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Е нциклопедията е посветена на 
дейността на изпълнителната 

и законодателната власт на България 
от Освобождението до нашето съв-
ремие. Тя е своеобразна хронология 
на историята на държавните инсти-
туции, техните проблеми, рушители 
и съзидатели. В нея за първи път се 
публикуват съставите, партийна-
та принадлежност, промените, въ-
трешната и външната политика на 
всички правителства, управлявали 
България от Освобождението до 
2007 г. Посочени са основни харак-
теристики на съответния политиче-
ски „режим“, партия, политическо 
движение, както и кратки оценки 
за ефективността на отделните ка-
бинети. Разгледана е дейността на 
всички Народни събрания (вели-
ки, обикновени, областни), техният 
състав и създадената законодателна 
база. Представени са над шестстотин 
кратки биографии на политически 

дейци, партийни лидери или специа-
листи в областта на здравеопазване-
то, просветата, индустрията и търго-
вията, на които в определен момент 
им е било отредено да ръководят 
съдбините на Отечеството. Особен 
интерес безспорно представлява 
включената информация за рискове-
те на длъжността „политик“ в Бълга-
рия и многобройните политически 
процеси, съпътствали обществения 
ни живот. Самият факт, че за 128 го-
дини страната е била управлявана от 
89 правителства (по-малко от година 
и половина средно за всяко), крас-
норечиво показва нестабилността 
и ожесточението в политическия ни 
живот, съпътстващи ни и до днес.

Енциклопедията е последният 
труд на Ангел Цураков след „Пра-
вителствата на България 1879–1913 
г.“, „Правителствата на България 
1913–1944 г.“, „Правителствата на 
България 1944–1954 г.“, „Народното 
събрание на България 1878–2003 г.“ 
и „Политици, процеси, атентати“, 
които имат няколко издания. Много 
от българите в Прага го познават от 
периода 2003–2006 г., когато той пре-
подава в българското училище „Д-р 
Петър Берон“. Фактът, че много от 
бившите му колеги и ученици дойдо-
ха специално, за да го поздравят, го-
вори достатъчно за мнението и спо-
мена, който е оставил за себе си.

А какви са твоите спомени от 
пребиваването ти в Прага?

След като с такава радост от-
кликнах на поканата на Българска-

та организация, значи много добри 
(усмихва се). Признавам, че тези три 
години бяха за мен едно откритие. 
Човек може много да е слушал, но 
трябва да поживее няколко месеца 
в дадена страна, за да може да усети 
манталитета и културата. Усещането 
е различно.

Човек ражда ли се историк?
Предполагам, че има някакви за-

ложби, защото всеки от нас от малък 
се интересува от определени неща, 
постепенно натрупва информация 
за тях, ориентира се и се превръща 
в специалист. Аз започнах да работя 
в архива на 20 години и една нощ се 
оказа, че са ме заключили. Бях наме-

рил един секретен материал, зачетох 
се и когато по някое време светнах 
лампата, се оказа, че са ме заключи-
ли. Трябваше да викам охраната, за 
да мога да изляза...

Каква е отговорността на ис-
торика, когато представя даден 
факт?

При събирането на информация 
винаги се сблъскваме със субекти-
визъм. Отделният човек вижда съ-
битията от своя гледна точка. За да 
се избегнат грешки, особено кога-
то става въпрос за значими съби-
тия, трябва да има 4–5 независими 
един от друг източника, които да 
се засичат и водят в една посока. 
Безпристрастното представяне на 
материала ни задължава да търсим 
и проумеем нюансите на всеки един 
период, защото едва тогава ще раз-
берем и съумеем вярно да отразим 
и богатството на времето. История-
та не е чернобял филм.

 Посветил си енциклопедията 
на родителите си?

Това е въпрос на признателност 
към хората, които са ми дали кул-
турна основа и свободата да изби-
рам какъв да стана. В основата е бла-
годарността за подкрепата, която 
винаги са ми оказвали. Имам сестра 
и много приятели, но когато тряб-
ваше да взема решението, знаех, че 
посвещението ще е за тях. 

Книгата може да бъде поръчана 
и получена в администрацията на 
Българския дом на ул. „Америцка“ 
28, Прага 2.

Историята не е чернобял филм

НА 7 ЮНИ, В БЪЛГАРСКИЯ ДОМ 
В ПРАГА, БЕШЕ ПРЕДСТАВЕНА КНИ-
ГАТА НА АНГЕЛ ЦУРАКОВ „ЕНЦИ-
КЛОПЕДИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА, 
НАРОДНИТЕ СЪБРАНИЯ И ПОЛИ-
ТИЧЕСКИТЕ АТЕНТАТИ НА БЪЛГА-
РИЯ“, ИЗДАДЕНА САМО ПРЕДИ НЯ-
КОЛКО СЕДМИЦИ ОТ „ТРУД“. КАТО 
ИЗКЛЮЧИМ ПРЕДСТАВЯНЕТО ПО 
БНР, ТОВА БЕШЕ ПЪРВАТА ПРЕЗЕН-
ТАЦИЯ НА КНИГАТА ПРЕД ПУБЛИ-
КА. СПЕЦИАЛНО ЗА НЕГО ОТ БЪЛ-
ГАРИЯ БЕШЕ ПОКАНЕН АВТОРЪТ 
АНГЕЛ ЦУРАКОВ.

КЛОПЕДИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА
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