
ДЕКЛАРАЦИЯ

До Факултетния съвет на Историческия факултет 
на СУ „Св. Климент Охридски“

от Факултетния студентски съвет на ИФ

Уважаеми г-н декан,
Уважаеми преподаватели,

Както е добре известно, Ректоратът е окупиран от група студенти. Те издигат 
искания към правителството и Народното събрание, които по наше мнение са 
справедливи, дори може би закъснели за тези 24 години преход. Решаваме, че 
тяхното удовлетворяване ще бъде полезно за държавата като цяло и за 
образованието в частност, в това число и за нашия Университет.

Разбираме, че настоящата позиция на преподавателите и на ръководството 
въобще е пределно деликатна предвид отношенията им със същото това 
правителство от една страна и със студентството на ИФ от друга. Подхождаме с 
цялото разбиране и се надяваме да бъде постигнато онова равновесие, което може 
да доведе до полза от тези събития, за да не бъде похарчена енергията на протеста
било в безплодни искания или пък в справяне с манипулации.

Не е тайна, че студентите на ИФ винаги са били изключително активна част 
от учащите се и единствено тактичността ни спира да кажем „най-активна“. Това се 
доказва от инициативите – състезания, изложби, които организираме и които 
повдигат научната стойност на този Факултет. В същото време тази активност не 
може да стои бездейна, когато държавата се управлява като нечия бащиния по 
волята на група безхарактерни иначе лица, дръзки само в кражбите си и в 
замазването им. Смятаме, че това поведение не е достойно не за тях. За тях чест е 
непозната дума и, толкова по-зле, такава ще си остане. Но е обидна за нас, които 
сме се събрали тук за придобиване на важни умения и за вас, които сте избрали 
задачата да ни ги предадете. Давали сте доказателства, че сте особено 
чувствителни към проблемите на обществото и ще бъде печално, ако сега бъдем 
разделени против волята си в това начинание.

Тази власт вече заяви, че ни изоставя на произвола на съдбата, а кои сме ние, 
че да противоречим на думата на г-н Миков? При това положение за нас е чест да се
надяваме на вашата подкрепа и да се чувствате свързани с това, което сме 
започнали. На фона на намаляващия ни народ ние, студентите, сме една 
относително малка част, но отдадена на науката и страната си понеже имаме 
амбиции за тях. А именно да ги поставим на онова високо място, което заслужават. 
Вие бихте могли да ни помагате като ни насочвате и окуражавате в търсенето на 
отговорност и от трите власти. Като ни вдъхновите явно със силата на своите 



знания и авторитет и оказвате подкрепа при контакт с ръководствата на 
Университета и страната. Аудиториите са празни именно защото духът за истина, 
който разпространявахте там, излезе навън. Последвайте го. Последвайте ни.

С цялото ни уважение,
ФСС на ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“

29.X.2013 г.


