
Скъпи първокурсници, 

Добре дошли в нашето малко, но особено специално и сплотено академично 

семейство! 

Вие вече сте студенти в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, 

Филиал – Смолян и годините на вашето обучение ще станат част от съдбата ви. 

Тук ще почувствате уюта на дом, защото вие няма да бъдете просто факултетни 

номера или един от многото, а ще имате възможността да проявите 

индивидуалността си.  

Ако пожелаете, именно тук можете да прекрачите в състезателното време, в 

което ще се научите да се преборвате със своя собствен дух, за да можете да 

постигнете стремежа към съвършенството на този дух, което ще ви гарантира едно 

друго, по-възвишено, пребиваване на собствената ви същност. Това за вас ще бъде 

времето за вярата, за учението на тази вяра, времето за онова, което хората наричат 

с различни имена, но във всички случаи е времето на нашата човешка духовна 

енергия, която тласка света към движение.  

Трябва да вярвате, че всеки един от вас е готов и може да се справя с лекота с 

трудностите, защото само така ще придобиете представа за невъзможното... А за 

знаещите и можещите личности невъзможни неща няма! Нужно е просто да 

повярвате и силно да ги пожелаете! Затова винаги си пожелавайте невъзможното!  

Сaмо така ще разберете къде се намирате по своя път и колко още пътища ще 

търсите, откривате и извървявате!  

Ето защо дълбоко се уповавайте на собствените си сили! Дръзновено правете 

индивидуалните си избори! Смело приемайте идеята за открити схватки в полето 

на идеите и вярвайте, че именно образованието е гаранция за една различна, по-

висша и по-смислена реализация – като хора, като специалисти, като българи.  

Желаем ви здраве, спокойствие и хармония при пребиваването ви на тази 

територия на духа! 

Бъдете горди и достойни студенти на ПУ „Паисий Хилендарски“, Филиал – 

Смолян! 

На добър час! 
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