
БЪЛГАРСКИЯТ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ В ПРАГА ОТБЕЛЯЗА СТО 
И ПЪРВАТА ГОДИШНИНА ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА НЕЗАВИСИ-
МОСТТА НА БЪЛГАРИЯ. ВЕЧЕРТА ПРОТЕЧЕ С  ВЕРНИСАЖ 
НА ИЗЛОЖБАТА „БЪЛГАРСКИ ПАМЕТНИЦИ ПОД ЗАЩИТАТА 
НА ЮНЕСКО“ И  ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА КНИГАТА „BULHARSKO“ 
НА ИРЖИ МАРТИНЕК, ИЗДАДЕНА С  ПОДКРЕПАТА НА БКИ. 
СЪБИТИЕТО СЕ СЪСТОЯ С  ПОДКРЕПАТА НА БЪЛГАРСКОТО 
ПОСОЛСТВО В  ПРАГА. СРЕД ОФИЦИАЛНИТЕ ГОСТИ БЕШЕ 
ПОСЛАНИК ЗДРАВКО ПОПОВ И  МИХАЕЛ ПОСПИШИЛ, ДИ-
РЕКТОР НА ЧЕШКИТЕ ЦЕНТРОВЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО 
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА ЧЕХИЯ.

С   няколко думи в  началото на 
вечерта, директорът на БКИ 

Боян Панчев представи най-напред 
новооткритата изложба, състояща 
се от 16 фотографии на известния 
български фотограф Александър 
Нишков, която има символично от-
ношение към датата и празнуваното 
събитие. Изложбата е  дело на Бъл-
гарския държавен културен инсти-
тут към Министерството на външ-
ните работи и е част от усилията на 
външната политика на България за 
представянето на нашата култура 
и история зад граница. „Успех в тази 
насока е и избирането на Ирина Бо-
кова за генерален директор на ЮНЕ-
СКО – каза той. – Това е голямо при-
знание за страната ни.“

Втората част на вечерта беше 
посветена на новоизлязлата книга 
„Bulharsko“. За да представят книга-
та, бяха дошли авторът – Иржи Мар-
тинек и издателят – д-р Франтишек 
Хонзак, главен редактор на издател-
ство „Либри“.

За автора Иржи Мартинек, ра-
ботник в  Историческия институт 
на Академията на науките, това не 
е  първата публикация за България. 

Още като студент 
публикува статия-
та „Kritické rozhledy“, 
а  през пролетта БКИ 
представи нова карта 
на България на изда-
телство „Картогра-
фия“ („Роден глас“, 
бр. 2/2009), в  която 
има съпътстващ текст, 
който също е негов.

В  своите думи 
Иржи Мартинек спо-
дели, че не е  дипло-
миран балканист. 
„Докато обмислях 
какво да ви кажа днес – каза той 
– ми хрумна да ви разкажа как се 
роди връзката ми с  България. Чо-
векът, който събуди любопитство-
то ми, беше проф. Коларж, историк 
и балканист и мой учител по исто-
рия в гимназията. Под негово вли-
яние записах да следвам история 
и  география и  когато ми се откри 
възможност да посетя България – 
направих го. Установих, че е  земя, 
в  която с  голямо желание ще се 
връщам и в която се влюбих. Днес 
мога да кажа, че с раница на гърба 

съм я  пропътувал 
от крайбрежието до 
връх Мусала. Едно 
от нещата, които 
ме грабнаха, бяха 
паметниците от 

списъка на ЮНЕСКО. Мадарският 
конник беше истинско откровение 
– никога няма да забравя мига, ко-
гато го видях за първи път.“

„Иржи Мартинек е  автор, който 
наистина обича България – сподели 
д-р Франтишек Хонзак. – Възприех 
идеята му за публикацията, без да 
се замислям, защото в  тази насо-
ка е  наистина ерудиран, освен това 
вече сме работили с  него. Веднага 
подготвихме договора, а  за наша 
изненада той също така бързо беше 
готов с  ръкописа. По това време 
вече бях в  контакт с  директора на 
БКИ Боян Панчев и  го помолих да 
ми каже мнението си за ръкописа. 
Той откликна, прочете го и също се 
изказа много ласкаво. Надявам се да 
има успех.“
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Боян Панчев и Иржи Мартинек

Д-р Франтишек Хонзак и книгата „Bulharsko“
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