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The Readings in Historical Studies May This Be the Beginning... Held in Kotel 

 

          

The 200th anniversary of the assumption of St. Sophronius, Bishop of Vratsa is a date that 

embodies the historical significance of our nation and presents us with an occasion to keep 

rediscovering and reconsidering the national values and their definitive role in shaping the fate of 

the nation. It is also a reference point to assess our present and to consider our future.  The 

Readings titled May This Be the Beginning... will contribute greatly to the explicitation of the 

theoretical and applied, conceptual and political, as well as moral dimensions of one of the most 

prominent figures of the Bulgarian National Revival and a leader of the nation – St. Sophronius, 

Bishop of Vratsa. In such a way the Readings will help in translating his guidance and message 

to the present day and the contemporary generations, which is the most important purpose of 

every reminiscence and every historical pursuit. 

Acknowledging the role of the Readings not only in the cultural life of Kotel and in the context 

of the celebration of the 200th anniversary,  but also in terms of their contribution to the 

scientific treatment of the historical role of Sophronius, I sincerely thank all the participants for 

joining the event. I remain hopeful that we would be able to likewise pay tribute in full measure 

to other titans of our nation's history who were natives of Kotel – a town which has been an 

endless fountain feeding our less than high self-esteem and an abounding treasury of national 

virtues and pride. 
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  Исторически четения ”Веднъж да бъде начало...” в Котел   

 

 

200-годишнината от успението на свети Софроний-епископ Врачански е дата, 

изпълнена с историческа национална значимост и повод за постоянно преоткриване и 

преосмисляне на националните ни ценности, на определящата им същност в съдбата на 

нацията, на съотносителност към съвремието и отправност към бъдещето. Историческите 

четения под надслов ”Веднъж да бъде начало...” ще окажат своя знаков принос за 

експлициране на теоретически и практически, идейно-политически и морални доминанти 

на една от най-ярките личности в Българското възраждане, народен пастир – свети 

Софроний-епископ Врачански, и така ще трансферират убедително неговите завети и 

послания към днешния ден и днешните поколения, което е най-важната цел на всяка 

реминисценция и на всяко историческо дирене. 

Оценявайки ролята на тези четения, не само в културния живот на Котел и в рамките на 

честванията, но и с приносния им характер в научната трактовка за ролята на личността в 

историята, благодаря за труда на участниците. Оставам с надеждата за отдаване дан по 



подобен начин и на други титани в националната ни история, родени в Котел – град, който е 

непресъхващ извор за поизчерпаното ни национално самочувствие, а така също и 

неизчерпаема съкровищница на национални добродетели и гордост. 


