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ДО 

Д-Р ИВАН ЯНЕВ 

ДИРЕКЦИЯ„НАУКА" 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

УВАЖАЕМИ ДОКТОР ЯНЕВ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

За мен е чест да приветствам това събитие в чест на нашия колега д-р Иван 

Янев. 

Нашият Иван е неспокоен и търсещ дух. Който го познава, го знае. А който не го 

познава, ще го разбере от книгата му „По първи петли - исторически, политически и 

други раз/ни/мисли". 

В тази книга има за всекиго по нещо. Като историк в нея Иван Янев е отделил 

подобаващо място на историята, но тук са и неговите мисли, чувства, размисли за 

живота и по злободневни теми. Накъсани мисли, задъхани. Мисли, излезли от сърцето 

му, което вижда картината около нас по-добре дори от най-силните очи. 

Да, Иван е загубил зрението си като дете, но това е изострило сетивата му към 

всяка тема от нашето ежедневие. Превърнало го е в активен човек с ясни позиции, 

които защитава честно и с жар. 

Освен на чудесното си семейство и на своята работа в МОН, Иван Янев намира 

време да се посвети и на федерацията „Спорт за хора със зрителни увреждания" на 

Националното читалище на слепите „Луи Брайл". Като дългогодишен състезател по 

голбал, той възражда този спорт в България и постига успехи за страната ни. 



В своите „Мъдрини" Иван пише: „Настоящето, настоящето е именно това, което 

ти подсказва, че си жив и че можеш да се откъснеш от миналото и да не мислиш за 

бъдещето, а само да мислиш за тук и сега!" 

Тук и сега ние сме с Иван на неговия юбилей и с неговата книга, за да му 

благодарим за написаното, да му пожелаем успех в настоящето и да очакваме още 

негови успехи в бъдещето. На твореца Иван от сърце желая нови книги и много нови 

читатели. На човека Иван - да успее да съхрани чувството за справедливост и 

непримиримостта в себе си. 

НА ДОБЪР ЧАС! 
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