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200 българчета от различни 
краища на света дойдоха 

за семинара на „Българска памет“

За 11-та поредна годи-
на Фондация “Българ-
ска памет” демонстри-
ра устойчиво развитие 
на европейската инте-
грация и общото евро-
пейско бъдеще, което 
чрез XXII Пролетен 
семинар в „Златни 
пясъци”придоби реал-
ни измерения
Тази година форумът 
помогна на участни-
ците от българската 
диаспора в Македо-
ния, Сърбия, Молдо-
ва, Украйна, Албания, 
Румъния, Западните 
Родопи и района на 
Тервел да развият ди-
гиталните си умения и 
познания, за да бъдат 
успешни, конкуренто-
способни и реализира-
ни личности, които ще 
бъдат двигателите на 
прогреса в Европа.
„Те са нашите експерти 
на бъдещето и за нас е 
важно те да бъдат ус-
пешни! – заявява пред-
седятелят на Фонда-
ция „Българска памет” 
д-р Милен Врабевски. 
Пазете традициите, 
където и да се намира-
те – България, Украй-
на, Молдова, Македо-
ния, Сърбия, Албания, 
Франция, Австралия. 
Където и да сте по 
света, вие сте българи, 
а ние ви ценим и оби-
чаме. 
Лекцията на тема 
„Добавяне стойност 
в живота на околните 
– формула за успех“, 
вярвам, че беше ин-
тересна на младите 
предприемачи, творци 
и будни хора, които 
взеха участие в съби-
тието.
Българската история 

изобилства от вдъх-
новяващи примери за 
успех, от нас зависи да 
приложим успешните 
формули – днес.”
Стремежът на органи-
заторите на семина-
ра е да концентрират 
време и енергия върху 
младите хора, за да се 
постигне ЗАЕДНОСТ, 
да бъдат щастливи и 
мотивирани във въз-
можността да бъдат 
заедно, да общуват и 
изживеят прекрасни 
дни на съобщество. 
Тазгодишният семи-
нар насочва към създа-
ване на една мрежа на 
дигитална свързаност 
и разбиране значение-
то на идеята за общо 
европейско бъдеще. 
„Каквито сме в мисли-
те си, такива сме и в 
живота” – обобщава 
д-р М.Врабевски в 
заключение, с надеж-
дата, че е постигнато 
още позитивно нат-
рупване на идеи и 
общност в решаването 
на национални и етни-
чески проблеми.
Участници в тазго-
дишния семинар за 
дигиталните компе-
тенции на бъдещето, 
организиран за бъл-
гарската диаспора от 
Фондация „Българска 
памет”. Фото: ФБ 
На финала на XXII 
Пролетен семинар на 
Фондация „Българска 
памет“ 200 българчета 
от историческата ни 
диаспора си пожела-
ха да се върнат отно-
во в България, за да 
получат образование 
и възможности за ре-
ализация. Тазгодиш-
ният пролетен форум 

предложи на подра-
стващите вдъхновява-
ща, но в същото време 
практически насочена 
програма, фокусира-
на върху успешното 
им бъдеще, което е 
неизменно свързано с 
развиването на диги-
тални компетенции.
Целта на 5-дневния 
семинар е да запознае 
младежите с профе-
сиите на бъдещето и 
компетенциите, които 
ще са им нужни, за да 
бъдат конкурентоспо-
собни и успешни, а 
именно презентацион-
ни умения, ефективна 
работа в екип, IT пре-
дприемачество, съз-
даване на качествено 
онлайн съдържание, 
дигитален маркетинг, 

познания по роботика, 
изкуствен интелкет и 
криптовалути.
По време на семинара 
към децата бе отправе-
но предизвикателство 
в екип да заснемат и 
монтират видеоклипо-
ве на тема „Бъдеще“. 
Впечатляващите на-
гради – 3 GoPro 5 ка-
мери, 3 мини дрона и 3 
портативни тонколони 
JBL, осигурени от д-р 
Милен Врабевски, мо-
тивираха над 100 деца 
да се включат в кре-
ативната надпревара. 
Победителите във ви-
деоконкурса бяха на-
градени от Веси Анге-
лова, представител на 
Европейската комисия 
в България.
ХХII Пролетен семи-

 Голяма група от Шабла, Каварна и Балчик посетиха преди Великден град Кавала и остров Тасос в Гърция. За всички тях: 
Христос Возкресе!                                                                                                                                                     Фото: Маруся КОСТОВА

нар „Силна нацио-
нална идентичност 
– силна европейска 
идентичност“ се про-
вежда за 11 поредна 
година, събирайки 
във Варна младежи от 
българската диаспора 
в Молдова, Украйна, 
Македония, Албания, 
Румъния, както и деца 
от Западните Родопи и 
района на Тервел. Фо-
румът е пример за ре-
ална и ефективна ев-
ропейска интеграция. 
По време на семинара 
младежите общуват на 
български език, който 
е основа за създава-
нето на посланици на 
евроинтеграцията в 
страните от Източното 
партньорство и Запад-
ните Балкани.

Ежегодният форум на 
Фондация „Българска 
памет“ се осъществя-
ва в партньорство с 
Представителството 

на Европейската коми-
сия в България, Общи-
на Варна и Фондация 
„Ханс Зайдел“ .

Информация от ФБ


