
Драги ушеници,  

Секпјдневнп шитате, слущате и ушите за електрпни и прптпни, атпми и мплекули, за нуклеарна енергија и 

атпмски бпмби, за вируси и гени, за живптни прпцеси и старееое, за сигналите пд  кпсмпспт и 

медупланетарните патуваоа, за радарите и телескппите и за мнпппгу други рабпти кпи се дел пд 

спвремената наука. Иакп силнп развиена, таа сеущте крие мнпгу тајни дп кпи шпвешкипт ум сеущте не 

дппрел. Од друга страна, креираоетп на уметнишки вреднпсти (звушни, визуелни, духпвни) е непрекинат 

прпцес вп кпј ппстпјанп се пткриваат нпви фпрми и спдржини. Сеущте шпвещтвптп се сппшува сп 

пращалници и извишници за мнпгу ппјави вп светпт на науката и уметнпста кпи сеущте бараат љубппитнпст 

и креативнпст за да бидат пткриени, дпкажани или спздадени. Љубппитнпст и креативнпст! Тпа се двете 

шпвешки карактеристики кпи цивилизаацијата ппстпјанп ја впдат напред.  

А вие младите не треба да се срамите пд свпјата љубппитнпст и не треба да ја криете ващата креативнпст. 

Напрптив. Тие ќе ве извлешат надвпр пд пвие „мпдерни“ играшки кпи кплку щтп ве „инфпрмираат“ тплку и 

ве птудуваат спздавајќи незабележливп пд вас зависници пд спмнителни вреднпсти.  

Затпа гп фпрмираме Карппщевипт креативен центар кпј сака вас ушениците да ве пднесе вп еден друг свет, 

вп впзбудливипт свет на науката и уметнпста. Ващата желба за нпви спзнанија наликува на уметниците и 

наушниците кпи никпгащ не ја изгубиле младещката љубппитнпст и кпи ппстпјанп се пдущевуваат пд 

пспзнваоата какп и зпщтп нещтп се слушува или какп нещтп се спздава и пренесува. ККЦ сака да пренесе 

дел пд тпа впзбудливп патуваое на кпе секпгащ се напдаат лудетп кпи истражуваат и твпрат. ККЦ сака да јаа 

ппттикне ващата фантазија и да сфатите щтп е тпа креација, щтп е тпа наука, какпв е нивнипт дух, какви се 

нивните алатки и метпди и щтп мпже да се ппстигне сп нив.  

Мпжеби тпкму вие еден ден ќе станете наушник кпј ќе биде ппстпјан патник низ светпт на неппзнатптп, па 

затпа сега треба ве интересира щтп рабптат математишарите, физишарите, хемишарите, лекарите, биплпзите, 

уметниците, геплпзите, истпришарите или инженерите. И не самп тие туку и музишарите, глумците, 

сликарите, филмачиите и другите креативци. Така пплека ќе разберете дека границите меду пснпвните 

наушни дисциплини стануваат незабележливи па ќе слущнете за термини какп щтп се: бипхемија, 

астрпнпмија, филмска музика, бипфизика, мултимедијална претстава, гепфизика и т.н. ККЦ ќе ве пднесе на 

границата на креативнипт свет пд каде вие ќе си гп пдберете ващипт правец впдејќи се пд сппственипт 

интерес и ппвтпрнп љубппитнпст.  

Треба да знаете дека наушниците се спсема пбишни луде, не се бпгпви, ниту вплщебници или шудпвищта. 

Малкумина пд нив се вистински генијалци, а најгплем дел се интересен сппј на серипзнпст вп рабптата и 

младещка љубппитнпст вп размислуваоетп.  

Акп вие младите сакате да станете наушник или инженер, денес имате пгрпмни мпжнпсти.  Нп, најпрвин 

треба да се ппдгптвите и преку ващетп пбразпваание длабпкп да навлезете вп светскптп „мпре“ на 

спзнанија или т.н. наушнп наследствп кпе е акумулиранп сп милениуми. И тпа не треба да гп правите самп 

преку наставата вп ушилищте и преку ушебниците. Излезете малку и надвпр пд таа рамка кпја е тесна за 

љубппитните и креативните.  

Треба да знаете дека и ппкрај мнпгуте впзбудуваоа и радпсти, тпа не е впппщтп лесна рабпта. Напрптив, ќе 

ви треба мнпгу трпение, знаеое и труд за да станете дел пд вплщебнипт свет на науката и креативнпста. Е 

па драги ушеници, нека ви е сп среќа.  

 


