
 

 

 

 

 

Семинар приюти в морската столица 250 българчета от Молдова и 

Западните покрайни  

 

От 12.30 часа на 2 ноември в зала „Одесос” на Гранд Хотел Варна ще се проведе 

публична беседа между областния управител на град Варна г-н Йордан Симеонов, 

председателя на Фондация Българска Памет д-р Милен Врабевски и участниците в 

Есенния семинар на фондацията, който по традиция се провежда ежегодно в морската 

столица. Целта на дългогодишната програма е да поддържа българското самосъзнание 

сред сънародниците ни от диаспората, чрез образователни инициативи за учащите в 

последните гимназиални класове в училищата с български състав в Украйна, Молдова 

и Западните покрайнини. В различни интеграционни проекти на фондацията през 

годините са взели участие над хиляда ученици, част от които вече са студенти в 

български висши училища . Основната програма на семинара през есен 2010 цели да 

осветли за участниците структурата на Европейския съюз, както и възможностите 

образование и обмен, отворени за най-младите. В края на седмицата участниците в 

семинара ще се срещнат и с българския евродепутат д-р Андрей Ковачев, който пое 

ангажимент да приеме на посещение в Европейския парламент двадесет от 

финалистите в конкурса за есе „Моят път Европа”, съвместен проект на Фондация 

Българска Памет, д-р Ковачев и евродепутата Мария Неделчева. 

Програмата на Есенния семинар  включва още лекции по история, българска духовност 

и фолклор, посещения на старите български столици Плиска, Преслав и Велико 

Търново, както и  аудио-визуалния спектакъл "Царевград Търнов - Звук и светлина", 

традиционен жест на община Велико Търново за участниците в ежегодните семинари 

на Фондация Българска Памет. 

Според организатора д-р Врабевски - идеята на семинара е да утвърди културното  

многообразие като ценност и като позитивен принцип за постигане на национално 

единство. Съхраняването на българското културно наследство, историческа памет и 

национално самочувствие е важна част в процеса на интеграция на най-младите в 

общото европейско пространство на знанието, просперитета и духовността.  

 

 



 

 

 

 

 

Представителите на медиите ще имат възможност да вземат лични интервюта с 

участници в семинара от училища с български състав в Молдова и Западните 

покрайнини и да разкажат интересни персоналните истории на българчетата от 

историческата диаспора. 

 

 

 

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:  0888 313722 

Емил Мариянов – зам. председател на Фондация Българска Памет 

 


