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Уважаеми проф. Манов, дакан на Философски факултет, 
Уважаеми доц. Донев, ръководител на катедра „Философия“, 
Уважаеми колеги от Философски факултет! 
 
Традиция за вас е да провеждате научни конференции в ментални и езикови 

рамки, които са предизвикателство за чувствителността към времето и въпросите, 
които то задава; конференции, които обединяват изследователи от различни научни 
области и школи, от Югозападния университет и други училища и институции. Не 
изневерявате на себе си и сега с отношението ви към провокативното и актуалното! 

 
Не е ли странно да се питаме за това възможна ли е свободата за всеки един от 

нас и за обществото ни в един свят на граждански права и свободи, опаяжинен от 
мрежата на достъпния Интернет? Не е ли неудобно да си задаваме този въпрос, 
бидейки надарени от технологиите с достъп до знание и със свободно време? Струва 
ли си да се питаме за свободата в нашия свят на плурализъм на мнения и религиозна 
секуларизация? Още ли се съмняваме в свободата, в себе си и своето развитие, 
постигнали толкова много в технологии, знание, индивидуална разкрепостеност, 
гражданско устройство?  

 
Насреща стоят обаче не по-малко интересни питания. Ако гражданските и 

политическите ни свободи са нещо „иманентно“ за света ни, наистина ли ги изпълваме 
свободно с автентичност? Ако световната Паяжина ни носи информация и технология 
за комуникация, осъзнаваме ли рисковете: не се ли оплитаме в информационните 
потоци и не се ли загубваме личностно сред светещи дисплеи на компютри и 
телефони? Академичната свобода къде се губи в рамките на управленските решения? 
Сред многогласието на мнения и концепции осмисляме ли минало и настояще, не 
загубваме ли бъдещето като идея и цел? Рационализираното ни съвремие намира ли 
истина и път към природа, общество и себе си? Кога прекрачваме от свобода към 
самота? Кой и какъв е нашият свят и какво е лицето днешната ни свобода в този наш 
свят? 

 
С тези разхвърляни въпроси между индивидуалните и политическите измерения 

на свобода, между рационалност и духовност, между свобода от и свобода за, между 
технологичните и познавателните предпоставки на свободата бих желал да благодаря 
за благородното духовното приобщаване, което ни дарявате и да приемете моите 
пожелания за успех на конференцията „Свободата: възможна и невъзможна“! 
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