Д-р Милен Врабевски ще открие Шестия Пролетен Семинар
на Фондация Българска Памет във Варна

За шести пореден път град Варна ще посрещне участниците в Пролетния семинар на
Фондация Българска Памет. В него ще вземат участие 150 младежи от Югозападна
България и ученици с български произход от Р Македония и Западните покрайни, Р
Сърбия и Р Молдова. Официалното откриване на инициативата започва в 12.30 ч. на 1
април, 2013 г. в зала Одесос на Гранд Хотел Варна с лекция на зам.- председателя на
Комисията по външни работи в Европейския парламент д-р Андрей Ковачев на тема
Разширяване на Европейския съюз.
Програмата на семинара предвижда лекции и срещи с журналистите Матин Карбовски
и Добрина Чешмеджева, Андрей Захариев - доктор по философия, познат и като водещ
на седмичните предавания за култура Библиотеката и История.BG по БНТ, Весела
Чернева, програмен директор на ЦЛС, проф. Пламен Павлов – известен публицист и
преподавател по средновековна история във Великотърновския университет и др.
Пролетният семинар на Фондация Българска Памет има за цел да приобщава наймладите към ценностите на европейската интеграция, да утвърждава перспективата за
тяхната реализация в България и да ги запознава с възможностите за образование и
професионално развитие, като ги среща с публични личности и изявени
професионалисти от всички сфери на обществения живот. От началото на проекта през
октомври 2007 в през есените и пролетните сесии на семинарите са преминали над две
хиляди български младежи и ученици с български произход от историческите ни
диаспора. Припомняме, че шестото есенно издание на инициативата през октомври
2012 г. започна със среща на президента на Република България Росен Плевнелиев с
250 младежи от българската историческа диаспора.
Част от участниците в Шестия Пролетен Семнар– Варна 2013 посетиха Европейския
парламент в Брюксел по покана на д-р Милен Врабевски и евродепутати от българската
делегация в групата на ЕНП и присъстваха на откриването на изложбата България:
Съкровище на Словото, специално организирана в навечерието на националния
празник на България 3 март.

Информация до редактора:
Д-р Андрей Ковачев е зам.-председател на Комисията по външни работи на
Европейския парламент и ръководител на българската делегация в групата на
Европейската Народна Партия (ЕНП). Той е зам.-председател на Съюза на
европейските федералисти (С.Е.Ф.) и председател на клона му в България.
Д-р Милен Врабевски е учредител и председател на Фондация Българска Памет.
Той е отличен през 2011г. със специалната награда на Българския Дарителски Форум „Личност на годината с най-голям за принос за развитието на благотворителността в
България”. Д-р Врабевски е член на Съвета по духовност, култура и национална
идентичност към Президента на Република България.
От 2012г. д-р Врабевски е член на Глобалната инициатива на Бил Клинтън (CGI).
Фондация Българска Памет е учредена в обществена полза през 2007г. с цел
осъществяване на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на
европейската принадлежност на България и равнопоставеност на диалога между
културите. Фондацията подкрепя национално отговорни инициативи в духа на
демократичните ценности на Обединена Европа – плурализъм, толерантност,
автономност и съгласие. Програмните приоритети на фондацията се реализират в
четири основни направления:
1. Утвърждаване на националното чувство у най-младите, чрез инициативи за
опазване и социализация на културно-историческото наследство.
2. Инициативи за борба с демографската криза в България.
3. Образователни инициативи за интеграция и социализация на българските
общности от историческата диаспора.
4. Инициативи за изграждане на икономика на знанието и реализация на
младите хора в България.

За допълнителна информация:
Емил Мариянов, зам. председател
0888 313 722

