
П ървото, с което смая съ-
борът, беше присъствие-

то на над 1000 българи от цяла 
Европа. През този ден ареал-
ът в Микулчице се превърна 
в българска територия, на 

която се чуваше българска 
реч, пееха се български 

песни и се развяваха 
български знамена. 
Ареалът може би ще 

бъде включен 
в списъците 
на Юнеско и 
кметът Йозеф 

Хелешиц въз-
торжено повта-
ряше, че за това 
със сигурност 
ще допринесе и 
днешното съби-
тие.

Монументалната, висока 3,65 м 
статуя, е дело на българския скулп-
тор Емил Венков, живеещ в Слова-
кия. Реализацията на грандиозната 
идея стана възможна благодарение 
на дарителските жестове на Българ-
ската културно-просветна организа-
ция и българите в Чехия, както и на 
щедрата финансова подкрепа на бъл-
гарската държава.

За откриването на паметника от 
България пристигна делегация, во-
дена от Председателя на Народното 
събрание Георги Пирински. Тя беше 
посрещната от Посланика на Бълга-
рия в Чехия Здравко Попов и Упра-
вителя на Южноморавската област 
Михал Хашек.

В словото си по време на тържест-
веното откриване на Събора Георги 
Пирински подчерта, че Светите бра-
тя заслужават този достоен памет-
ник, който ще превърне това свято 
място в едно от българските и всесла-

вянски поклоннически места. Упра-
вителят на Южноморавската област 
Михал Хашек подчерта, че делото на 
двамата братя е поставило началото 
на просвещението на цяла Европа.

Паметникът на Св. Св. Кирил и 
Методий беше тържествено открит 
от Председателя на Народното съ-
брание Георги Пирински, Посланика 
на България в Чехия Здравко Попов 
и Управителя на Южноморавската 
област Михал Хашек. Осветиха го 
духовният глава на Православната 
църква на Чехия и Словакия метро-
полит Крищоф и Главният секретар 
на Светия Синод на Българската 
Православна църква епископ Наум. 
Папка с документи за изграждането 
му и имената на дарителите ще бъде 
депозирана в археологическия музей 
на Микулчице.

За значението на събитието под-
сказваха събраните медии. Пряко в 
ефир излъчваше програма „Хори-
зонт”. Присъстваше специален екип 
от българското предаване „Облаче ле, 
бяло”, третиращо проблемите на бъл-
гарите в чужбина и чешкото „Вави-
лон” – за националните малцинства 
в Чехия. Няколко материала излъчи 
интернет порталът „Фрогнюз”. Беше 
заснет документален филм, който ще 
бъде излъчен по БНТ. А фотографи 
бяха всички присъстващи.

В програмата, последвала офици-
алното откриване, танцуваха ансам-
бъл „Гергьовден” от град Раднево, 
„Лира” от българското училище „Д-р 
Петър Берон” в Прага, „Китка” на ор-
ганизацията на българите в гр. Бърно 
и чешкия местен състав „Кордулка”.

Съборът беше предшестван от 
конференция на тема „Животът и 
делото на Св. Св. Кирил и Методий”, 
която се състоя на 22 май в Дома на 
малцинствата в Прага. Лектори на 

конференцията бяха Ян Литомиски, 
пълномощник към Правителството 
по въпросите на човешките права, 
проф. Боряна Христова, директор на 
Народната библиотека „Св. Св. Ки-
рил и Методий” в София, Доц. Пла-
мен Павлов, историк и преподавател 
във великотърновския университет 
„Св. Св. Кирил и Методий”, проф. 
Рихлик, преподавател в Карловия 
университет и Йордан Янев, историк, 
заместник-председател на Държав-
ната агенция за българите в чужбина.

 „Заслугата на българската общ-
ност в Чехия – изтъкна доц. Пламен 
Павлов – е, че преоткри за България 
едно от най-сакралните места за бъл-
гарската национална памет и това е 
гробът на Св. Методий – каза той. – 
Защото за мен няма никакво съмне-
ние, че Св. Методий е погребан тук.”

И със сигурност беше права проф. 
Христова, когато изказа идеята, че 
днешното събитие би трябвало да 
постави началото на нова традиция: 
в навечерието на 24 май от България 
да пристигат делегации, които да се 
поклонят пред паметта на Светите 
братя.

