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На 08.10.2022 г. се проведе разширено заседание на НПС на
ППРВО с водачите на листи за парламентарните избори,
произведени на 02.10.2022 г., активисти на Партията и
гости.Участие взеха проф. Никола Аврейски, д-р Радко
Ханджиев, адв. Николай Петров, д-р Светлана Лакова,
доц. Ивон Минчева и др.

Постигнахме достоен резултат

Ги Метан:

„Колкото посилна е Русия,
толкова повече
се увеличава
русофобията“
Войната конфронтира две визии за
света, диаметрално противоположни

Председателят на партията
Николай Малинов направи
обстоен анализ на участието
на Организацията в отминалите парламентарни избори,
в който засегна мероприятията, проведени в хода на
изборната кампания по страната и представи финансовите разчети за обслужване на
кампанията. Бе разгледана и
сравнителна справка, обхващаща резултатите от трите

избора за Народно събрание
през миналата ( 2021) година
и сегашните резултати. „Нашите очаквания бяха малко
по-високи, но имайки предвид отношението на медиите
към нас, сложната геополитическа обстановка, разделяща обществото, ниската
избирателна активност, работеща в интерес на партиите
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„Колкото по-силна е Русия, толкова повече се увеличава русофобията. Западните
страни винаги са имали необходимостта да имат определен враг, който да оправдае
техните хегемонични претенции и агресивни действия“ това каза пред БНР швейцарският журналист и общественик Ги Метан.
По думите му трябва да
се гледат корените на руската реакция спрямо Украйна,
а не повърхността, тъй като
конфликтът е роден назад в
годините.
„Когато Русия започна
военната операция, нямаше
намерение бойните действия
да се разширяват извън Херсон и Запорожие… Началото
на преговорите за мир бяха
спрени от Борис Джонсън.
Бившият британски премиер
заповяда на украинския президент да спре преговорите.
Военните действия промениха природата си и се превърнаха във война“. Русия е
реагирала, за да не бъде лик-

видирана, посочи Метан.
„Войната се превръща в
генерализирана, почти световна, която конфронтира две
визии за света, диаметрално
противоположни – западната глобалистка визия, според
която Западът трябва да управлява целия свят, и източната
визия, която предполага многополюсен свят със съществуването на всички цивилизации до западната, а не под
нейната хегемония“.
Ги Метан е швейцарски обществено-политически деятел и
журналист, роден през 1956 г. в
Швейцария. От 1999 г. се занимава професионално с политика.
Редовен колумнист във водещите френскоезични вестници на
Швейцария. Автор е на девет
книги, сред които „Запад-Росия.
Хилядолетната война. История
на русофобията от Карл Велики
до украинската криза“, „Изгубеният континент“, „Да пледираме за свободна и суверенна
Европа“, „Тиранията на доброто“, „Речник на неправилната
мисъл“.
Източник: bnr.bg

Балансиран и честен отговор
за реакцията на Русия
на украинските атаки
Николай Малинов
Атаките срещу украински обекти от критична инфраструктура се превърнаха в предсказуема руска реакция на терористичните атаки, извършени от киевския режим, смята лидерът
на българското обществено движение „Русофили“ Николай Малинов.
В колонката си за ФАН политикът отбеляза, че пр ед заседанието на Съвета за сигурност директно е заявил, че отговорът
на Руската федерация ще съответства на нивото на причинените щети. Това е балансирано и справедливо решение, смята
Малинов. Според него Москва се придържа към позицията, че
проблемът все още може да бъде решен в рамките на специалНа стр. 2

Тъкър Карлсън, журналист, САЩ:

Европа се разпада
пред очите ни

Европа потъва в нищета.
Забелязвате ли?
Някой да ви го е споменавал?
Най-напредналият континент на света – там, където възникна западната цивилизация, хората много обедняват и всичко става много бързо.
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Николай Малинов,
председател на ПП
„Русофили за възраждане
на Отечеството“:

ОБРЪЩЕНИЕ

до избирателите
на ПП „Русофили
за възраждане на
Отечеството“, участвали
на изборите за Народно
събрание на Република
България, провели се на
2 октомври 2022 г.
Скъпи наши избиратели,
Обръщаме се към вас с голяма благодарност! Благодарим ви, че споделяте нашите
тревоги, нашите ценности, нашите мечти! Вие повярвахте
в нашата искреност, в нашата воля да отстояваме своето
разбиране за пътя, който ще
доведе България до по-добър
и по-достоен живот! Благодарим ви също така, че не се подведохте по илюзията за просто
„полезния вот“, който за всичките тези години не помогна с
нищо на България, но накара
много избиратели да правят
постоянни компромиси!
Скъпи избиратели,
Ние продължаваме да се
борим за друга геополитическа ориентация на България!
Ориентация, която не създава
врагове; която не противопоставя Запада на Изтока; която
смята, че нашето истинско и
естествено цивилизационно
място е до Русия; която знае,
че многополюсният свят няма
алтернатива; която вярва, че
взаимното уважение и взаимната помощ между народите е
спасяване на доброто бъдеще
на света!
Ние продължаваме да сме
убедени, че разковничето на
основните социални проблеми на България е друго геополитическо поведение! Само то
може да даде тласък и вярна
посока и на икономическите, и
на културните, и на демографските проблеми на страната
ни!
Уважаеми съмишленици,
Бъдете с нас в политическите битки, които предстоят!
Не правете компромиси нито
с любовта си към Русия, нито
с разбирането си за социална
и справедлива България! Помогнете ни да бъдем в реалната политика, защото само там
можем да се преборим за реалното и забележимо отстояване
на русофилските ни ценности!
Още веднъж, дълбок поклон и най-искрени политически и човешки благодарности
за тези избиратели, които на 2
октомври пуснаха бюлетина за
ПП „Русофили за възраждане
на Отечеството“!
Пътят продължава!
За България И с Русия в
сърцето!

