ЮГОИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ БЪЛГРАСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ В ЕЛВАНГЕН, ПРОВИНЦИЯ БАДЕНВЮРТЕНБЕРГ

Традиционните българо-германски отношения имат своето изключително добро и продуктивно за двете страни
продължение в Обединена Европа. Една от проявите на тези взаимоотношения е българската инициатива, подкрепена от
Смесената междуправителствена комисия «България – Баден-Вюртемберг», за създаване на Югоизточноевропейски
български културен институт. в гр. Елванген. Това начинание обедини идеите и усилията между българските
представители от: Политически кабинет на заместик министър-председателя и министъра на финансите Симеон Дянков,
Държавна Агенция «Архиви», Софийски университет «Св. Климент Охридски», Кирило-Методиевския научен център към
БАН, Национален исторически музей, Агенцията за устойчиво развитие “Екорегиони”, Алианс за околна среда, Фондация
“Българска Памет” и Фондация „Тангра-Танакра” с немските партньори от: Държавното министерство на науката,
изследванията и изкуствата в Щутгарт, Баден-Вюртенберг, местната община на гр. Елванген, градския архив в гр. Елванген и
Тюбингенския университет.
В програмата за май 2011 г. в гр. Елванген по повод тържественото честване на Деня на Св. Методий на 27 и 28 май
се проведе българо-немска научна конференция (кръгла маса) на тема “Европейската цивилизация и делото на Св. Кирил и
Св. Методий” и представянето на историко-документална изложба на тази тема.
Идейният замисъл за дейността на Югоизточноевропейския български културен институт в гр. Елванген е основан
на общоевропейските християнски ценности и негови проявления ще бъдат различните по форма и вид научни,
образователни и културни събития, насочени както към специалистите от югоизточна и централна Европа в областта на
архивното дело, медиевистиката, теологията, педагогиката и др., така и към широката общественост на Германия и на цяла
Европа. В бъдещата програмата на Института ще имат своето достойно място актуални теми и презентации с практическа
насоченост, изложби и конференции, образователни семинари и публични лекции, които неминуемо ще подпомагат
развитието на дву- и многостранните и общоевропейски културни и бизнес отношения, търговия и обмен на опит. Това ще
популяризира не само град Елванген като образователно-културен център, но ще донесе на неговите жители и нови
възможности за личностно развитие, както и удовлетвореност, че живеят на място, което носи и историята и паметта за
славянския първоучител Св. Методий и че именно в този град се развиват и популяризират християнските ценности на
Обединена Европа.