„Днешният ден ще влезе в истори-
ята на землячеството – каза по време 
на откриването на Събора Предсе-
дателят на Българската организация 
Антон Стамболийски. – Това е един 
исторически ден, защото днес осве-
щаваме паметника на светите братя 
Кирил и Методий – хората, които са 
дали най-мощното оръжие на бъл-
гарите, с което можем да се гордеем 
пред целия свят. Фактът, че сме се съ-
брали тук ние, които от години жи-
веем в Чехия, говори, че българският 
корен е здрав, че не сме забравили 
откъде сме произлязли, че милеем и 
ще милеем за България. Нека бъдем 
горди, че сме българи!” �

НА ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ, КОЯТО СЕ СЪСТОЯ НА 23 МАЙ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯ АРЕАЛ НА МИКУЛЧИЦЕ, 
БЕШЕ ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИТ ПАМЕТНИК НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ. СЪБИТИЕТО СЕ СЪСТОЯ ПО 
ВРЕМЕ НА ТРЕТИЯ СЪБОР НА БЪЛГАРИТЕ В ЕВРОПА И НЕГОВ ГЛАВЕН ОРГАНИЗАТОР БЕШЕ БЪЛГАРСКАТА КУЛТУР-
НО-ПРОСВЕТНА ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪДЕЙСТВИЕ ОКАЗАХА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА И 
ПОСОЛСТВОТО НА Р БЪЛГАРИЯ В ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА. СЪБИТИЕТО ПРЕМИНА ПОД ОФИЦИАЛНИЯ ПАТРОНАЖ 
НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ.

Открихме паметника 
на Св. Св. Кирил и Методий в Микулчице
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Конференцията на 22 май
1 – Съборът беше предшестван от конференция 
на тема „Животът и делото на Св. Св. Кирил и 
Методий”, която се състоя на 22 май в Дома на 
малцинствата в Прага.  Конференцията водеше 
Петър Попов, заместник-председател на Бъл-
гарския културен клуб в Прага
2 – Лектори на конференцията бяха Ян Лито-
миски, пълномощник към Правителството по 
въпросите на човешките права и заместник-
председател на Съвета за националните мал-
цинства, проф. Боряна Христова, директор на 
Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” 
в София, доц. Пламен Павлов, историк и препо-
давател във великотърновския университет 
„Св. Св. Кирил и Методий”, проф. Рихлик, препо-
давател в Карловия университет и Йордан Янев, 
заместник-председател на Държавната агенция 
за българите в чужбина.
3 – Проф. Боряна Христова в разговор с доц. 
Пламен Павлов и Ян Литомиски. В думите си по 
време на конференцията тя изказа мнението, че 
този Събор може да постави началото на една 
нова традиция: в навечерието на 24 май пред 
паметника на Св. Св. Кирил и Методий в Микул-
чице да се покланят официални делегации от 
България.
4 – Проф. Рихлик, Йордан Янев и Антон Стамбо-
лийски, Председател на Българската културно-
просветна организация в Чехия
5 – Целият събор беше внимателно следен от 
редица медии. На снимката Антон Стамболий-
ски в разговор с журналистката Ана Кочева и 
фотографката Вяра Йовева от българския ин-
тернет-информационен портал „Frognews”.
6 – В края на конференцията доц. Пламен Па-
влов получи от Антон Стамболийски подарък 
от името на Българската културно-просветна 
организация: умалено копие на паметника на 
Светите братя.
7 – Скулпторът Емил Венков подготви 10 умале-
ни копия на паметника, които бяха подарени на: 
Ангел Марин, вицепрезидент на Р България и 
патрон на изявата, Георги Пирински, председа-
тел на Народното събрание на Р България, Н. Пр. 
Здравко Попов, посланик на Р България в Чеш-
ката република, Йордан Янев, заместник-пред-
седател на Държавната агенция за българите 
в чужбина, доц. Пламен Павлов, преподавател 
във Великотърновския университет и от чешка 
страна: Михал Хашек, управител на Южномо-
равска област, Ирена Хованчикова, директор 
на музея „Т.Г. Масарик”, Йозеф Хелешиц, кмет на 
Микулчице, Антон Стамболийски, Председател 
на СБЕ, БКПО и БКПК – Прага, Димитър Христов, 
гл. секретар на СБЕ, изпълнителен секретар на 
БКПО
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Официалното откриване на Събора
1

