НАЦИОНАЛНОТО И ОБЩОЕВРОПЕЙСКО ЗНАЧЕНИЕ НА
ВЕЛИКОМОРАВСКАТА МИСИЯ

На 15 февруари 2013 година от 11.30ч. в зала „София“ на Гранд Хотел София
Фондация Българска Памет и д-р Андрей Ковачев организират пресконференция на
тема „Националното и общоевропейско значение на Великоморавската мисия ”.
Инициативата се провежда в рамките на Националните чествания 1150 години от
Великоморавската мисия на Светите братя Кирил и Методий. Специални гости на
пресконференцията ще бъдат световноизвестните слависти проф. д-р Хайнц Миклас и
проф. д-р Игор Калиганов. Пресконференцията ще бъде излъчена на живо в паралелeн
live streaming на електронен адрес: http://www.bgmf.eu/?page_id=1253
През 2013г. Европа чества 1150 години от Великоморавската мисия на Св. Св. Кирил и
Методий. С превода на Светите книги на говорим народен език и със защитаването на
правото му на съществуване, редом с латински, гръцки и еврейски, Кирил и Методий
изпреварват с близо пет века реформацията в богослужението, литературата и
културата на Средновековна Европа. Реформаторското дело на Светите братя се
съхранява и преживява своя Златен век с мащабната дейност на техните ученици в
книжовните средища на Средновековна България – Плиска, Преслав и Охрид.
Създадената по заръка на Княз Борис I Покръстител старобългарска азбука –
кирилицата и мащабната книжовна продукция, създадена от учениците на Светите
братя и техните последователи раждат първата национална литература през
Средновековието.
В продължение на инициативата - на 27 февруари в Еврпейския парламент в Брюксел,
ще бъде представена изложбата СЪКРОВИЩЕ НА СЛОВОТО, съвместен проект на
Фондация Българска Памет и Института за литература при БАН. Домакини на
събитието BULGARIA: SANCTUARY OF THE WORD ще бъдат българските
евродепутати от групата на ЕНП (ГЕРБ). Изложбата ще представи в слово и образ
ценните достояния на българската средновековна литература и култура, както и
информация за най-ценните старобългарски паметници – глаголически и кирилски,
които са положили основите на националната ни литература. На специален
пресбрифинг преди събитието в ЕП, старобългарското писмено богатство ще бъде
представено и от световноизвестните слависти проф. Хайнц Миклас от Виенския
университет, проф. Игор Калиганов от Московския университет и проф. Ян Рихлик от
Карловия университет.

Информация за редактора:
Проф. д-р Игор Калиганов е руски филолог–славист и българист, изследовател на
старобългарската литература. Той е носител на орден ”Стара планина” - първа степен за
извънредно големи заслуги за популяризирането на българската култура и литература. В над
100 научни труда проф. Калиганов разглежда развитието на старобългарската
литература и българо-руските литературни връзки през Средновековието.
Проф. д-р Хайнц Миклас е декан на катедрата по славистика на Виенския
университет и д-р хонорис кауза на СУ „Св. Климент Охридски”. Той е един от найвещите изследователи на старобългарските ръкописи и радетел за развитието на
славистиката и българистиката в Австрия.
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