
К акто винаги и  този път офи-
циалното откриване беше 

изключително тържествено. Със-
тоя се в  залата на Австрийската 
национална библиотека в  импера-
торския комплекс „Хофбург“. При-
състваха Бойко Борисов, премиер 

на България, Йорданка Фандъкова, 
кмет на София и  Михаел Хойпел, 
кмет на Виена. Премиерът Бойко 
Борисов поздрави представители-
те на медиите и им пожела успеш-
на среща. „Българските медии са 
100% независими от държавата – 
каза той. – Оставям на тяхната съ-
вест доколко ще бъдат независими 
от спонсорите си.“

Директорът на БТА – Максим 
Минчев заяви, че срещата е събра-
ла най-много журналисти и  има 
най-богата програма от всич-
ки, проведени досега. Работната 
й  част включваше теми от всички 
сфери на политическия, културния 
и  медийния живот – за ролята на 
медиите извън България, за еми-
грацията и за интелектуалната соб-
ственост във времето на интернета 
и онлайн журналистиката. Във фо-
куса на една от темите – „Грамот-
ност и идентичност“ – бяха поста-
вени образованието, грамотността 
и  съхраняването на родния език. 
Доц. Георги Лозанов, председател 
на СЕМ, нарече срещата „Ревю от 
каузи“ и това със сигурност рамки-
ра една от целите на срещите – да 
накара нас, присъстващите журна-
листи, живеещи извън България, 
да усетим пулса на България.

Допълнителната програма също 
ни пренесе в България. В  Дом 
Витгенщайн – Българският кул-
турен институт във Виена, беше 
открита изложба на Стоимен Сто-
илов, Георги Трифонов и  Захари 
Каменов и  представени икони от 
Художествена галерия „Димитър 
Добрович“ в  Сливен. Сред гости-
те беше Миро, една от най-ярките 

звезди на българската музикална 
сцена (който с излизането си от за-
лата я изпразни, тъй като мнозина 
хукнаха за автограф). Официално-
то откриване беше съпроводено 
с  изпълнение на феноменалната 
Албена Данаилова, първата жена-
концертмайстор в  историята на 
Виенската филхармония. Закрива-
нето пък принадлежеше на твор-
бата „От слово към образ“ дело на 
друг вихър – българката Белла Во-
лен, световна шампионка по боди 
пейнтинг.

Другото ехо – за кризата и про-
блемите – отекна в кулоарите. Въ-
просът за кризата и отражението й 
в българското медийно простран-
ство; изказването на премиера за 
подготвяния закон за печатните 
медии; какво се крие зад отсъстви-
ето на Божидар Димитров, минис-
тър на българите зад граница и на 
Райна Манджукова, по това време 
председател на Държавната аген-
ция за българите в чужбина. Какво 
ще бъде бъдещето на Българските 
културни институти и дали за това 
министър Вежди Рашидов посе-
ти Дом Витгенщайн? „Искам един 
ден да покажа българската култура 
в Гран Пале и съм на ръба да го на-
правя – сподели министър Вежди 
Рашидов. – Това е  мечтата ми. Да 
облепя Париж за един месец с бъл-
гарски плакати и  да се повтарят 
български имена.“

Своеобразно ехо – този път в 
мисленето – ме догони и  в  Прага: 
„Аре, бе, откъде толкова пари за 
тия срещи?“ и „Чух, че темите били 
много тъпи!“ Какво да го правиш – 
ехо. Или развален телефон. �
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ОТ 16 ДО 20 МАЙ, ВЪВ ВИЕНА СЕ ПРОВЕДЕ ШЕСТАТА СВЕТОВНА СРЕЩА НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ ПО СВЕТА. 
ГЛАВНИЯТ ОРГАНИЗАТОР – БТА, Я ОСЪЩЕСТВИ В ПАРТНЬОРСТВО С АВСТРИЙСКАТА ИНФОРМАЦИОННА АГЕН-
ЦИЯ АПА. ТЕМАТА БЕШЕ „НОВИТЕ ИЗТОК – ЗАПАД“ И ЕВОЛЮЦИЯТА В КОНЦЕПЦИЯТА НА ДВЕТЕ ПОНЯТИЯ. ФО-
РУМЪТ ВКЛЮЧВАШЕ ДИСКУСИИ, СРЕЩИ С ПОЛИТИЦИ И ХОРА НА БИЗНЕСА, ВЕРНИСАЖИ И КУЛТУРНИ ИЗЯВИ. 
ПРИСЪСТВАХА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО, БИЗНЕСА И КУЛТУРАТА. ГЕНЕРАЛНИЯТ ДИ-
РЕКТОР НА БТА МАКСИМ МИНЧЕВ СЪБРА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИ МЕДИИ ОТ 23 ДЪРЖАВИ, ВКЛЮЧИ-
ТЕЛНО – ЗА ПЪРВИ ПЪТ – ОТ БЛИЗКИЯ ИЗТОК.

Премиерът Бойко Борисов и кметът на Вие-
на Михаел Хойпел по време на официалното 
откриване

Белла Волен и нейната творба
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