
ПРИВЕТСТВИЕ 

 

Уважаеми домакини и участници в Шестата международна конференция „Съвременното 

възпитание и образование: състояние, предизвикателства и перспективи“ 

 

По своята онтология образованието и възпитанието изглежда са осъдени да бъдат съ-временни: 

субектите им живеят в „своето“ време, носят неговите стремежи и ресурси, културни и социални 

характеристики. Тази дълбока времева вкорененост обаче носи не по-малко дълбока 

рефлексивна и гносеологическа предизвикателност. От една страна иде реч за сплитане на 

чувствителност и осъзнаване: за силата на времето, за което навремето българският 

революционер Васил Левски казва, че то е в нас и ние сме в него, то нас преобръща и ние него 

преобръщаме; за онази дълбока негова динамика, в която хора и институции, дух и вещи така си 

взаимодействат, че създават, но не винаги познават и осъзнават, дълбоката му личностна и 

социокултурна основа и перспективи. От друга страна са предизвикателствата на познанието, а 

то е впримчено в удобствата на познатото и гъдела на новото, в своята увереност от миналото и 

стремежа да пита за непознатото и несигурното, което същото това време ни носи.  

Изправени пред разплитането на тази двойна предизвикателност са събралите се тук 

съмишленици и колеги от Македония, България, Словения и Хърватска, обединени от 

разбирането, че с общи усилия могат да си бъдат професионално, социално и човешки полезни. 

Бих искал да подчертая че срещата на полето на предизвикателствата на образованието и 

възпитанието е в града, в който две години е учителствал Гоце Делчев, човекът и революционер, 

който преди повече от век е осъзнал силата на културата, разбирайки света като поле на културно 

сътрудничество и съревнование и ставайки по същество предтеча на една идея, която днес 

наричаме европейска. 

 

Уважаема госпожо Декан, проф. Петровска,  
Уважаеми господин Ректор, проф. Боев,  

моля, приемете колегиални поздрави, признателност и благодарност на Факултета по 

педагогика при ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград за това, че водейки академичната общност 

на Факултета по образовни науки и в негово лице на университета „Гоце Делчев“, гр. Щип ни 

събирате на този форум, обединявайки ни в общи отговорности пред образованието и 

възпитанието, които по своите цели не могат без миналото и настоящето, но така бързат към 

бъдещето! 

 



Уважаеми колеги, 

От името на академичната общност на Факултета по педагогика при ЮЗУ „Неофит Рилски“ – 

Благоевград искрено ви желая професионални успехи на попрището на изследванията и в 

практиката образованието и възпитанието от най-малките до възрастните. 

 

 

11 май 2018 година Доц. д-р Траян Попкочев,  
Декан на Факултет по педагогика, ЮЗУ 
„Неофит Рилски“, Благоевград 

 