КВАНТОВ
ПРЕХОД
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Тъкър Карлсън,
журналист, САЩ:
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Пpеди година Европа бе една съвременна територия. Огромното мнозинство европейци се отопляваха
с природен газ. Само 6% от германците се отопляваха
с дърва през миналата година.
Днес всичко това драматично се промени. Търсенето на дърва в Германия бързо нарасна, но нужните
количества не достигат. Няма как да си ги купите. И
отчаяните германци започват да секат дърветата около къщите си. Изсичат горите, както техните предци,
за да се отопляват.
В Полша семействата денонощно се редят на опашки за въглища. И това не е през 1910 г., а сега. Опашки
от автомобили чакат пред въгледобивните мини, с надежда да си набавят топливо.
Френското правителство обяви, че въвежда енергиен режим тази зима. А само преди дни Франция
произвеждаше толкова енергия, че бе нетен износител. Но тази зима хората във Франция няма да имат
достатъчно топлина.
В Обединеното кралство 70% от всички ресторанти се затварят. Защо? Защото когато дойде зимата
няма да могат да плащат сметките си за енергия.
Това се случва навсякъде в Европа. Защо се случва?
Отговорът е елементарен: няма достатъчно енергия в
Европа.
Евтината енергия е жизнено важна. Тя е ключът
към нормалното общество. Към благополучието, сигурността, дълголетието – към всичко. Но всичко това
идва от евтината енергия. А Европа вече няма достъп
до нея.
В резултат, нещата бързо започват да излизат от
контрол. Всички са жертва на тази политика. Но на
властите не им пука, защото смятат, че ще избегнат
последствията от собствените си безобразия. Когато
френският президент обяснява, че времето на благополучието е минало, той не говори за себе си. Той
ще продължи обилно да се къпе. Макрон и другите
глобалисти си мислят, че винаги ще бъдат богати и
защитени.
Това, което се промени е, че всички, които са способни да мислят осъзнаха, че ги лъжат. Властите лъжат и населението на Европа вече осъзнава това. Когато всички разберат това, ще започнат да се случват
много неща. Статуквото ще се разпадне. Фабриките
ще фалират. Безработицата ще расте. Доходите на хората ще секнат.
Симптомите вече са налице: спестяванията на хората бързо и драматично се топят. Когато цената за
отопление в апартаментите им скочи със стотици
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Европа се разпада
пред очите ни
проценти само за една година хората се превръщат в
нещо друго. Поведението им рязко се променя.
Вече не мислите да си купите нов айфон или да напазарувате качествени продукти. Дори чашка капучино от автомат. Цялата икономика, основана на консумацията, просто спира. И причината не е в търсенето,
а в секналите доставки. Коренът на проблема е във
войната в Украйна. Заради тази война Западът няма
достатъчно енергия, за да поддържа икономиката си и
публичните си задължения.
Европа се включи в тази война, налагайки санкции
и знаейки, че те ще доведат до енергиен недоимък.
Властите много добре знаят какво правят. Вижте какво каза председателя на Европейската комисия през
май: „Нека бъдем наясно, няма да е лесно. Някои
страни-членки са силно зависими от руския петрол.
Но ние просто трябва да направим това. Затова днес
предлагаме пълна забрана на руския петрол в Европа.“
Наистина ли? Вие ли ще живеете при 9 градуса?
Вие ли ще ходите пеша на работа? Разбира се, че не.
Вие ще имате всичко, което поискате до края на дните си. Но както съобщава Урсула, ние, обикновените
хора просто трябва да го направим. И не е само енергията, доставките са спрени в резултат от тези санкции.
В Брюксел Джо Байдън предупреди, че ще има недостиг на храна. Помните ли? „Що се отнася до бъдещето, ще има недостиг на храна, да, иде реч за това.
И-и-и, да, ще има недостиг на храна.“
А от нас се иска да влезем в опаковката на „свободата“. Да продължаваме да изливаме милиарди
в джобовете на украинските олигарси. Защото така
трябвало. Трябвало да причиняваме болка на Русия.
Това било наш морален дълг.

Успяха ли тези санкции да наранят Русия? В Европа причиниха недоимък на енергия и храна. Но на Русия – нищо. В момента Русия се чуди какво да прави
с енергията, която я има, но не я продава. Русия има
толкова много газ, че го гори във въздуха.
Достигнали сме етапа в нашето общество, в който
върховете и техните слуги – медиите, толкова са се откъснали от нуждите на хората, толкова са незаинтересовани от проблемите на гражданите, че в обществото
настъпват взривоопасни процеси и ние ускорено се
движим в тази посока.
Все още може да оправим нещата. Решението, с
което може да избегнем катастрофата е много просто:
трябва да сложим край на войната в Украйна. Енергийните доставки за Европа да се възстановят. Световната икономика да се спаси. Включително нашата
– американската.
Прави ли това Джо Байдън? Или някой от безумните лидери на Запад като Борис Джонсън? Не, те
правят точно обратното. Продължават да изсипват
милиарди от умиращите им икономики в джобовете
на украинските олигарси.
Спечелихме ли войната? Докарахме ли Владимир
Путин до банкрут, както ни уверяваше Джо Байдън?
Рублата бележи най-добрите си нива от седем години. Русия отлично се справя. А Европа не се справя.
Въобще не се справя.
А Джо Байдън настоява за пълна, тотална капитулация на Русия. Не е ли нелепо. Всеки здравомислещ
човек разбира, че Владимир Путин не губи, а печели
войната. А Джо Байдън знае това, но казва: „Ние няма
да спрем докато Русия не капитулира.“
Това не е просто некадърност.
Това е лудост.
Превод: д-р Радко Ханджиев

Балансиран и честен отговор за реакцията
на Русия на украинските атаки

на операция, която се провежда в момента на територията на Украйна, поради което е поразена само
инфраструктура. Въпреки че след украинските провокации мнозина очакваха разширяване на зоната на
бойните действия.
Русия не отприщва конфликта, не позволява той
да се задълбочи до такава степен, че да обхване цяла
Европа. Колона на Николай Малинов
Ударът на Кримския мост на 8 октомври и отговорът на Русия към него днес са най-елементарните,
най-коментираните новини в целия свят. Темата за
руския отговор на Киев, разбира се, трябва да се разглежда не само от гледна точка на подкопаването на
Кримския мост. Имаше цяла поредица от терористични действия и събития, които украинската страна извърши или с подкрепата, или с прякото участие
на Запада. Това е убийството на нашия колега Дария
Дугина и подкопаването на газопроводната система
на Евразия: Северен поток 1, Северен поток 2 и много предотвратени терористични актове.
Между другото, повредата на газопровода навреди не само на Русия. На първо място, евтиният руски
газ даде устойчиво развитие на Европа. Той й позво-

ли да бъде силна икономически.
Отговаряйки на въпроса как гледам на ответния
удар на Русия, ще кажа следното – той е много балансиран и справедлив. Президентът Владимир Путин
правилно отбеляза след заседание на Съвета за сигурност, че отговорът на Руската федерация ще съответства на нивото на причинените щети. Именно от
тази гледна точка трябва да се разглеждат ударите
срещу критичната инфраструктура на Украйна.
Категорично виждаме следната линия – Русия
не отприщва този конфликт, не позволява той да се
задълбочи до такава степен, че да обхване цяла Европа. Москва се придържа към позицията, че въпросът
все още може да бъде решен в рамките на специална операция, която се провежда в момента на територията на Украйна. Въпреки че след украинските
провокации мнозина очакваха обявяване на война и
разширяване на зоната на бойните действия. Но виждаме адекватен отговор на провокациите на Украйна
– удар по тяхната инфраструктура. Това означава, че
Русия е наясно, че ескалацията на конфликта в цяла
Европа е в полза само на американците.
Нито Русия, нито найте разумните съюзници се

