
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министър на образобанието, младеЖта и науката 

УВАЖЛКМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Празникът на народпите будители вина! и с ьбужда у нас преклонение пред 

дслата па най-заслужилите проз вековете наши предци. Течи, конто са дали 

и дават приноса си за запазване и издигаие на българската духовное г, а с 

това и на цялата ни нация. Този ден е още един знак за обединяване около 

непреходниге ценности на бъл rape кия народ с пеговата хилядолетна 

история. 

Десетки са имспата, които извикват чувство на гордост от това, че сме 

родени именно тук, че сме потом пи на велики бьлгари. 

И днес сме съврсменници на такива личности. С'ретаме ги по училишните 

коридори. в библиот еки те, вьв висшитс училища и институтите. Те са 

висшата сила, която тег л и напред нашего общество, въпреки трудности ie. 

Затова дпес не само споменаваме имена на вырождении и революционери, 

но казваме „Благодаря*' и на учители, учеии, писатели, журналисти, лекари 

и хора от други съсловия, конто са носители на будната нанионална съвеет. 

Неслучайно именно Министерството на образованието, младежга и 

науката стана един от инициаторите за вьзраждансто на гози светъл 

празник. Защото училището, упиверситстът, научният институт са месгата, 

конто съхраняват паметта за славното минало и градят духовпите опори, 

които ни помагат да вървим напред. 



Е ю загцо сьвсем закономерен с фактът, че правителе] в о ю реши сфсрата на 

образован исто да с приоритетна в нас тоя ша га, бсзспорно тежка 

икономическа ситуация. Това означава обаче, че всички ние, конто днес 

сме тук, би трябвало да бъдем още по-отговорни вьв всекидневната си 

работа. А също - да отворим сетивата си за реалната промяна в 

образован него и наукага, промяна, която ще ни донесе по-качсствспо 

образование, повече иновации от н а у ч и т е кръгове и повече прагматизъм 

и скромност в работата на администрацията. 

Имаме VI шкал и ия шанс, конто общество! о ни гласу ва - доверието на 

хората, конто желаят реал на промяна. И всички ние сме длъжни да 

отговорим на тези очаквания колкото се може по-бьрзо. 

Обратното би било предателство не само към това високо доверие, но и 

към пашите достойни предци, пред конто днес се нрекланяме именно 

заради тяхната всеотдайност към Ььлгария. 

Скъпи приятели, 

Честит празник! 
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