въпросите, от които най-много се 

интересуват и ще получават помощ, когато им е нужна, в най-трудните сфери. Ще 

изследват проблеми, с които днес училището изобщо не се занимава. Учителите ще 

имат по-добри средства и данни, за да помогнат на учениците да постигат целите си.  

Днес, като триумф на важността и осъзнаването на стойността на образованието, 

можем да отбележим факта, че в тези трудни времена, в които всички сме принудени да 

преминем и оцелеем, времена, в които отново изпитахме по-язвителна отвсякога 

реалистичната заплаха за живота, като героите на деня, които очакваме да ни спасят, 



възприемаме не хората в черни раса, а хората в бели престилки. Днешните ни герои не 

са свещениците, които погребват и оправдават бедствието, а медиците, които спасят 

животи. 

В миналото, в почти всеки етап на човешката история досега, още от ловно-

събираческите общества, бедствията за човека са били приемани като неизбежни. 

Днешните хора обаче смятат, че има какво да направят срещу болестта и смъртта. По 

същество това е революционно ново отношение. Както споменах, през по-голямата част 

от историята хората кротко са се подчинявали на смъртта. До късната модерна епоха 

повечето религии и идеологии са виждали смъртта не само като наша неизбежна съдба, 

но и като основен източник на смисъл в живота. Епосът за Гилгамеш, митът за Орфей и 

Евридика, Библията, Корана  и безброй други свещени книги търпеливо са обяснявали 

на уплашените хора, че хората страдат, боледуват и умират, потъват в агония, защото 

така повелява Бог, Космосът или майката природа – и че е по-добре ние да приемем 

тази съдба със смирение или благодат.  

И тогава идва научната революция. За учените смъртта не е божествено 

постановление – тя е заради проблем. Днес над 200 000 души са починали, защото в 

белите им дробове се размножават вирусите. А същите са се настанили в белите 

дробове, защото е имало къде да се разпространят. Науката вярва, че всеки здравен 

проблем има решение. И очаква учените в лабораториите да го намерят. 

Днес пиша за нашия просветен празник не така, сякаш искам да възхваля само 

нашето образование, нашата просвета и нашата култура. Пиша за образованието 

глобално – такова, каквото е в най-голямата си сила. Смятам, че смисълът на 

образованието в 21-век е преди всичко да събаря граници. 


