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„Голи са без книги всички народи“ 

            Макар и малка по размери, всяка една  книга е изключително важна за човешкото 

съществуване. Благодарение на тях културата, традициите, историята, езика на всеки един 

народ се запазил. А какво  по-хубаво и ценно от това човек да знае езика и историята на 

предците си?! Дори не можем да си представим какъв би бил света без книгите. Без тях  се губи 

същността на народа, а всъщност точно те са тези, които са ни съхранили по време на робство и 

са повдигнали самочувствието на българина, напомняйки му за славното минало. Затова 

книгите имат толкова важно значение за съществуването на една общност и съхраняването й 

във времето. 

Книгите са истинското съкровище на всеки един народ. Без писмен език, няма книги. А без тях 

се губи културата,историята и връзката между поколенията. Словото е това, което ни 

обединява, което ни прави истински народ и ни вдъхва самочувствието да се гордеем че сме 

част от него. Всеки един от нас трябва да  цени и пази книгите , защото те са изключително 

важни за просперитета и развитието на една нация. 

В книгите е скрита историята на всички народи, нужно е само да ги разгърнем, за да разберем   

всичко, което ни интересува.Те са тези, които ни обогатяват.Чрез тях ние се пренасяме в други 

светове, размишляваме, разширяваме познанията си и обогатяваме речника си. Неслучайно в 

“Проглас към Евангелието” е казано: “Голи са без книги всички народи, защото не могат да се 

бият без оръжие с противника на нашите души...”. Книгата е най-мощното оръжие, което човек 

може да притежава.  Когато се замисляме дали книгите имат наистина толкова голямо 

значение и дали  имаме необходимост от тях, нека просто се сетим за „ История 

славянобългарска“- една малка, незначителна като брой страници книжка, но истинско 

съкровище за всеки българин . Не е ли точно тя, която е отворила очите на българина и му е 

вдъхнала куража да се бори, за да се освободи и да чуе отново  славното име  България? Всеки, 

който се е докоснал до нея, се чувства горд да се нарече българин,затова тя е неизменна част 

от българското общество. Една книга може да промени мисленето и вижданията на всеки един 

от нас, да ни вдъхне смелостта да направим това, за което винаги сме мечтали. Освен че 

съхранява историята и културата ни, тя е създадена и да развие въображението ни, да ни 

пренесе на вълшебни места и да ни накара да мечтае . Книгата е двигателя на живота, без нея 

един народ няма да върви напред, а напротив дори ще се загуби сред останалите, които силно 

ценят този . 

Днес обаче сякаш ние сме забравили за значението  и смисъла на книгите. Те са изместени от 

интернета, телевизията, телефоните. Човек намира време все по-рядко да чете, защото намира 

книгите  за отегчаващи и скучни, но това поне за мен не е така. За разлика от всички 

технологии, единствено книгата има способността да те пренесе в миналото, в онези славни 

моменти от историята или просто в един приказен свят изпълнен с мечти. Много от вас ще 

кажат затова има филми, да така е. Но филмите не могат да ни обогатят колкото книгите. Няма 

я жаждата ,с която чакаш да стигнеш до последните страници, за да разбереш развръзката на 

историята, няма го онова приятно чувство, когато разлистваш страниците и приятната им 

миризма. Осен това филмът ни отнема възможността да пресъздадем сюжета в  главите си, да 



се представим героите и събитията по начин по които ние искаме.  Всъщност ако престанем да 

четем книги, ние ще загубим същността си, защото заедно с тях ще си отиде  историята, която 

се пише в момента, също така  езика и културата ни. Ще бъдем погълнати от скучното 

ежедневие, защото няма да го има онова вълшебно място  и светът  ще стане едно скучнен и 

мрачен. Така след време дори  идните поколения няма да могат да разберат нищо за своите 

предци за славната си история. Няма да знаят нищо за едни от най-важните личности в 

историята и главните виновници  за това ще сме ние. Книгите са тези, които осъществяват 

връзка между поколенията, без тях и тя ще изчезне, а щом наследниците не знаят нищо за 

народа, значи и той вече не съществува.   

Книгата е неизменна част от живота на човека. Тя е едно изключително оръжие в ръцете на 

всеки един от нас. Една книга може да ни промени коренно, отваряйки ни  очите,  променяйки 

мисленето ни, обогатявайки знанията ни. А не е ли точно това смисъла на живота да научаваме 

все повече и повече?  Един народ без книги е прост народ, той не знае своя език, история, 

култура,традиции, срамува се от своето незнание и се  оставя да бъде потъпкан от онези, които 

осъзнават смисъла и необходимостта от това истинско богатство. Ето защо книгите са най-

важното съкровище, което трябва да съхраним и предадем напред в поколенията, за да 

съхраним и самите нас. 