интересуват от военни действия. Но тя няма да се
остави да бъде обидена. Тук трябва да се подчертае,
че сегашната Руска федерация не е държавата, която
познавахме преди осем години. Сега зад него стои
две трети от човечеството. Този очевиден факт личи
от резултатите от гласуването в ООН. През август
само една трета от страните в ООН подкрепиха антируската резолюция за Украйна, въпреки че през март
такива хора бяха 73%. Тоест ситуацията се променя.
Днес Русия демонстрира сила, използвала е само
15-20% от потенциала си. В същото време Москва
не иска да доведе конфликта и отношенията със Запада до точката, от която няма връщане назад, което
би довело до нов „план Маршал“ и унищожаване на
Европа. Въпреки всички провокации, Руската федерация е отворена за диалог, което е стратегически
правилна линия, която ще я доведе до успех.
Що се отнася до Запада, САЩ се нуждаят от война „до последния украинец“ и разпространението на
този конфликт в цяла Европа, за да завладеят напълно този пазар и да установят контрол над териториите. И европейците сега са в слаба позиция: морално,
технически и икономически.
10.10.2022
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Русия не създава конфликта,
а просто не позволява
той да се задълбочи
до такава степен, че да
обхване цяла Европa

В коментар пред руска медия Николай Малиново отбеляза, че ответният удар на Русия е много
балансиран и справедлив. Президентът Владимир
Путин правилно отбеляза след заседание на Съвета за сигурност, че отговорът на Руската федерация
ще съответства на нивото на причинените щети.
Именно от тази гледна точка трябва да се разглеждат ударите срещу критичната инфраструктура на
Украйна
Според него Москва се придържа към позицията, че въпросът все още може да бъде уреден в рамките на специална военна операция (СВО), която в
момента се провежда на територията на Украйна,
и следователно ракетни удари са нанесени само
по военни обекти и инфраструктурата на Украйна.
Въпреки, че след украинските провокации мнозина
очакваха разширяване на зоната на бойните действия.
„Русия не създава конфликта, а просто не позволява той да се задълбочи до такава степен, че да
обхване цяла Европа“.
Ударът на Кримския мост на 8 октомври и отговорът на Русия от вчера са най-основните, най – коментираните новини по целия свят. Темата за руския отговор на Киев, разбира се, не трябва да бъде
разгледана само от гледна точка от взрива на Кримския мост. Имаше цяла поредица от терористични действия и събития, които украинската страна
осъществи или с подкрепата, или с прякото участие
на Запада. Това и убийството на Дария Дугина и с
взрива на газопроводната система на Северен по-

ток 1, и много други предотвратени терористични
атаки.
Нито Русия, нито нейните съюзници са заинтересувани от развития на военни действия. Но Русия
няма да се остави да бъде обидена. Тук трябва да
се подчертае, че сегашната Руска федерация не е
държавата, която познавахме преди осем години.
Сега зад нея стоят две трети от човечеството. Този
очевиден факт личи от резултатите на гласуването
в ООН. През август само една трета от страните
в ООН подкрепиха антируската резолюция за Украйна, въпреки че през март такива хора бяха 73%.
Тоест ситуацията се променя.
Днес Русия демонстрира сила, използвала е само
15-20% от потенциала си. В същото време Москва
не желае да доведе конфликта и отношенията със
Запада до точката, от която няма връщане назад,
което би довело до нов „план Маршал“ и унищожаване на Европа. Въпреки всички провокации,
Руската федерация е отворена за диалог, което е
стратегически правилна линия, която ще я доведе
до успех.
Що се отнася до Запада, САЩ се нуждаят от тази
война „до последния украинец“ и разпространението на този конфликт в цяла Европа, за да завладеят напълно този пазар и да установят контрол
над териториите. И европейците сега са в слаба позиция: морално, технически и икономически – отбеляза още Малинов.
Източник: cross.bg

Българският политик Николай
Малинов - гост на фондация
„Русский мир“
На 17 октомври фондация „Русский мир“ беше посетена от българския общественик и политик Николай Малинов. По време на
срещата с изпълнителния директор на фонда Владимир Кочин бяха
обсъдени въпроси на двустранното сътрудничество.
Николай Малинов е ръководител на Национално движение „Русофили“, което обединява десетки хиляди хора от цяла България и
провъзгласява за своя мисия установяването на приятелство и сътрудничество между България и Русия. Както съобщи „Русский
мир“, на 25 септември движението „Русофили“ проведе XVII Национален събор на приятелите на Русия, посветен на 145-ата годишнина от битката при Шипка-Шейново, ключовото събитие в Рускотурската война от 1877-78 г.
russkiymir.ru

ППРВО със свой наблюдател
на референдумите
Петър Георгиев – член
на Националния съвет
на Политическа партия
„Русофили за възраждане
на Отечеството“ бе на
5 дневно посещение в
Москва като наблюдател
на референдумите за влизането на Донецка
и Луганска народни републики и Херсонска
и Запорожка области в състава на Руската
федерация.

Проведени бяха дискусии с представители на
Словакия, Германия, Сирия, Гана. Оказва се, че
навсякъде, както и в България, натискът на Запада
и методите за манипулация са едни и същи –
медийно затъмнение на проруските организации и
натиск върху привържениците на дружбата с РФ.
Официалните резултати от референдума:
- Донецка Народна република (ДНР): 99,23%
- Луганска Народна република (ЛНР): 98,42%
- Херсонска обоаст: 87,05%
- Запорожска област: 93,11%

