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АКАДЕМИЧНО СЛОВО  

на Ректора на НАТФИЗ “Кр. Сарафов” проф. д-р Станислав Семерджиев, 
 по случай Откриването на учебната 2016-2017 година 

 

Проф. д-р Станислав Семерджиев:  Добро утро! Добро утро на председателя на Комисията по 
култура и медии в Народното събрание, на колегите ректори, на всички гости, преподаватели и 
студенти. Не напразно посочих към Академията - на онези, които знаят какво припомня този 
надпис, няма смисъл да го обяснявам, другите ще научат.  
И все пак, вчера бях на едно заседание в МОН, където се обсъждаха бюджетите за следващата 
година. Няма да влизам в подробности какво точно сме обсъждали, това беше първо 
заседание, ще има още много. Длъжен съм да кажа едно нещо, за онези, които не знаят- 

НАТФИЗ е единственото Висше училище в България, което за тази година е изпълнило на 100% 
своя прием. Всички други училища не са успели да попълнят бройките, които са им отпуснати 
от МОН. За това посочих единицата, защото, когато си единствен това е голяма отговорност и 
голямо задължение. Вчера се замислих върху тази единица и реших, че днес ще говоря за нея. 
Единицата, едно число, което от древността до наши дни е символ на много неща. Единицата е 
символ на Бог, на божественото начало на човека, на творческото начало. Едва ли има смисъл 
да се убеждаваме, че ние тук сме хората, които творят, и аз бих искал да пожелая от все сърце 
на всички наши настоящи студенти и тези, които са в залата и продължават да творят, да бъдем 
истински богове в онова, което сме започнали.  
Единицата обаче, в последствие се превръща в символ на човека. Човекът е в основата на 
Вселената, която Бог е изградил. Човекът е онази индивидуалност, за която ние всички творим. 
За да можем да го направим по-добър, за да можем да му дадем повече сили, да го изградим 
като личност, да му създадем самочувствие. Нека да не забравяме, че всички сме хора и 
колкото и да сме по Божие подобие, трябва да вярваме в своята същност, като хора.  
Единицата е символ на лидерство, на водачество. Водачът, който знае на къде върви, който 
може да повлече всички след себе си. Водачът, който има харизмата, енергията и мъдростта. 
Пожелавам на всички наши студенти да бъдат водачи в онова, което правят, да следват своите 
водачи, своите учители, да им се доверяват, да ги обичат, да се опитват да бъдат като тях и по-

добри от тях.  
Единицата е символ на самотника, на отшелника, на човека, който е извън закона, символ на 
всичко онова, което човек крие в себе си, символ на онези сили, които са разрушителни. Дано 
никога не ни се налага да овладяваме такива разрушителни сили, около себе си и вътре в себе 
си.  
Единицата е символ на първия и на последния. Първият – пионерът, първодуховникът, човекът, 
който открива нови светове, човекът, който рискува, човекът, който иска да създаде нещо по-

добро за останалите. И последният, последният останал. Онзи, който е останал въпреки всичко, 
онзи, който е съхранил традицията, онзи който ще запази за бъдещото поколение мъдростта на 
всички, които са били преди него.  
Нека бъдем винаги първи и последни, нека успеем да откриваме и нека да успеем да 
оцеляваме.  
И най-накрая-единицата е нещо неделимо. Единицата е монада, единицата е 
общност,единицата е същност. Ако се върнем отново към древните, Питагор казва, че за 
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единицата дори не трябва да се говори, защото тя не бива да бъде осмислена, тя просто трябва 
да бъде приета.  
Искам да се приемем всички като общност, да знаем, че сме такава общност, да си вярваме, да 
бъдем неделими и както африканците, без да са имали школи- питагорийски или каквито и да 
е, са изградили “Убунто”. Убунто е философията на общносттта. Онази философия, от която е 
започнала цивилизацията. Нека да не забравяме, че когато цивилизацията се е създала ние сме 
били винаги общност и всеки е смятал, че съществуването на останалите зависи от него и че 
неговото съществуване зависи от тях. На добър час! 


