
 
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

Комисия по образованието и науката 

 
 

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, 

СКЪПИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ,     

 

Приемете моите искрени поздравления по случай Международния ден на 

учителя! 

Много бих искала в този празничен ден да споделя с Вас размислите, 

представляващи обръщение към колегите, които ми подари един български учител, 

отдаден на професията, даряващ с много любов и внимание своите възпитаници. 

Човек, който открива мъдростта и непреходността на човешките ценности в 

живота и делата на нашите предци. За днешното послание Тодор Пенев, начален 

учител, получава вдъхновение, изследвайки творчеството на Екзарх Йосиф, висш 

български православен свещенослужител и духовен водач. Със стилистиката, с 

думите, авторът ни пренася във времето на раждането на идеите. Идеи, звучащи 

актуално и днес. 

„Благодаря Ви, уважаеми колеги, за Вашето въодушевление да изпълните 

великия идеал, завещан на целокупния български народ от славяно-българските 

просветители Кирил и Методий. Тоя идеал в продължение на повече от 10 века е 

прекарал бурни времена – все още има да се стори  за него … 

Гаранцията за това е днешното въодушевление на българската учаща се 

младеж, начело на която стоите Вие, учителите. 

Един народ, младежта на който живее, расте и цъфти във величавия дух на 

неговите завети, не може да не види достигнат  своя идеал. 

Сега, при днешния живот, просвещението е повикано по-специално да 

работи за нравственото повдигане на българския народ. В това отношение то ще 

принесе грамадна полза, стига само да се работи упорно за нравственото 

повдигане на подрастващите. И това трябва да стане с усърдието на 

правителството и държавните люде. Ние най-настоятелно ще искаме да се 

създават условия, необходими за образователното и материално подобрение на 

учителството – то напълно заслужава исканото подобрение. Това всъщност се 

налага и от висшите отечествени интереси.  

Всеизвестно е, че животът е борба за съществование, борба за щастие. 

Родителите, които нямат нищо по-скъпо от своите деца, правят всички жертви 

да ги приготвят за щастлив живот, държавата се интересува да приготви от тях 

полезни и честни граждани. Училището пък е храм, в който младите поколения се 

приготовляват, обучават и възпитават, за да могат да станат способни кога 

постъпят в обществото, да реализират тяхното лично щастие, както и онова на 



  

семейството, обществото и отечеството, които са неразривно свързани помежду 

си и съставляват едно цяло.  

Споменахме за щастието, но що е всъщност то? Не е ли това 

потребността от знание, наука. Необходимостта от звание (занаят, професия), 

което ще обезпечи бъдещото съществуване срещу заслугата, която се принася към 

обществото. Не е ли това честността, т.е. всяко дете да иска да бъде честен 

гражданин, да се съобразява със законите на страната, с правилника на 

заведението, на което служи, с изискванията на просветеното обществено 

мнение. Обществото ни гарантира живота, имота и честта, но в замяна на това 

иска да изпълняваме своите задължения и при отклонение от тях налага наказания.  

Няма права без задължения! Добре е всяко дете да знае, че щастието не е в 

богатството, разкоша, удоволствията, които повечето пъти докарват до 

нещастие. Щастието е в правдата, в любовта, в истината, в изпълнението на 

дълга … 

Някога даскал Ботьо Петков съветвал своите ученици, че който се учи най-

добре, ще бъде повече уважаван и почитан, при все че и завист ще изпита, заради 

превъзходството му. По-ученият превъзхожда останалите – това е всепризнато.  

Уважаеми учители, дано не прозвучи някому досаден съвет, но възпитавайте 

човека такъв, какъвто трябва да бъде и тогава му възлагайте задачи и действия, 

тогава го обличайте в права и задължения. Без възпитание и образование, 

животът е изложен на сътресения, които водят към гибел. За да се съхрани 

красотата на живота, да се прояви неговия дълбок морален смисъл, 

историческият опит е създал наложителни системи за образование и възпитание. 

Само народите, които са верни на тези системи, запазват своята жизнена сила и 

оставят трайни следи в триумфа на общочовешката култура.  

Възпитанието и обучението, според разбиранията на нашите възрожденци, 

трябва да създаде от ранни години в душата на всяка личност авторитетен 

критерий, който да му остане през целия живот като компас. Този критерий 

трябва да се опира на съвестта. И друго ни съветват нашите мъдри 

предшественици – съвестта е най-деликатен вечен феномен на човешката душа. 

Заради това само добре възпитаният човек може умело и успешно да възпитава.  

Впечатлителните детски и юношески години изобилстват с живи спомени 

за ония хубави и светли преживявания, свойствени на тази възраст, които са 

свързани главно с живота на семейството и училището.  През това извънредно 

ценно в живота на всеки човек  време, когато се формира и обогатява ума, калява 

волята, възпитава характер и образува мироглед, много е важно какви образи ще 

запълнят мисълта и въображението на детето и юношата.  Покрай образите на 

родителите и другите членове на семейството, както и на съучениците, тия на 

учителите са, които заемат главно място в делото на образованието на децата, 

за оформяването на техния характер и мироглед. Ако между учителите има силни 

личности, богати натури, с любов предадени на делото на възпитанието, те ще 



  

упражнят благотворно влияние върху крехките души на своите ученици. Светлите 

учителски образи ще останат запечатани в умовете им за през цял живот.” 

Надявам се, че всеки от Вас е усетил непреходността на времето в този 

текст. Пожелавам Ви много здраве и сили, радост и вдъхновение в работата Ви 

като учители. Професия отговорна за бъдещите поколения, за по-доброто на 

страната ни! 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 

 
МИЛЕНА ДАМЯНОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА  

ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  

В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ  

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 