Постигнахме
достоен резултат
От стр. 1
на статуквото и ред други фактори, мисля, че постигнахме достоен резултат“ – изтъкна Председателят.
Визирайки бъдещите задачи на партията, Николай
Малинов препоръча на различните направления да се
организират и да се събират по-често, тъй като предстои огромна работа на терен. Налагащата се тенденция други партии буквално да крадат нашите идеи и
слогани, като ги представят за техни, изисква особено
внимание от наша страна. Ясно е, работим в затруднена информационна среда, като сме категорично пренебрегнати от официалните медии, но ще направим
всичко по силите ни за да променим тази ситуация.
Здравословна агресивност трябва да е нашият подход
и той неминуемо ще осигури търсените резултати.
Членът на ИБ на НПС на ППРВО д-р Атанас Панчев сподели информация за предизборните инициативи, проведени в различните региони, участия в БТА
пресконференции, както и за безплатните участия на
наши представители в националните медии – БНТ и
БНР. Наши представители имат общо 20 изяви, като
адв. Антон Сираков е участвал в 5 предавания, д-р
Атанас Панчев в 4, Светлана Лакова в 2, д-р Радко
Ханджиев в 2, Марко Петров в 2 и другите в по едно.
Адв. Николай Петров прдложи да се организира
кръгла маса, под егидата на ППРВО, с участие на
малки партии с нашия профил, на която да се обсъди
предложение за забрана на оповестяването на социологическите изследвания в периода от един месец
преди датата на изборите, както и промяна на Изборния кодекс, в частта му за чисто машинно гласуване.
Валентин Григоров информира Форума, че, съгласно Устава и по предложение на Председателя, НПС
трябва да одобри свикването на заседание на Конгреса на ППРВО, като предложи за разглеждане датата
12.11.2022 г. , с място на провеждане с. Мрамор, както
и дневния ред:
1. Политически доклад на НПС за периода от
25.09.2021г. до 12.11.2022 г.
2. Доклад на Общопартийната контролна комисия
3. Изменения и допълнения в Устава на ППРВО
4. Избор на ръководни органи на ППРВО
5. Разни
По тази точка не постъпиха други предложения и тя
бе приета единодушно.
След приключване на дебатите НПС обобщи следните решения:
1. Приема анализа на Председателя без забележки.
2. Призовава всички членове на НПС да се активизират за по-широкото изграждане на структури
на Партията
3. Н. Петров и В. Григоров да организират провеждането на кръгла маса, на която да се обсъди
предложение за промяна на ИК и предложение
за забрана на обявяване на социологически изследвания в рамките на един месец преди деня
на изборите
4. НПС на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“, на основание чл.32, ал.2 и ал.4 от Устава на ППРВО, свиква заседание на V Конгрес
на ППРВО, на 12-ти ноември 2022 г. от 11:00
ч., в сградата на Народно читалище „Иван Рилски – 1922”, ул. „В. Левски” № 19, с. Мрамор,
р-н Връбница, Столична община, Област София,
при следния дневен ред:
- Политически доклад на НПС за периода от
25.09.2021г. до 12.11.2022 г.
- Доклад на Общопартийната контролна
комисия
- Изменения и допълнения в Устава на ППРВО
- Избор на ръководни органи на ППРВО
- Разни
5.Главният секретар да публикува обявлението, съгласно изискванията на Закона.
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ПЪРВИ НОЕМВРИ - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

В Деня на народните будители
"българинът китка свива"

Кои са народните будители? Свети Кирил и свети Методий, Паисий Хилендарски, Петър Берон,
братя Миладинови, Петко Славейков, Захари Стоянов, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов и
още много българи.
На този ден отдаваме почит на родолюбивите
просветители. В годините на робство и безправие,
те са отваряли очите на българите за светлината
на буквите и знанието, за нашето славно минало.
Народните будители са светъл пример за нас, завещали ни своята смелост и честност, своята дълбока любов към отечеството.
Денят на народните будители възниква в трудното време на духовна разруха след Първата световна война. В такъв момент българите избират
опита на своето общество. Те се вглеждат към найсветлите имена на българското духовно минало.
Търсят съприкосновение с онези, които в трудно
и безперспективно време с мощта на своята мисъл
са връщали равновесието и духовната стабилност
на българите.
Приемат 1 ноември – денят на светеца Иван
Рилски за нов, но всъщност добре познат празник.
Това се случва на 13 декември 1922 година, когато 19-ото Обикновено Народно събрание приема
Закон за допълнение на Закона за празниците.
Предложението за тази промяна е направено от
правителството на Александър Стамболийски на
31 октомври 1922 г. Инициатор на промяната е тогавашният министър на народното просвещение
Стоян Омарчевски. За него и за правителството,
на което принадлежи, въвеждането на новия празник се налага поради следните мотиви:
Допреди войната образованието и възпитанието в нашите училища бе насочено към едно планомерно и системно развитие всред учащата се
младеж на национални и отечествени добродетели, от една страна, и на граждански и културни, от
друга. Любов и почит към старинно българското,
благоговение пред дейците и строителите на нашето национално верую, старание и съревнование
към доброто и хубавото, увлечение към идеалното
– бяха мили, симпатични явления, които със своята същност трогваха и правеха живота приятен,
съдържателен и високо осмислен.
Тия добродетели, насаждани в душите на поколения в продължение на цели десетилетия, бидоха
разклатени от отрицателните резултати на войната, преди всичко в самото общество, а оттам – и
отражението на отрицателните прояви всред учащата се младеж. Последната се увлече по всекидневното, забавителното и лекото в живота; волност, безгрижие и лекомислие обладаха душите
им и лека-полека тя се отдалечи от ценното и същественото в живота и миналото.
А в полумрака на нашето минало се откриват
големите фигури на редица велики българи, които
с необикновеното увлечение и с една завидна самопожертвователност са служили на своя народ;
които не са пожалили ни сила, ни младост, за да
положат основите на нашия културен и политически живот. От Паисия насам до наши дни се редят
светлите и лъчезарни образи на големи културнообществени дейци, далечни и близки строители
на съвременна България.“

На този ден не трябва да забравяме имената и
делата на:

много народни песни, пословици, гатанки и обичаи.

Паисий Хилендарски – монахът, който се е превърнал в знаме на българското Възраждане с едно
от най-великите дела в историята ни – създаването на писана българска история, чиято цел е да събуди искрата на патриотизма на народа ни, да му
вдъхне самочувствие, припомняйки му славното
минало, извоювано достойно от предците ни.

Добри Чинтулов – човекът, създал текстовете на
най-обичаните песни, които пеем и днес: „Стани,
стани, юнак балкански“, „Вятър ечи, Балкан стене“, „Къде си, вярна ти, любов народна?“.

Софроний Врачански – бележит възрожденски
писател, общественик, просветител, родоначалник на новобългарската литература и строител на
новобългарския книжовен език. Той е и човекът
направил първия препис на знаменитата „История
славянобългарска“.

Любен Каравелов – български поет, писател,
енциклопедист, журналист, етнограф и безспорен
национален герой допринася съществено за развитието на обществената мисъл в България през
Възраждането, пише библиографски трудове,
статии по българска литература, култура, лексикография, политическа история, нумизматика.
Каравелов участва в националреволюционното
движение като член и председател на Българския
революционен централен комитет в Букурещ, Румъния в началото на 70-те години на 19 век.

