
Славейкови дни 

Пенчо Славейков за трудния път на Човека 
 Никой не обича трудностите , но те идват в живота на човека. Нашият Пенчо 

Славейков със своя жизнен път и със сътвореното от него е пример за преодоляването на 

тежненията по пътя на Човека и победата на Човешкия дух. 

Победата е в любовта, в творчеството, в отстояването на нравствените убеждения, 

а радостта е  в доброто и във вдъхновението, в споделеното с другите, в завещаното на 

поколенията. 

Победата в любовта се състои в оставената „китка цвете“ и в аромата на мисълта 

за любимия човек. Те изпълват душата и дават сила и радост. “Милвана ръка“ подкрепя 

в тегобите и дава увереност, че животът има смисъл. Очите на любимия в образа на 

рожбата вдъхновяват да се продължи напред. Посветеността в любовта, за която  „и 

смъртта не е раздяла“, докосва човека до вечността. Хармонията на звуковете, излезли 

изпод пръстите на глухия композитор, дават на човечеството стимул за живот. Мечтата 

за удовлетворение от направеното за другите и любовта към родното водят по пътя и 

осъществяват онази хармония, към която се стреми човешкият дух във всеки период от 

живота. Просторите на „полените“ и „небото“, ведростта на погледа помагат на човека 

да премине жизнен и устоял в своя „сън за щастие“. 

Картини, представи, емоции и реални случки споделя Пенчо Славейков, за да 

остави своя и нежен, и категоричен отпечатък във възпитанието на българина за 

образованост, ерудиция, борбеност, за да премине през житейския си път с твърдост и 

победа. 

Примерът на поета е заразил и учениците, и учителите в Първо да творят. По 

времето на традиционните Славейкови дни бяха представени множество рисунки, 

презентации, есета, музикална картичка, електронна книжка, видеоклип, музикална 

поема. Особено привлекателна за ученици и учители се оказа рубриката „Откритие“, в 

която бяха споделени текстове по теми, вълнуващи учениците, размисли за бъдещето и 

мечтите. Те са породени от сегашната трудна ситуация и  представят училищния живот.   
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