Слово на ректора на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков при откриването на
новата академична учебна година 2016/2017
Уважаеми членове на Академичния съвет,
Уважаема госпожо Министър,
Уважаеми народни представители,
Уважаеми господин Председател на Българската академия на
науките,
Уважаеми представители на ректорските ръководства на
висшите училища,
Уважаема госпожо Директор на Националната библиотека,
Ваши превъзходителства,
Уважаеми гости,
Скъпи студенти, родители, преподаватели и служители,
Добре дошли в Аула магна, залата за тържествени церемонии
на Софийския университет!
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В продължение на 128 години Софийският университет
формира ядрото на българската интелигенция и има основно
значение за българския принос в световното развитие на науката и
образованието. Той е призван да съхранява, обогатява и пренася
през вековете знанието и човешкия стремеж към истината и
познанието.

Горди сме не само с традициите си, а и с качеството на
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Рейтинговата система на висшите училища в България, която
използва критерии като реализация на завършилите студенти и
научни резултати на висшето училище, поставят Софийския
университет на първо място в почти всички професионални
направления, в които предлага образование, и са поредното
доказателство, че Алма матер е най-добрият заради Вас –
талантливите си студенти и всеотдайните си преподаватели.
През последните години кризата и озлоблението подхраниха
негативните настроения срещу родното образование.
Няма съмнение, че вечният недоимък и дългогодишната
политика на държавата да се стимулира количеството за сметка на
качеството доведоха до спад на качеството в българските висши
училища.
Несъмнено е обаче и това, че много български университети
запазиха традициите и профила си и техните възпитаници постигат
отлична реализация в България и успехи по цял свят.
През последните години държавната политика стимулира
качеството и е насочена към провеждане на спасителна за висшето
образование реформа.
Да не виждаме постиженията на тези университети и тези
усилия на държавата, е черногледство и нов пример за завладелия
ни национален нихилизъм.
Затова приветствам кампанията на моя колега, ректора на
НАТФИЗ професор Семерджиев „Учи в България, завладей света“.
Ето няколко аргумента в полза на неговия призив от постигнатото от
Софийския университет.

Тази година Софийският университет „Св. Климент Охридски“
подобри с 50 места позицията си в класацията QS World University
Rankings

и
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най-престижни

университети в света.
За първи път български университет – Софийският, беше
включен в другата авторитетна световна класация – тази на Times
Higher Education.
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признание, ще поясня какво означава един университет да е сред
първите 700 или 800 от 20 000 университета – това означава, че е
сред първите 4 процента в света.
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българските студенти. Нашите студенти се учат в удивителни в
художествено и архитектурно отношение сгради – паметници на
културата, те печелят награди от национални и международни
състезания

и

постигат

собствени

научно-изследователски

резултати. Над 100 бакалавърски и стотици магистърски програми
им предлагат широк спектър от възможности за избор.
Софийският университет е университетът с най-високи научни
постижения

у

нас.
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националните награди за наука „Питагор“, участват успешно в
европейски образователни и научни проекти.
Нашата Университетска библиотека е втора по големина и
първа по посещаемост в България и беше номинирана от
Българската библиотечна асоциация за библиотека на 2015 г.
Софийският университет е и център на културния живот и
духовността със своите Културен център, Университетски театър,
университетско радио и телевизия. В Университета се провеждат
над 1000 събития годишно – конференции, изложби, постановки,

дискусии. Това означава по 4-5 културни и научни събития на ден –
едно впечатляващо постижение.
Софийският университет е това, което един университет
трябва да бъде – храм на науката, знанието, образоваността и
духовността.
Уважаеми преподаватели и служители,
Всички наши успехи щяха да са невъзможни без вашите
усилия,

образователни

и

научни

постижения,

всеотдайност,

ерудиция и колегиално отношение.
Бъдете ментори и партньори на студентите, подкрепяйте ги с
радост и усмивка, защото това е призванието ви.
Изпълнен съм с оптимизъм за развитието на Университета
през тази учебна година и съм убеден, че тя ще бъде повратната
точка, от която ще се насочим към труд, оценен по достойнство, подобри условия за работа и повече възможности за реализация на
високия ви потенциал.
Скъпи първокурсници,
От днес вие сте нашите млади колеги.
Първото влизане в сградата на Университета е тайнство и
чудо. Помня моите емоции, когато бях приет за студент тук и
респекта, с който пристъпих през прага му, естетическата наслада
от архитектурата на Ректората, гордостта, че съм приет за студент в
Алма матер.
Възползвайте се от годините, прекарани в Университета,
пълноценно. Положете усилия да усвоите знанията и уменията,
необходими за бъдещата ви успешна реализация.

Запознайте се с възможностите, които предлагат програмите
за студентска мобилност, придобийте знания в други европейски
университети и опознайте чуждите езици и култури.
Бъдете активни, участвайте в работата на Студентския съвет.
Учете с усърдно, с постоянство и любознателност, с искрен
интерес и желание да научите нещо ново. Слушайте внимателно
своите

преподаватели,

задавайте

им

въпроси

и

мислете

самостоятелно, уважавайте авторитета, но и подлагате на съмнение
и проверка всяко твърдение, което ви се поднася наготово.
Нека престоят ви в Алма матер бъде едно вълнуващо
пътуване, по време на което ви предстоят срещи с най-доброто от
човешкото

познание,

завладяващи

дискусии

и

интересни

запознанства.
Станете образовани и жадни за знание млади хора, способни
на самостоятелно мислене, широк кръгозор и критическа преценка,
израснете като ярки личности, почтени хора и достойни граждани.
Пожелавам на всички това да е година, изпълнена с усмивки, в
която и най-смелите надежди се сбъдват!
Обявявам учебната 2016/2017 година за открита.

