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Откриване на учебната 2018/2019 година 

Днес тук в залата сме само приятели, колеги, студенти и новоприети 
студенти. Преди три години, когато приех предизвикателството отново да 
стана ректор, казах че прекратявам анализите на буквите и започвам да се 
занимавам с цифрите. За тези, които са тук за първи път трябва да призная, 

че осем години тормозих аудиторията с големи оди по повод на всяка 
българска буква. Сега обаче, не се занимавам с тях, а със световните 
цифри, защото се оказа че  световните цифри убиха българските букви. И 

ние трябва да приемем това във времето, в което живеем и да се опитаме 
да ги опознаем.  

Първата цифра, за която бях направил кратко есе беше единицата. 

Единицата, като символ на началото, на божествена ода и това, с което 
всеки един от нас, като човек привлича божията благодат. Второто есе 
беше за нулата, като символ на космичната празнота и необятност и като 
онова допълнение към двоичния свят, в който живеем днес. 

 Стана дума че е 70-годишнината на Националната академия и затова 
всички очаквате да говоря за седмицата, но аз ще ви разочаровам и ще 
говоря за деветката. Нямам предвид тролеят деветка, който спира отпред, 

нито месеца септември, в който се намираме. Деветката е онзи символ на 
завършения цикъл, на изпълнените задачи, на пълнотата, който в 
нумерологията се смята за изключително щастливо число. Деветката 
съществува, разбира се, като символ в далечни времена. Тука можем да си 
припомним индуизма, будизма, не знам професор Славчо Маленов дали е 
тук, който въведе книгата за  Шастра в България. Доцент Ивайло Костов го 
виждам, преподава на студентите за деветте добродетели на Буда и 
предполагам преподава за християнските девет небеса и девет кръга на ада 
и за ислямските девет небеса. Професор Светлана Стойчева може би им 
преподава за викингските девет свята. Въобще деветката навсякъде е 
овладяла   нашето съзнание.  Нашето съзнание най-вече трябва да го 
владее, защото деветката е свързана с етиката, с естетиката, свързано е с 
философията, онова с което ние се занимаваме непрекъснато. Именно 
затова са девет добродетелите, девет емоциите, девет месеца трябва на 
всеки един от нас за да се появи на този свят и девет дни и трябват на 



душата за да разбере, че вече си тръгва от този свят и да започне да 
осъзнава, че и предстои ново начало. Деветката е онзи водораздел между 
пълнотата и новото начало! Започвам да се повтарям всяка година но пак 
ще кажа НАТФИЗ е единственото висше училище в България, което 
запълва своите бройки. И тази година това не е изключение, въпреки че 
бройките се увеличават всяка година, кандидатите също се увеличават, 

качеството също ни е все така добро и ние трябва да сме щастливи с това, 

че имаме тези кандидати на сцената. Искрено им благодаря че избраха 
Националната академия, че избраха да учат в НАТФИЗ и благодаря на 
комисиите които ги приемаха и колкото и да е странно трябва да кажа, че 
тази година имаме приети 216 кандидати. Две плюс едно плюс шест! 

Двадесет и седем специалности! В 45-годишнината на кино образованието! 

На тези, които са приети магистратура им остават девет месеца до 
завършването! На тези, които са приети бакалавърска степен им остават 45 
месеца до завършването!  

Мога да продължа в този дух, но това което всъщност искам да кажа е че 
им пожелавам и в тези девет месеца, и в тези 45 месеца и на всички нас на 
които ни остават незнайно колко години да бъдем все така отдадени на 
етиката естетиката и философията и да ги съединяваме в едно, защото това 
е смисълът на нашата работа! Това е смисълът на творчеството! Да не 
забравяме, че от единицата до деветката и от деветката до единицата 
светът е все един и същ. Нагоре и надолу, наляво и надясно, напред и 
назад, този свят е нашият свят, в който ние трябва да доказваме всеки миг 
себе си и да доказваме всеки миг колко държим един на друг, колко сме 
силни, когато сме заедно!  

Пожелавам на всички една изключително пълноценна година изпълнена с 
много творчество, с много обич и с много доброта!  

На добър час! 


