
ИЗЛОЖБА ПОСВЕТЕНА НА БОРИС-МИХАИЛ ПОКРЪСТИТЕЛ 

СЕ ОТКРИВА В СТОЛИЧНАТА ГАЛЕРИЯ НА ОТКРИТО В ГРАДИНА „КРИСТАЛ“ 

 

Кметът на София Йорданка Фандъкова ще открие изложбата БОРИС-МИХАИЛ ПОКРЪСТИТЕЛ 

ВОЛЯТА И ДУХА НА БЪЛГАРИЯ от  11.00 часа на 27 юни в „Галерия на открито“ градина  

„Кристал“. Изложбата се организира по идея и с финансовата подкрепа на д-р Милен 

Врабевски, председател на Фондация Българска Памет, по случай 1150-годишнината от 

приемането на християнството за официална религия в България. 

Изложбата проследява мащаба и значимостта на културно-политическата реформа на княз 

Борис-Михаил, останал в българската църковна традиция и историческа памет като “светият 

цар”, дал на своя народ светлината на вярата и просвещението.Специално внимание в 

експозицията е отделено на дейността на  книжовните центрове Плиска, Преслав и Охрид, 

както и на “българското културно излъчване” през Средновековието и формиращото влияние 

на българската азбука кирилицата за развитието на националните литератури на съседните ни 

народи.  Изложбата представя и някои от най-ценните старобългарски писмени паметници – 

глаголически и кирилски, обогатили християнските култура, език и литература и спечелили 

на България славата на класическа страна на славянската писменост. 

Изложбата ще бъде открита със специалното участие на камерен ансамбъл "Кепитъл брас" при 

Национално музикално училище "Любомир Пипков". 

Изложбата е посветена на 1150-годишнината от приемането на християнството за 

официална религия в България. Вземаме повод от тази значима за историческата ни памет 

годишнина, за да припомним на младото поколение за Златния век на България и за 

„българското културно излъчване“, за мащаба и значимостта на културно-политическата 

реформа на Борис-Покръстител, поставил българската държава като „третата Велика 

сила“ на картата Европа,  призната и зачитана  от  духовните и политически „стълбове“ 

на средновековния свят Рим и Константинопол.  

Искрено се надявам с инициативта си да възпитаме днешното младо поколение, да се 

гордее със своята родна, българска азбука - третата официална азбука в Европа, и да  

познава непреходните ценности, завещани ни от старобългарските писмени паметници, 

глаголически и кирилски, обогатили християнските култура, език и литература и 

спечелили на България славата на класическа страна на знанието, просперитета и 

духовността. 

Д-р Милен Врабевски 

Председател на Фондация Българска Памет 

 

 

 



Информация до редактора: 

 

Д-р Милен Врабевски е учредител и председател на Фондация Българска Памет. Той е отличен 

през  2011 г. със специалната награда на Българския Дарителски Форум - „Личност на годината 

с най-голям принос за развитието на благотворителността в България”. От 2012 г. д-р Врабевски 

е член на Глобалната инициатива на Бил Клинтън. Лауреат е на наградата на Европейския 

парламент "Европейски гражданин" на 2013 година. 

Фондация Българска Памет е учредена в обществена полза през 2007 г.  с цел осъществяване 

на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на европейската 

принадлежност на България. 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: 

Утвърждаване на националното чувство у най-младите, чрез инициативи за опазване и 

социализация на културно-историческото наследство. 

Инициативи за борба с демографската криза в България. 

Образователни инициативи за интеграция и социализация на българските общности от 

историческата диаспора. 

Инициативи за изграждане на икономика на знанието и реализация на младите хора в 

България. 

 

 

  

За допълнителна информация: 

Емил Мариянов – зам.-председател 

0888313722 

 


