
Уважаема г-жо Балева, скъпи ученици и учители от Националната гимназия за 

приложни изкуства "Свети Лука"! 

 

За мен е висока чест и удоволствие да открия  изложбата „КНИГИ, 

ПОСОКИ, ПУБЛИКИ”, създадена с усърдие, но и с вълнуващо пристрастие от 

екипа на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”. Книжовната ни 

съкровищница грижливо съхранява и чрез своите специалисти представя при 

всяка възможност по различен начин и пред различни публики създаденото от 

търсещия човешки дух през вековете. Колекциите на отделите „Ръкописи и 

старопечатни книги”, „Български исторически архив” и „Ориенталски сбирки” 

към библиотеката имат своя специфика, изразена и отразена чрез различни 

посоки на експониране и възприемане. 

Отдел „Ръкописи и старопечатни книги” повежда посетителите към най-

ранните паметници на българската книжовност, достигнали до нас през 

столетията. Сред тях са Енинският апостол от края на Х-началото на ХІ в., 

Добрейшовото четириевангелие от началото на ХІІІ в. и палимпсестния 

Драготин апостол и миней от края на 12 век. Блясъкът и хармонията на 

калиграфското изкуство се отразяват в някои от най-богато украсените 

представители на ръкописната традиция на православието. Не са пропуснати и 

знакови за българската култура книги като Първият Софрониев препис на 

История славянобългарска от Паисий Хилендарски, изписан в Котел през 1765 г. 

Чрез екземпляри от най-ранните издания на славянската печатна книга на 

Балканите можем да проследим непрекъснатата традиция и духовност на 

южните славяни, съхранила народностната идентичност през вековете. Тук само 

ще спомена "Четириевангелие" на Макарий от 1512 г., Часословец” на Яков 

Крайков, „Абагар” на епископ Филип Станиславов, предопределили по-късно и 

появата на първата печатна книга на новобългарски език - „Неделник” на 

Софроний Врачански и първият български светски буквар на д-р Петър Берон – 

„Рибният буквар”. 

Отдел „Български исторически архив” акцентира на успехите на 

просветното дело през Възраждането, като представя документи за Габровската 



гимназия и завещанието на Евлоги Георгиев, с което богатият родолюбец дарява 

средства за построяване и издръжка на университет в родината му. Експонирани 

са писма на видните търговци братя Робеви и Христо Тъпчилещов. Впечатляват 

портретната фотография на княз Александър І Батенберг, манифеста на цар 

Фердинанд І за обявяване на Балканската война и личният бележник на поета 

революционер Пейо Яворов. 

Отдел „Ориенталски сбирки“ излага преписи на творби от ранни арабски 

автори, художествено изработени персийски ръкописи, както и редки 

старопечатни издания на османотурски език. Отделът съхранява третата по 

значение в света сбирка от османски документи. Особено ценни за българската 

история  са бератът на султан Абдул Азиз за утвърждаването на избрания 

видински митрополит Антим І за пръв български екзарх, както и ферманът за 

откриване на първата българска фабрика на Добри Желязков от град Сливен. 

От името на Директора на  Националната библиотека - доц. д-р Красимира 

Александрова, и от свое име,  бих искала да благодаря на ръководството на 

Националната гимназия за приложни изкуства за любезното домакинство и да ви 

поздравя в навечерието на светлия празник на славянската писменост и култура 

24 май. На добър час, нови творчески успехи и много стимули за вдъхновение! 

д-р Бояна Минчева 


