Президентът Росен Плевнелиев ще открие Есенния семинар – 2012 за българи в
чужбина на Фондация Българска Памет

Президентът на Република България Росен Плевнелиев ще се срещне с 250 младежи от
българската историческа диаспора по случай откриването на Есенния семинар – Варна
2012 на Фондация Българска Памет. Откриването на петото издание на инициативата
ще започне в 15:30 на 29 октомври 2012 г. в зала „Одесос“ на Гранд Хотел Варна.
Традиционният Есенен семинар на Фондация Българска Памет е културнообразователна инициатива за европейска интеграция на младите ни сънародници от
историческата диаспора в Украйна, Молдова, Западните покрайнини и Македония. В
рамките на проекта близо две хиляди български младежи от общностите ни зад граница
са имали възможност да опознаят културата и актуалното настояще на България, както
и възможностите за образователна квалификация и професионална реализация, които
дава европейското членство на страната ни. Инициативата се провежда от есента на
2007 г. досега в подкрепа на секторните образователни политики в рамките на общата
политика към българите в чужбина.
Наличието на единна държавна стратегия позволява изграждането на платформа за
привличане на младежи от български произход от близката диаспора в български
висши училища, както и механизми за тяхното социализиране и активно включване в
икономическия живот на България. Последователната политическа воля и
структурирана държавна политика към сънародниците ни от близката диаспора
повишава ефикасността и устойчивостта на усилията на държавните институции и на
неправителствения сектор в тази посока.
Основна цел на семинара е и приобщаване на младежите от историческата ни диаспора
към духовната идентичност на Европа, ценяща културната самобитност и
разнообразието от национални принадлежности. Председателят на Фондация Българска
памет, д-р Милен Врабевски е уверен, че подобни прояви ще укрепят връзката на
нашите сънародници зад близката граница с България и ще ги превърнат в посланици
на ценностите на европейската интеграция. В програмата на семинара са предвидени
лекции по европейска интеграция, българска история и култура, предприемачество и
ролята на младите в обществото, български традиции и съвременните им проекции,
както и посещениe на старите български столици Плиска, Преслав и Велико Търново.
Част от младежите, участници в Есенния семинар – Варна 2012 участваха в
навечерието на 3 март в празненство в Европейския парламент - България – държава на
духа и писмеността, което се проведе по инициатива на български евродепутати и
Фондация Българска Памет. Събитието бе осъществено под патронажа на президента
Росен Плевнелиев, който прие младежите в Гербовата зала преди отпътуването им за
Брюксел. Сред официалните гости на събитието в Европейския парламент бяха
вицепрезидентът Маргарита Попова, еврокомисарят Кристалина Георгиева и зам.председателят на Европейския парламент Райнер Вийланд.

Информация до редактора:
Близо 2 милиона българи живеят извън границите на България, от които почти половин
милион са част от историческата диаспора в близката чужбина.
На 29 октомври се отбелязва Денят на бесарабските българи. Официално е решено
датата да се обяви за празник през 1938 г. в памет на освещаването на храм-паметника
„Свето Преображение Господне“ през 1838 г. в град Болград.
За допълнителна информация:
Емил Мариянов, зам. председател
0888 313 722

