
Уважаеми господин заместник-ректор, 

уважаеми господин декан на Факултета по педагогика,  

уважаеми заместни-декани, 

уважаеми преподаватели, абсолвенти и гости,  

уважаеми научни ръководители, 

Имам честта да отправя думи на благодарност от името на защитилите образователна и 

научна степен „доктор” във Факултета по педагогика. 

Благодарни сме за добрата екипна работа и за подкрепата, която ни оказахте през 

изминалите години! 

Затова, че вървяхте заедно с нас в трудното поле на изследователя. Насочвахте ни по пътя 

на познанието. Помогнахте ни да разширим още своя светоглед, да погледнем на науката 

и от друг ъгъл – този на преподавателя. 

Пътят към успеха е труден, но всички вие позволихте да се учим от вашите компетенции, 

от уменията ви и изключителен професионализъм. 

Заедно писахме, спорихме, изследвахме – често осъмвахме пред компютрите, над 

поредната статия, презентация или доклад.  

Благодарни сме за отзивчивостта и насърчението, които често получавахме и 

продължаваме да получаваме от преподавателите във факултета.  

Признателни сме за усилията, които Югозападния университет „Неофит Рилски” полага – 

като осигуреност на материалната база и творчески условия, необходими за докторантите 

и студентите. Като възможност и за изяви – в научни сесии, наконференции, за обмяна на 

опит с други страни, в проектна дейност, и не напоследно място - богат книжен фонд. 

Тук ще отбележа, че без вярата и сериозната подкрепа на нашите семейства, трудно 

бихме постигнали успех в научната надпревара. Те бяха много търпеливи, но и много 

горди, че вървим по избраните от нас стъпки. 

Затова, нека не се съмняваме в себе си, когато е трудно, а да помним добрия пример, 

който усвоихме в академичната атмосфера на факултета и университета. 

И в края нека пожелаем на колегите абсолвенти – успех в една от най-сложните и 

отговорни професии – тази на педагога! Помнете, че за децата, вие сте най-важният 

фактор в училището, в детската градина. Чрез вас, те ще видят света по нов, различен 

начин. 

А онези от вас, които не се страхуват от научното израстване – последвайте ни!  

Благодарим, че повярвахте в нас!  


