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Приятели, 
 Някак неусетно отпускарските месеци юли и август останаха зад нас. Искам да благодаря 
сърдечно на всички 47 клуба, които приеха поканата ми за среща с тях и то предимно в дни от 
седмицата, които не са характерни за седмични прояви. Срещнах истински, убедени и  активни 
ротарианци, което ме мотивира още повече за бъдещата ми служба. 
 Няма да крия, че изпитах истинско вълнение, когато стоейки пред ротарианската морена в 
подножието на Паметника на свободата, гледах с възторг пристигащите групи от ротарианци и техни 
приятели, извървели походните маршрути от Соколски манастир и местността „Узана“. Самият аз имах 
удоволствието да измина маршрута от град Шипка до едноименния връх с приятелите от Казанлък. 
Голямата група ротарианци, ротарактори, интерактори и наши приятели ще остане завинаги в сърцето 
ми с вдъхновяващата гледка от колоните бели фланелки с ротариански символи, които упорито 
следват целта. Снимките от това събитие ще напомнят за ротарианския ни дух и ще ни призовават да 
не забравяме традицията на нашите походи, ще пазят идеята да почитаме величавия подвиг на 
предците ни известен като Шипченската епопея. 
 С нескрита гордост и истинско удовлетворение се насладих на чудесната гледка, която 
представляваха голямата група интерактори от Интеракт клуб - Севлиево. Тези сърцати и отговорни 
приятели по най-добър начин ми напомниха, че темата на предстоящия месец септември е „Основно 
образование и грамотност“. 
 Немалко сподвижници дистрикт-гуверньори са излагали в своите обръщения статистика за 
тревожното положение с грамотността на подрастващото поколение у нас. 
За съжаление в това отношение положението през последните години не се е подобрило особено. 
Големият бич за нашето общество остава неграмотността на българина, в следствие на което търпим 
големи негативи. Вече дори официално признахме за проблема, детерминиран с покъртителното 
определение „функционална неграмотност“, което за огромно съжаление се отнася до голяма част от 
нашите ученици. 
 Добрата новина за нас ротарианците е, че нашите клубове продължават осъзнато да са 
ангажирани с проекти в началните и средни училища, които имат за цел подобряването и създаването 
на по-привлекателна учебна среда, възприемането на съвременни технологични нововъведения в 
процеса на преподаване на учебния материал и създаването на условия за ангажиране на учениците 
в извънкласни образователни форми и физически активности. 
 Призовавам ви да се възползвате от възможността да кандидатствате за дистриктен грант в 
тази много важна зона на фокус. 
  Когато обсъждаме нашата активност по тази тема, не бива да забравяме, че не по-малко важно 
е да подкрепяме способните, талантливите и предприемчиви деца и младежи, защото те са бъдещият, 
а и настоящ двигател на прогреса; те са градивния стимул за  развитието и така необходимият коректив 
на слабостите в обществото ни. 
 И нека винаги мисълта ни да бъде ангажирана с грижа за нашата рожба Интеракт. Като 
отговорни родители да не забравяме, че създаването на живот е само първата стъпка. Оттук нататък 
пред нас стоят голямото предизвикателство, смелостта да преследваме целите си и необходимостта 
да бъдем отговорни. Младите дръзки новатори с удоволствие и желание подкрепят нашите добри 
проекти, а и устойчиво реализират свои по тази тема. Ние също трябва да ги подкрепяме, трябва да 
насърчаваме тези съвместни проекти, защото тези усилия са от полза за цялата общност. Затова ще си 
позволя да завърша като цитирам една мисъл: 

„Трябва да разберем – като граждани и като правителство – че всяка една общност в 

тази страна няма по - важно задължение от образованието на тези, които ще ни заменят.”    
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