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„БЪДЕЩЕ, НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ!“ 

 

НЕ ЗНАЯ ДАЛИ СЪЩЕСТВУВА ГРАНИЦА МЕЖДУ ЧОВЕШКИЯ УМ И 

БЛАГАТА В МАТЕРИАЛНИЯ СВЯТ! 

НЕ ПОМНЯ КОГА В ГОДИНИТЕ ТЕХНОЛОГИИТЕ СА  НАБИРАЛИ 

СКОРОСТ, ЗА ДА ДОСТИГНАТ ТАЗИ – НА СВЕТЛИНАТА! 

НЕ ПОЗНАВАМ ЧОВЕК, КОЙТО ДА ОТРЕЧЕ УДОБСТВАТА ОТ ТЕХНИЯ 

ОГРОМЕН ПРИНОС! 

Със сигурност зная обаче, че далече, много далече в годините стоят пожълтелите 

страници на старите книги, които ВЕЛИКИТЕ откриватели са обръщали на 

мъждукащото огънче от запалената восъчна свещ. Дъхът на книгите в старите ракли е 

тази история, която помни НАУКАТА! Няма по-силна от мирисовата памет. Това е 

предимството им и няма как и най-съвършеният компютър или дигитално устройство 

да им я отнеме. 

Спорят ли технологиите с книгите или се сливат в уникална хармония и 

неповторимо съвършенство?  Реалност ли е дигиталният свят или постигната мечта на 

най-смелите човешки умове, потънали във виртуалното пространство - предстои да 

разберем! 

Вероятно никога няма да открием търсената граница между БЪДЕЩЕ, НАУКА, 

ТЕХНОЛОГИИ, защото всяко днес е технологии, всяко вчера е наука, всяко утре е 

бъдеще!  

Тръгнал по пътя на знанието, човек няма как да спре. То го поглъща, завърта го 

в своята турболенция и няма как да не усети сблъсъците и привкуса на горчилката по 

пътя докато постигне желания успех.  

Мили деца, посветете се на науката! Пипнете твърдите корици на старите книги, 

за да усетите дъха на началото и никога да не забравяте от къде сме тръгнали! 

Електронните книги събраха в едно милиони страници, в които с търсачката може да 

откриете за броени секунди търсената мисъл. Няма по-голямо удоволствие обаче, след 

тежка умора, да заспиш с любимото четиво. Който не го е изпитал, е беден по дух. 

Богатството от усещането му предстои! 

Стремете се към съвършения свят, но не се бойте от съвършенството, защото по 

думите Салвадор Дали „……. никога няма да го достигнете“!!!  

Мили деца и Вие ръководители, благодарим Ви, че отново не пожалихте сили и 

средства да се изправите пред поредното изпитание – да се изправите в защита на 



своите гениални идеи, младежки търсения и неуморен труд, за да дарите на науката 

своя скромен принос във вековната й история. 

Науката е вашата втора майка! 

  Технологиите са най-добрият ви приятел! 

Предизвикателствата Ви предстоят! 

Днес ще се насладим на съвършенството на дигиталното пространство! 

Утре оживее науката чрез информационните технологии! 

А БЪДЕЩЕТО Е ВЪВ ВАШИТЕ РЪЦЕ! 

Добре дошли, на добър час! 

Желая Ви успех!  И нека победят – най-добрите, а във всички други да остане 

ВЯРАТА, че и те ще ги настигнат! 

Д-р Лилия Стоянова 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