Васил Априлов – помогнал да се построи първото българско светско училище в родния си град
Габрово.
Петър Берон – авторът на „Рибния буквар“, въвел нов начин на преподаване, придал европейски
вид на нашето образование.
Христо Ботев – национален герой, революционер, поет и публицист, оставил след себе си велики стихотворения като „Майце си“, „Към брата
си“, „На прощаване“, „Елегия“, „До моето първо
либе“, „Хайдути“, „Хаджи Димитър“, „Обесването
на Васил Левски“ и много други. Литературното и
публицистично наследство на Ботев не е голямо
по обем, но по своите художествени достойнства
то бележи върха не само във възрожденската, но
и изобщо в цялостното развитие на българската
литература.
Димитър и Константин Миладинови – възрожденски патриоти и учители, събрали в сборници

Васил Левски, чиято отдаденост и саможертва
в името на свободата е най-силното човешко качество.

Добри Войников – писателят драматург, основал първия български театър, с което положил основите на театралното изкуство у нас, подложил
на критика чуждопоклонничеството в пиесата си
„Криворазбраната цивилизация“.
Неофит Рилски – първопроходник и продължител на идеята за превръщането на българското образование в светско.
През 10-ти век епископ Константин пише: „Голи
са народите без книги, немощни да се борят без
оръжие с противника на нашите души.“
„О, будители народни, цял низ светли имена
чисти, сияйни, благородни, вий сте нашите знамена най за вечни времена.“
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23 ноември Свети благоверен княз
Александър Невски

На 23 ноември православната църква чества
деня на Св. благоверен княз Александър Невски
(1220 - 1263).
Роден през 1220 година, живял по времето, когато руските земи били под татарско владичество,
Св. Александър бил княз на Новгородската област.
По време на неговото управление шведският крал
с многобройна войска се отправил на поход срещу
Новгород. Княз Александър поел защитата на града си, като възложил всичките си надежди за победа на Бога. Двете армии се срещнали при р. Нева.
Новгородският княз, с Божия помощ, удържал
славна победа, за която бил наречен "Невски".
По-късно св. Александър бил утвърден от татарския хан за велик княз Владимирски, Киевски и
Новгородски. Тогава той станал единствен защитник на православната вяра и народа против тата-

рите. Но св. княз действал не с меч, а
с мъдрост и търпение. Св. Александър
управлявал десет години и за това време направил много добри дела за вярата, Църквата и народа. Великият руски
княз се прославил като смел защитник
на православната вяра и своя народ от
нашествията на татарите. В края на
живота си пожелал да приеме монашество.
Св. Александър Невски предал Богу
дух на 14 ноември 1263 година на 44-годишна
възраст. Бил погребан в съборната църква в манастира "Рождество Богородично", близо до гр.
Владимир. При император Петър Велики мощите
на св. Александър били тържествено пренесени в
Петербург и положени в построената в негова па-

мет Александро-Невска лавра, където извършват
много чудеса.
В Патриаршеската катедрала (храм-паметник)
"Св. Александър Невски" е изложена богато украсена ракла с частицата от мощите на светеца.

Фестивална
феерия
в Самоков
Щом доближихме Голямата историческа чешма
с каменна обеца на фон от боров пейзаж на самоковския парк ,,Ридо“, като в приказките пред нас се
появи огромна сграда, която прилича на замък, досущ като тези в Чехия и Италия. Слънчевите лъчи
на месец октомври обилно осветяваха величествената сграда, обагрена с приятен зелен цвят- ,,каки“.
Пред южния вход на зеления замък се чуваше музика, с която са закърмени духовно нашите предци, бащи и майки. Над вратата на входа на сградата
пише ,,Читалище- паметник ,,Отец Паисий“ - Самоков.
Млади момичета, облечени в ефирни рокли
с цвета на любовта - розови, по звуците на стари
градски песни с жив музикален съпровод, танцуваха като розови лебеди. С ръцете, краката, главите и
кръшните си снаги правеха такива танцувални движения, че сякаш всеки миг ще полетят в небесата…
По същото време по улицата се появиха впрегнати
коне в кокетни каруци и файтони. Многочислената публика бурно аплодираше танцуващите красиви момичета и напетите момчета, които се возеха
в старинните возила с конска сила. Между зрителите имаше жени и мъже с красиви старовремски
одежди, които от време на време припяваха в такт с
живата музика от стари шлагерни и градски песни,
докато танцуваха като младите танцьорки от читалище-паметник ,,Отец Паисий“ на площад ,,Захари
Зограф“- Самоков.
След възстановката на времето на старите градски песни, много хора от присъстващите се снимаха до паметника на безстрашния самоковец - Чакър
войвода, който с хайдушката си чета е бил закрилник на рилските българи и страшилище за османските заптиета и аскери…
На всички участници в Националния десети
юбилеен фестивал на старата шлагерна и градска
песен и на част посетители от цяла България, силно
и изненадващо впечатление направи панорамното
пано с образа на великия самоковски българин бащицата на ,,История славяно-българска“ - Отец
Паисий Хилендарски. На паното е изписано, че

Отец Паисий Хилендарски е роден в село Доспей
(сега квартал от община Самоков) и че е погребан
от самоковци в двора на православната църква ,,Св.
Никола“ в град Самоков. Явно, част от истинските пъзели в житието на Отец Паисий Хилендарски
подлежат на пренареждане съгласно неоспорими
факти, с които разполага старата и новата самоковска общественост…
След кратка почивка всички участници от цяла
България влязоха в голям салон на два етажа с широка сцена, над която висеше логото на Десетия
юбилеен национален фестивал на старата градска
и шлагерна песен при читалище-паметник ,,Отец
Паисий Хилендарски - 1859 г.“- Самоков.
Стоян Пашов, председател на читалище-паметник ,,Отец Паисий-1859 г.“ – гр. Самоков, с топли
думи приветства хората от препълнената зала с
,,Добре дошли“ и искрено пожела на всички групи
от цяла България успешни изяви в благородното
надпяване, за да нахранят с духовна храна всички
почитатели на шлагерната и старата градска песен.
Теменужка Янкова, секретар на читалище-паметник ,,Отец Паисий-1859 г.“- гр. Самоков, прочете промените в регламента на реда поради ограниченото време за провеждане на фестивала.
Водещата на фестивала Ралица Стоянова покани
на сцената внушителната вокално-инструментална
група ,,Усмивка“ от Клуба за поезия и музика ,,Св.
София, Вяра, Надежда и Любов“ при народно читалище ,,Райко Алексиев“-1947 г. от гр. София за
откриване на националния фестивал.
Залата бе препълнена с хора. Всички очакваха
с нетърпение откриването на фестивала… Живата музика от пет души (Петър Вангелов - пианист,
Пламен Петров - цигулар, Данаил Биков - акордеонист, Кольо Йонев - акордеонист и Зорка Павловамараканис) зазвучаха бодро и гальовно, а след нея
певците и певиците от ВНГ ,,Усмивка“ запяха усмихнати и волни химна на самоковските младежи
и девойки от близкото минало ,,Ние самоковците“.
Част от публиката се включи в пеенето. В салона
се оживи обстановката от популярната самоковска

