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60 години България в ЮНЕСКО
България се присъединява към ЮНЕСКО на 17 май 1956 г. През изминалия 60-годишен период нашата стра-
на участва активно в многоликата и разнообразна дейност на организацията, последователно изграж-
дайки авторитета си на държава с подчертан стремеж към задълбочаване и развитие на многостранното 
културно, образователно и научно сътрудничество и реален потенциал за осъществяването му. България 
е подписала Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство, Конвенцията за 
опазване на подводното наследство, Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, 
Конвенцията за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване.

Списъкът на ЮНЕСКО 
за световно културно 
и природно наследство 
включва над 370 обекта 
(места, паметници и за-

бележителности) в 47 държави само 
в Европа, чиято значимост за исто-
рията на човечеството налага тяхно-
то опазване и съхранение за следва-
щите поколения. 

Приемник на културно-истори-
ческото наследство на седем велики 
цивилизации, България е на тре-
то място в Европа – след Гърция и 
Италия – по брой и разнообразие 
на открити паметници на културата. 
Регистрираните недвижими памет-
ници на културата в България са над 
40 000, а в държавните и общински 
музеи се съхраняват повече от 5 млн. 
движими културни ценности. Общо 
12 обекта от Списъка на световното 
културно и природно наследство на 
ЮНЕСКО се намират в България. 

Нематериалните обекти в стра-
ната са хорът на Бистришките баби 
(вписан през 2008 г.), ритуалът „нес-
тинарство“ (вписан през 2009 г.) и 
обичаят „Сурва“ (вписан през 2015 г.).

Обектите на културното наслед-
ство са: Боянска църква (вписана 
през 1979 г.), Ивановски скални 
църкви (вписани през 1979 г.), Ка-
занлъшката гробница (вписана през 
1979 г.), Мадарски конник (вписан 
през 1979 г.), Стар град на Несебър 
(вписан през 1983 г.), Рилски мана-
стир (вписан през 1983 г.), Свещар-
ска гробница (вписана през 1985 г.). 

Обектите на природното на-
следство включват Национален 
парк „Пирин“ (вписан през 1983 г.) 
и Природен резерват „Сребърна“ 

(вписан през 1983 г.).
През месец март т.г. Министерство-

то на културата съобщи, че предстои 
два от най-забележителните български 
средновековни артефакта да кандидат-
стват за вписване в Световния регис-
тър на ЮНЕСКО „Паметта на света“. 
Това е инициатива на световната орга-
низация за опазване и популяризира-

не на особено важни и ценни писмени 
богатства на човечеството. Номинира-
ни са Четвероевангелието на цар Иван 
Александър, наричано също Лондон-
ско евангелие и Бориловият синодик. 
Решенията за това са взети на редов-
но заседание на Българския комитет 
по програмата на ЮНЕСКО „Паметта 
на света“.

Текст: Лилия Николаева, по материали от: Уикипедия и unesco-bg.org | Снимки: архив на „Роден глас“ и интернет

Несебър

Боянската църква



23брой 2/2016

ГО
Д

И
Ш

Н
И

Н
И

Номинацията на Лондонското 
четвероевангелиe е водеща от На-
родната библиотека у нас и е пред-
ложена съвместно с Британската 
библиотека. Четвероевангелието 
на цар Иван Александър е един от 
най-известните и ценни български 
кирилски ръкописи. Представлява 
препис на евангелията на светите 
Матей, Марко, Лука и Йоан Бого-
слов на 268 пергаментови листа. Тек-
стът е украсен със златни заглавки и 
е илюстриран с 366 цветни мини-
атюри. В началото на сборника, на 

два отделни листа има оригинални 
миниатюри с историческо значение. 
Евангелието е създадено по поръка 
на цар Иван Александър през 1355 
– 1356 г. от монаха Симон и е било 
предназначено за личната библио-
тека на българския владетел. Било е 
притежание и на цар Иван Шишман. 
След падането на Търново под тур-

Организацията на обединените нации 
за образование, наука и култура, ЮНЕСКО 
(на английски: United Nations Educational, 
Scientifi c and Cultural Organization, UNESCO, 
е специална организация на ООН, учредена 
на 16 ноември 1945 г., за да насърчава съ-
трудничеството между нациите в областта 
на образованието, науката, културата и 
комуникациите. Чрез такива кооперативни 
усилия, ЮНЕСКО се надява да насърчи уни-
версалното зачитане на справедливостта, 
законите, човешките права и основните 
свободи. Мотото на организацията гласи, 
че „мирът е създаден, не за да се наруша-
ва, а за да подпомага интелектуалната и 
нравствената солидарност на човечество-
то“. Целта на организацията е да изгради 
мира в умовете на хората чрез образо-
ванието, науката, културата и комуника-
циите. Уставът й е приет на Лондонската 
конференция през ноември 1945 г. и влиза 
в сила на 4 ноември 1946 г. след подписва-
нето му от 20 държави. В момента членове 
на организацията са 193 държави.

На 18 април е Международният ден 
за опазване на паметниците на културата. 
Той се отбелязва от 1984 г. и е повод да се 
привлече общественото внимание към 
ценностите на културното наследство, как-
то и да се приобщи към идеята за неговото 
опазване. В световен мащаб с опазването 
на паметниците на културата се занимава 
не само ЮНЕСКО, чийто директор в момен-
та е българката Ирина Бокова, но и Между-
народен съвет на паметниците на култу-
рата и забележителните места (ИКОМОС); 
Международен център за изследване, 
опазване и възстановяване на културното 
достояние (ИККРОМ); Международен ко-
митет на Сивия щит (ИКГМ).

ска власт през 1393 г. Четвероеван-
гелието на Иван Александър е изне-
сено в Молдова, след това достига 
до манастир в Света гора, а през XIX 
век се озовава в ръцете на заможен 
британец. Неговата дъщеря по-къс-
но го дарява, заедно с цялата му 
библиотека, на Британския музей в 
Лондон. При основаването на Бри-
танската библиотека през 1973 г., е 
преместено там, където се съхраня-
ва и до днес.

Втората ни кандидатура е всъщ-
ност подновяване на номинацията 

на Бориловия синодик (т.нар. Пала-
узов препис). Бориловият синодик 
(Синодик, който се чете в първата 
неделя на Великия пост) е средно-
българско книжовно произведение 
от 1211 г. Създаден е заради Събо-
ра срещу богомилите, свикан от цар 
Борил през същата година. Тогава 
по царско нареждане е преведен на 

български гръцкият Синодик от 843 
г., съдържащ опровержения и анате-
ми срещу различни по-стари ереси 
във Византия. Към превода е при-
бавена глава, в която се проклинат 
богомилите. Най-ранният препис 
на Синодика, наречен на името на 
откривателя си – Николай Палау-
зов – е от края на XIV век. Днес той 
се пази в Националната библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий“.

За малка страна като България, 
наличието на толкова много све-
товно признати обекти, е Божия 
благословия и доказателство за ста-
рата й история. Познаваме ли обаче 
собствената си Родина, можем ли 
да твърдим, че сме видели всичко 
от нейната природна красота и без-
брой културни паметници? С ръка 
на сърцето, аз – не, ами Вие?  ◆

Мадарският конник

Нестинари


