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60 години 

АКАДЕМИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ В ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ 

25 години 

ПУ, ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – КЪРДЖАЛИ 

 

Днес, 07.12.2021 г., ние студентите във филиал „Любен Каравелов“ отправяме 

послание и се надяваме то да стигне до вас, нашите бъдещи наследници. Не си 

представяме какъв ще бъде светът и хората след 10 години, защото две години ние 

живеем в пандемия и непредвидима обстановка. Дистанцирани сме и в живота и в 

обучението, принудени да комуникираме чрез технологии. Вече две години ние губим 

от човешкото общуване помежду си и с нашите преподаватели…. Но не се отчайваме 

и вярваме, че ще се справим с трудностите и ще продължим да живеем, да работим и 

да творим в един нормален свят.  Посланието ни е знак на надежда, че това духовно 

средище ще оцелее и ще пребъде.  

През тези две години осъзнахме колко малък може да бъде човекът! Разбрахме, 

че за един миг животът може да се промени драстично и ние като хора сме безсилни 

пред това, което случва или ни очаква. Но въпреки това  сме тук и искаме да 

продължим! Натрупаните знания  искаме да вложим в бъдещите ни професии. 

Вероятно те няма да бъдат същите след време, но това са предизвикателствата на 

времето. 

Историята на нашето висше училище през годините е създавана от всеотдайния 

труд на много преподаватели, оставили част от своя живот, професионално развитие и 

дори сърцата си тук. Благодарение на техните усилия, търпение и отговорност през 

годините са подготвени хиляди възпитаници, постигнали големи успехи, реализирали 

се професионално и съхранили благодарност към всеотдайността на техните 

преподаватели. 

60 години в живота на човека е наистина значим период.  А 60 години 

академично образование в Източните Родопи и 25 години Филиал „Любен Каравелов“ 

е минало, върху което може да бъде изградено бъдещето.  И това бъдеще започва от 

днешния ден. То изисква достойно да бъде предаден опитът на следващите поколения, 

които да продължат по пътя. 
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Скъпи бъдещи студенти и преподаватели, вярвайте в себе си, влагайте енергия и 

желание във всичко, което правите, не спирайте да вървите по пътя на знанието! 

 Съхранявайте и надграждайте, постигайте нови висини в образованието и 

науката! Синтезирайте в себе си най – ценното от вашата младост – това е времето на 

студентската дързост и сила, това е вашият най – запомнящ се период в живота. Учете 

се, трудете се, усъвършенствайте се! Бъдете целеустремени, любознателни и смели! 

Бъдете готови за предизвикателствата на този нов свят, за който сега твърде малко 

знаем! Предаваме ви думите на нашия патрон Любен Каравелов: 

„Учете се, братя мои, 

мислете, четете, 

и чуждото изучете – 

от свойто – не гнусете!“ 

 

 

  

 

  