песен. Закачливите думи от текста на песента и
нейната магнетична мелодия развесели цялата аудитория. Последваха още три стари градски песни,
които просълзиха слушателите с побелелите коси
от първите редове в салона на читалището. С бурни
аплодисменти публиката изпрати от сцената ВИГ
,,Усмивка“ с диригент Симеонка Качулева.
След емоционалните изпълнения на горепосочената група на сцената се появиха дуетните половинки с ангелски гласове - Галина Атанасова и Мая
Венева, които разведриха многолюдната публика
с прекрасни песни и артистичното си поведение.
Същите изпяха индивидуално още по две песни, с
които плениха душите и сърцата на присъстващите
любители на старите градски песни. Галина и Мая
станаха любимки на публиката. Те слязоха от сцената след бурни ръкопляскания и ,,браво, момичета“.
Последваха изяви на много други групи от всички региони на нашата родна България. На този самоковски фестивал видяхме много други певци и
певици, които са надарени от Бога с чудни гласове,
като тези на родопския вечен Орфей. Хвала на организаторите и на всички участници!
Наградите за първо, второ и трето място ни радват и ни дават самочувствие да надграждаме българската духовност в периода на духовна деградация в нашето българско общество. Много възходи
и падения има в нашата тринадесетвековна история, но песента, музиката и спортуването ни правят
единни и борбени, за да се изправим на крака и да
премахнем всякаква чужда тирания. Музиката, пеенето, народните хора и танци ни окриляват, за да
оставим следи от добри дела след себе си, които да
трасират новите мечти за нови добрини за нашите
деца, внуци и за всички бъдни поколения.
Фестивалът в град Самоков потвърждава, че българският дух и духовност са живи и ще ги има Во
Веки Веков. Амин!
14.10.2022 г.
Михаил Михайлов- Вокомас
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В очакване на поражението: Все още не е
късно Западът да се откаже от загубеното

„Искам да уточня. Това, което се случва днес, е
меко казано неприятно. Но щяхме да получим същото малко по-късно, само че при по-лоши условия за нас. Така че моите действия са правилни и
навременни“, отговори Владимир Путин на въпроса дали съжалява за началото на спецоперацията.
Казаното на пресконференция в Астана само потвърждава това, което президентът каза поне два
пъти - в речта на 9 май и в обръщението на 21 септември - че нашите действия са превантивни. Това
е ясен намек за 1941 г.: ние не чакахме да ни ударят. Западът и опонентите на Путин го обвиняват в
преувеличение - какво говорите, нищо не е заплашвало Русия, какво НАТО, какво говорите!
Но не става въпрос само за предотвратяване на
настъплението на Украйна в Донбас. Путин мисли
с десетилетия напред, в които няма принципна разлика между това кога точно потенциалната заплаха
ще се превърне в реална. Под контрола на атлантиците Украйна винаги ще представлява заплаха за
нас - с чието премахване ще трябва да се заемем
във всеки случай. Путин пое отговорност за това
и, естествено, сега не може да съжалява, че не е
прехвърлил решението на украинския проблем на
потомството.
А Западът все още е уверен, че ще може да ни
попречи. И всички последни изявления на атлантическите лидери говорят за това. Нещо повече,
те упорито отказват да признаят дори самия факт,
че Русия има национални интереси, пренебрегват
правото ни да защитаваме сигурността си, преструвайки се, че конфликтът около Украйна е породен от „агресивността на Путин“. Ето защо сега
не са възможни преговори със Запада за Украйна.
Като начало лидерите на западния свят трябва да
се откажат в своята реторика от поражението на
Русия, от свързването на съдбата на Украйна със
своята собствена, от приписването на нашата страна на планове за агресия срещу Европа. Засега от
Запада чуваме точно обратното.
Генералният секретар на НАТО Столтенберг
казва, че въпреки че „НАТО не е страна в конфликта, нашата подкрепа играе ключова роля“, „НАТО
стои до Украйна и ще стои толкова дълго, колкото
е необходимо“:
„Путин започна тази война и той трябва да я сложи край с изтеглянето на войските си от Украйна.
За нас е много важно Украйна да спечели, да спечели войната срещу руските сили. Защото ако Путин
спечели, ще бъде поражение не само за Украйна,
но и за всички нас“.
Путин коментира и приравняването на поражението на Украйна с поражението на НАТО, заявявайки, че „поражението на Украйна е въпрос на
концепции, правна техника, всеки може да го разбере по различен начин“ и припомня анексирането
на Крим:“Фактът, че Крим стана субект на Руската
федерация през 2014 г., поражение ли е или какво?
Трябва да разберете какво е.“
Президентът уточнява, че тук всичко зависи от
позицията на самите атлантици: тоест те ще трябва
сами да решат кое да се счита за поражение на Украйна и кое не. И в същото време Путин казва, че
ние сме наясно, че заигравайки се с „поражението
на Украйна“, Западът тръгва по много опасен път
- в края на краищата, ако искат, те могат да кажат,
че всеки резултат ще се счита за поражение , с изключение на връщането на Крим към Украйна. Да,
в Киев говорят за това, но Западът все още предпочита да се въздържа от подобни изказвания. Не
защото не вярва в победата на Украйна (мнозина
все още вярват), а защото предпочита да не ядосва
Русия, страхувайки се от по-нататъшна ескалация
на събитията. Освен това, ако НАТО се провали,

какво ще направи? Да обяви война на Русия? Абсурдно, но въпреки това много европейски служители не разбират какво говорят.
Тук Жозеп Борел в речта си за градината и
джунглата (Европа е красива и добре поддържана градина, а по-голямата част от останалия свят
е опасна джунгла) се съгласи с военните заплахи
срещу Москва:
„И има ядрена заплаха и Путин казва, че не блъфира. Е, той просто не може да си позволи да блъфира. И трябва да е ясно, че тези, които подкрепят Украйна - Европейският съюз, САЩ и НАТО
- също не блъфират .И всяка ядрена атака срещу
Украйна ще доведе до военен отговор, не ядрен, но
такъв, че руската армия да бъде унищожена.Така
че Путин няма какво да блъфира.Това е решаващ
момент в историята и ние трябва да демонстрираме нашето единство , сила и решителност. Пълна
решителност.“
Тоест Борел използва измислената тема за руския ядрен шантаж (въпреки че Путин винаги говори за защита на нашата територия от агресия,
имайки предвид именно агресията на Запада), за
да заплаши с унищожаване на руската армия. Но
ако няма да използваме ядрено оръжие в Украйна,
какво ни интересуват заплахите на шефа на европейската дипломация? Явно той не разбира какво
говори. В края на краищата той, подобно на Столтенберг, всъщност анексира Украйна, правейки я
част от Запада (НАТО и ЕС), защото само в този
случай може да се говори за ответен удар на Запада
срещу Русия. Борел блъфира ли? Разбира се. Той
просто няма друг начин да спре Русия, освен да я
изплаши с тежки последствия, като я накара да си
помисли, че Украйна вече е част от Запада.
Но на 24 февруари всичко започна именно защото Путин искаше да предотврати завършването на
атлантизацията на Украйна, тоест да спре и обърне процеса на геополитическа окупация от Запада
на западната част на Руския свят. Западът нямаше
време и не можа да завърши процеса на прехвърляне на Украйна под своя военно-политически чадър
и именно това даде възможност на Русия да спре
открадването на на западната част от историческа
Русия. И сега ни казват, че смятат Украйна за своя,
а нейната война - за своя война с нас, тоест искат
да излъжат не само нас, но и себе си, и историята.
И през цялото време ни обвиняват в агресивност
– въпреки че именно Западът реши за пореден път
да се опита да премести границите си с Руския