32

54

76

1 – Българи от цяла Европа се стекоха, за да 
присъстват на третия Събор на българите в Ев-
ропа, който се състоя на 23 май 2009 г. в Микул-
чице, Чехия.
2 – Официалната делегация от България, наче-
ло с Георги Пирински, председател на Народ-
ното събрание на Р България, беше сърдечно 
посрещната от кмета на Микулчице Йозеф Хе-
лешиц.
3 – Пръв произнесе слово Георги Пирински.
4 – Георги Пирински и Митрополит Крищоф, 
глава на Православната църква в Чехия и Сло-
вакия
5 – В словото си Антон Стамболийски, Предсе-
дател на Българската културно-просветна орга-
низация, изтъкна заслугата на Светите братя за 
съхранението на българите като нация през ве-
ковете. „Фактът, че днес тук сме се събрали ние, 
които години наред живеем в чужбина, говори, 
че българският корен е здрав, че не сме забра-
вили откъде сме произлезли, милеем за Бълга-
рия и ще милеем за нея. Нека бъдем горди, че 
сме българи!” – каза той.
6 – Събитието снимаха екипи на българската и 
чешката телевизия, както и на Българската кул-
турно-просветна организация, която подготвя 
филм за изявата. В словото си Михал Хашек из-
тъкна, че делото на Светите братя е спомогнало 
за развитието, просвещението и еманципация-
та на цяла Европа. „Бих искал да попитам себе си 
и вас: какво би била европейската цивилизация 
без Кирил и Методий? Добре дошли в Чехия, до-
бре дошли в Моравия!”
7 – Паралелно със Събора протече празнична 
литургия, в която участваха Митрополит Кри-
щоф, глава на Православната църква в Чехия 
и Словакия и епископ Наум, главен секретар 
на Светия Синод на Българската Православна 
църква, пристигнал специално за откриването 
на паметника на Светите братя.
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Откриване на паметника         
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       на Св. Св. Кирил и Методий в Микулчице
1 – Паметникът на Св. Св. Кирил и Методий откриха посланик Здравко Попов, Георги 
Пирински и Михал Хашек – 2 – Паметникът беше изграден с финансовите средства на 
Българската културно-просветна организация, с дарения на българи и спонсорство от 
страна на българската държава – 3 – Бяха положени много венци. От името на Бъл-
гарското посолство в Прага венецът поднесе посланик Здравко Попов – 4 – Димитър 
Христов и венеца от Българската културно-просветна организация, главен инициатор 
и организатор на събитието – 5 – Представителите на унгарската общност: Владимир 
Калицов, Изпълнителен директор на Дружеството на българите в Унгария, Димитър 
Танев, Председател на дружеството и Николай Велков, заместник-председател – 
6 – Православен хор съпровождаше освещаването на паметника – 7 – Кметът на 
Микулчице Йозеф Хелешиц – 8 – Георги Пирински поздрави създателя на паметни-
ка, скулптора Емил Венков – 9 – Михал Хашек също поздрави българския скулптор 
– 10 – Антон Стамболийски и Емил Венков – 11 – Георги Пирински, епископ Наум и 
Михал Хашек – 12 – Антон Стамболийски, Михал Хашек, посланик Здравко Попов, 
Георги Пирински и Митрополит Крищоф пред новооткрития паметник.  
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Съборът
1 – Непокътната остана и никога 
няма да бъде забравена паметната 
плоча, която бе положена през 1972 
г. от Дружеството в Бърно. Тя постави 
началото на срещите на българите в 
Микулчице.
2 – Консулът Данчо Мичев и Димитър 
Христов, главен секретар на Българ-
ската организация, положиха венец 
пред паметната плоча.
3 – Надписът на плочата е на българ-
ски и чешки
4 – От мястото на събитието директно 
излъчваше българското радио „Хори-
зонт”
5 – Подробен материал излъчи чеш-
кото телевизионно предаване „Вави-
лон” („Babylon“)
6 – Присъстваха представителите на 
Българския културен институт Асен 
Милчев (на снимката с Йозеф Йозеф 
Хелешиц), и Володя Гоцев
7 – Българите от Пилзен още с прис-
тигането си направиха обща снимка 
за спомен
8 – Таня Мандикова, председател на 
Българския клуб в Пилзен, раздаваше 
български знаменца
9 – Димитър Христов и Сирма Зида-
ро, Председател на Българския клуб 
в Оломоуц, уточняваха последните 
детайли, свързани със събитието.
10 – Танцовият състав „Гергьовден” 
беше музика за очите и ушите
11 – В празненството се включи и 
местният състав „Кордулка”
12 – Клара беше една от най-малките 
участнички в Събора
13 – Скулпторът Емил Венков със 
сина си, също скулптор
14 – Героите (заслужено) са уморени: 
Антон Стамболийски и Пламен Павлов
15 – Съборът...
16 – ... и българският трикольор
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�  Пристигнаха редица поздравителни писма. Първото от Вицепрезидента 
на Р България Ангел Марин
�  Поздравителното писмо от Пламен Орешарски, министър на финансите 

на България

�  Поздравителното писмо от Ивайло Калфин, заместник министър-пред-
седател и министър на външните работи на България
�  Поздравителното писмо от проф. Стоян Денчев, ректор на СВУБИТ

� Пристигнаха редица поздравителни писма Първото от Вицепрезидента

на България

� Поздравителното писмо от Ивайло Калфин заместник министър пред
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