свят на изток. Смешно е, но в Берлин дори използват термина „кръстоносен поход“ - тоест именно
това, което Западът постоянно организира срещу
нас:“Владимир Путин и неговите помощници показаха много ясно, че тази война не е само за Украйна. Те виждат войната си срещу Украйна като
част от по-голям кръстоносен поход, кръстоносен
поход срещу либералната демокрация, кръстоносен поход срещу основан на правила международен ред, срещу свобода и напредък, но и нашия
начин на живот като цяло. Те виждат този кръстоносен поход като противодействие на това, което
Путин нарича колективен Запад. Той има предвид
всички нас.“
Тези думи на канцлера Шолц показват дълбочината на неразбирането от германското ръководство
на случващото се. В Берлин много хора наистина
вярват, че Русия заплашва западните ценности и
дори техния начин на живот - десетилетия на образование на германците в твърд либерален дух,
който отрича националните принципи като такива,
и традиционната русофобия (активно подклаждана от поляци и балти ) са залегнали тук. Именно
това позволява на англосаксонците да поддържат
повишена тревожност и готовност да се противопоставят на руснаците в европейците - голяма част
от тях наистина се страхуват за своите ценности и
начин на живот, за своята „красива градина“, която
източните варвари идващи от тайгата и степите са
готови да стъпчат. Европейските елити не искат да
повярват, че не ни е грижа за градината или техните ценности (съвременната версия на която искрено смятаме за разрушителна за тях самите). Как да
разберат, че всичко, което искаме, е да ни оставят
на мира – и душите ни, и земята ни.
Затова, уви, трябва да си обясняваме това на
бойното поле, и то вече на собствена територия –
защото Западът наистина е навлязъл дълбоко както в руското пространство, така и в съзнанието на
южноруската и украинската част от нашия народ.
Но пряката военна намеса на Запада все още няма
да се случи - страхътпази. Това напомни днес и
Владимир Путин:„Във всеки случай въвеждането
на някои войски в пряк контакт, в пряк сблъсък с
руската армия е много опасна стъпка, която може
да доведе до глобална катастрофа. Надявам се, че
тези, които говорят за това, ще имат достатъчно интелект, за да предотвратят такива опасни стъпки.”
Превод: В. Сергеев
Източник: Поглед.инфо

Жозеп Борел, висш
дипломат на ЕС:

„Джунглата
може да нахлуе
в градината“
Висшият дипломат на ЕС Жозеп Борел заяви, че
Европа е „градина“, а останалият свят – „джунгла“.
„Джунглата може да нахлуе в градината“, добавя
той, наричайки младите европейски дипломати
„градинари“, които „трябва да отидат в джунглата“.
С тази своя метафора Борел предизвика вълна
от осъдителни реакции, които говорят за „ретроградно влияние на бялата раса“. Висшият дипломат
разяснява, че не е разбран добре.
Nеw York Times коментира, че с „градината и
джунглата“ Борел е саботирал „Европейските уси-

лия за събиране на глобална подкрепа за Украйна,
отчасти поради дългата сянка на колониализма“.
Кремъл пък, чрез Мария Захарова, изкоментирал, че „Градината“ е построена от Европа благодарение на варварското ограбване на „джунглата“.
Ето и реакцията на старши съветник на етиопския министър-председател (Редуан Хюсеин):
„Африка все още ли е джунгла, предназначена
само за обзавеждане на нечии други градини, както беше до болка познато?“.
„Каква ужасна аналогия направи г-н Борел“,
казва Боб Рей, посланик на Канада в ООН, в туит.
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Пет неща, за които външната реклама
работи отлично
класни страни на ООН, първокласни пространства
и първокласни производствени техники.
Препоръката на един потребител към друг се
обуславя от осигуряването на голямо време на престой с марката и изграждане на позитивно отношение - ние прекарваме повече време с неща, които
харесваме.
Съотношението цена / качество е хората да
чувстват, че това, което плащат за даден продукт,
си заслужава парите. Това се обуславя от осигуреното от външната реклама дълго време на престой
с визията на марката и първокласна среда.
„Има някои открития в проучването, които
подчертават важността на различните аспекти на
медийното планиране, които често са подценявани. Например важността за планиращите да имат
предвид нивата на престой с марката и честотата
на контакта, както и ролята, която играе времето в
решението за покупка. Разбирането на ролята на
OOH отвъд CPT вдига летвата за медийно планиране на OOH ”- Джени Ропър, ръководител на Insight
в Kinetic.
Тригодишното проучване върху инвестиции в
медии в размер на 2,2 милиарда британски лири
между 46 марки, водено от Kinetic, е анализирано в
съпоставка с данни на YouGov Brand Index и данни
за въздействието върху аудиторията на Route. Автоматично са измерени количествено резултатите
от повишаването на познатостта на марката, докато
мета-анализът идентифицира ключови тенденции
и поведенчески принципи.
Предоставено
от Аутдор Медиа Тийм ЕООД

Компанията Kinetic публикува
проучване, базирано на
тригодишни анализи, в което
посочва пет посоки, в които
външната реклама работи за
марките.
от Redlink, Източник: WARC
Twitter Email LinkedIn
С постепенното отменяне на противоепидемичните мерки и настъпващото лято, все повече хора са
навън и облъчвани от външната реклама (или ООН
– out of home). В своя нов OOH Playbook, базиран

на тригодишно проучване, компанията Kinetic подчертава, че външната реклама е особено добра за
постигане на пет основни резултата за марката.
Познатостта на рекламите е свързана с дългосрочно запомняне. Големият ООН формат и малкият формат, и двата с подходящи послания, са ключови за постигането на познатост чрез натрупване
на впечатления.
Положителното впечатление от марката е
свързано с честотата на съобщенията и се образува
от високочестотни контакти с посланието, каквито са позициите край пътя, брандирани автобуси и
други транспортни средства.
Възприятието за качество на продукта се
влияе от качеството на комуникационните кампании - медийните планове, които искат да осигурят
качествени показатели, трябва да включват първо-

застраховки
осигуряване
финансови
консултации

ВАШАТА
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ЗАДЪЛЖЕНИЕ!
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ЧЕТВЪРТИ
ИКОНОГРАФСКИ
СЪБОР
В БАЧКОВСКИЯ
МАНАСТИР
През месец септември Бачковският манастир „ Успение Богородично” беше домакин
на четвъртата поредна изложба на Българското
иконографско сдружение. Във форума участваха 20 автори , които представиха 50 икони,
32 миниатюри от кост и дърво и 8 икони от
дърворезба.
В изцяло обновените и реконструирани помещения на манастирската винарна и бившият склад за провизии днес се правят изложби,
конференции, концерти, а в многофункционалната зала на туристи и поклонници се прожектира филм за Бачковския манасти.
Съборът и изложбата се провеждат по покана на Негово Преосвещенство Величкия
Епископ Сионий – игумен на Бачковската света обител и с любезното посрещане на Архимандрит Григорий.
В изложбата участват иконописци от цяла
България. Ателие „ Зограф” с председател
Йордан Иванов участва и в благоукрасата на
храма „ Вси светии” в Бачковския манастир и
създава православен молитвен дух с дадените
им от Бога дарования и положен труд за изписването на храма , за което Светла Василева, Тодор Жеков, Недялко Жеков, братя Ръжанкови,
Тереза Илкова и Георги Триандопулос са отли-

чени с грамота за прослава на православното
изкуство. Четиримата зографи от Бургаското
сдружение „ Зограф” изографисват и голямата
трапезария в манастира. Голямата официална
трапезария се намира в Южния двор на манастира и е за 100 дущи, а голямата мраморна
маса с уникален ,онтаж и каменни колони е дарение от български бизнесмен.
Сред участниците в изложбата е и Джанета Русева от Бургас, която се представя с икони на : Богородица Скоропослушница, Свети
Йоан Рилски, Свети Димитър, Света Богородица с младенеца, Исус Христос, Свети Пантелеймон, а нейно дело е и стенописа в трапезарията на монасите.
Специално за форума пристигна от Москва
Георги Панайотов. Той е роден през 1989 година и 5 години се е обучавал на Самоводската чаршия във Велико Търново, където изучва
иконопис при Рашко Бонев. След това учи в
Беларус и завършва изкуствознание в Петербург и работи като преподавател по световна
история в Исакиевската катедрала в сектор
„Музейна педагогика”. Има изложби иконопис
в България, Русия, Франция, Беларус и негови
икони се намират в частни колекции в САЩ,
Италия, Гърция.

Приложение №2

3. Подзаглавие.

ИК „НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ” • НОВИ КНИГИ

Евгений Сачев

д-р Атанас Панчев

Обект на изследването е зараждането
и оформянето на системата на културно-историческото наследство, както и
възникването и развитието на българската библиография в епохата на
Българското Възраждане.

Предмет на проучването са възникването и дейността на първите български културни институции (училища, библиотеки, издателства, читалища, музеи и други организационни центрове),
които формират духовния свят на възрожденските българи и
тяхното отношение към националното ни културно-историческо
наследство.

турно-историческо наследство. Живее
и работи в Бургас. Пише поезия, публи-

цистика и проза. В книгата „Сакрално:
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО
Чудесата близо до нас” са представени
православни манастири и светци, места
с чудодейни мощи, лечебни води и чуНАСЛЕДСТВО В ПЕРИОДА

НА

дотворни икони, които се намират близо
до нас - в България, Гърция, Румъния,
Северна Македония, Турция и на Балканите. Повечето от описаните места и
светци са свързани с българската история, култура и православна традиция,
но има и такива, които са непознати на
широката публика и се нуждаят от повече гласност. В този смисъл книгата
има познавателно значение и информативен характер. Подходяща е за
всички, които се интересуват от туризъм, поклоннически пътувания,
история, култура, и които с вяра пристъпват светите места за да потърсят подкрепа в трудни моменти и благодат в щастието си, защото:
„Всичко, каквото бихте поискали в молитва, вярвайте, че ще получите
ще ви бъде дадено”. (Марк 11:24). Вярата, надеждата и любовта са
(КЪМинай-важните
ВЪПРОСА
ЗА ЗАРАЖДАНЕ
неща в живота и това не бива да забравяме никога.

БЪЛГАРСКОТО
ВЪЗРАЖДАНЕ

ОТРАЗЕНО В ДОКУМЕНТИ
ОТ БЪЛГАРСКИТЕ АРХИВИ:
ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ
И СОЦИАЛИЗАЦИЯ
НА БЪЛГАРСКАТА
БИБЛИОГРАФИЯ)
На културно-историческа
тематика са и следните

книги от същия
автор:
„Искри от вечността”, 2008
„Бургаски музи по света”, 2009
„Градове, храмове, колоси”, 2011
„Културно-историческото наследство и новите медии - трансформации и модерности”, 2015
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Атанас ПанчевМариана Праматарова е доктор по кулНастоящото изследване е посветено
на усилията на нашите възрожденци
за издирване, опазване, съхраняване,
защита, организация, управление и
социализация на българското културно-историческо наследство, както и на
възникването на българската библиография.
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Културно-историческото наследство в периода на
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библиография)
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Атанас Панчев КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

16 години

ИК „Новата цивилизация”

Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници, „Сиела”, „Колхида”, „Бард”, „Белканто”,
„Нанси”, „Паола”, „Букспойнт”, „Български книжици”, „Нова епоха”, „Елрид”, „Книжарницата” и
„Малкият принц”, както и от книжните борси „Болид” и „Искър”.
Книгите можете да поръчате и в нашия интернет магазин: www. kvantov-prehod.org
и да бъдат доставени с куриер на посочен от вас адрес.

Мариана Праматарова сред
иконите на Джанета Русева в
Бачковския манастир

Постоянно се обновява и музеят на Бачковския манастир, модернизира се и под него ще
има подземен етаж на музея , а се предвижда в
бъдеще да се обособи и още един етаж отгоре.
Както е известно, счита се, че Бачковският
манастир е основан от грузинци, но по всяка
вероятност манастирът е бил арменски, според
намерено писмо на дъщерята на византийския
император Ана Комнина, която твърди, че манастирът е арменски и тя го знае от баща си .
В „ Алексиада”-та /книга , посветена на баща
й Алексей Комнин/, се казва, че той е „голям
по дух арменец” и в Иверия /провинция във
Византия/ първите монаси и православни са
арменци и и грузинци, Източен Кавказ, 11 в.
Мариана Праматарова

