
В кРая на една напРаГната Година, за бълГаРското посолстВо В пРаГа Все пак настъпВа пРиВидно 
спокойстВие. В началото на декемВРи напРежението се е РазпРъснало, сякаш никоГа не Го е има-
ло. залите отекВат самотно, което пък събужда Вечното чоВешко любопитстВо и ВъпРоса В как-
Во се състои дейността на посолстВата на стРаните-членки на ес, след като Всичко се РешаВа 
В бРюксел?

Плановете тип 
„максимум“ и цената им

И стината е, че има много въ-
проси, които са предмет на 

двустранни отношения – проекти 
в  сферата на бизнеса, културата, 
образованието и  науката, сътруд-
ничеството на парламентарно ниво 

и  отношенията между институци-
ите на местно, регионално и нацио-
нално ниво. Във всички тези слу-
чаи Посолството е  звеното, което 
осъществява контактите и  създава 
благоприятните условия за успешен 

край. Важна е и работата на Kонсул-
ската служба. В  Чехия постоянно 
нараства броят на икономическите 
емигранти – отчита го количеството 
документи, които службата обра-
ботва. Всичко това очертава много 
широк спектър на взаимодействие, 
който има своята роля.

Онези, за които кулоарите на по-
солствата и другите правителствени 
институции са ежедневие, знаят, че 
различните по мащаби посолства 
имат и  различни задачи и  цели. За 
посолства като нашето – Българско-
то посолство в  Прага, обикновено 
има един основен акцент през годи-
ната. Той изисква продължителна 
и  прецизна подготовка, съсредото-
чава усилията на екипа и  е  знак за 
възможностите му. През тази годи-
на акцентът безусловно беше дву-
дневното официално посещение на 
българския министър-председател, 
Бойко Борисов, на 3–4 октомври 
и откритата от него изложба „Вели-
колепието на българските икони“.

Спомням си атмосферата, когато 
седмица-две преди голямото съби-
тие влязох по работа в Посолството. 
Вярно е, че нямаше подтичване и су-
етня, но напрежението се стелеше 
като декемврийска мъгла. Всяка дума 
между дебелите стени беше преме-
рена и  всяко действие – преценено. 
И имаше защо, тъй като посещение-
то беше планирано почти по минути, 
а  двайсет и  четирите часа (колкото 
на практика продължи) бяха насите-
ни с максимален брой събития: сре-
ща на Бойко Борисов с  президента, 
Вацлав Клаус, с премиера, Петър Не-
час и с председателя на Сената, Ми-
лан Щех; пленарни разговори между 
двете делегации; бизнес-форум за 
бизнесделегацията и, не на последно Елеонора Димитрова и Ливия Клаусова.
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място, подписване на дълго подгот-
вяната Програма за сътрудничество 
между министерствата на културата 
на Чехия и България.

Да не забравяме и  срещата на 
Премиера с  българската общност. 
Отстрани организирането й може да 
изглежда лесна задача, но всяка ней-
на част – от пропускането на хората 
до настаняването им и възможност-
та да се изкажат, също трябваше да 
бъде на ниво.

„Всичко беше още по-трудно, 
тъй като вече сме много малък екип 
– въздъхва Елеонора Димитрова, 
временно управляващ Посолството. 
– Необходима беше перфектна ло-
гистика и много точна организация. 
Всеки трябваше да изпълни зада-
чите си по най-добрия начин. Зато-
ва съм много благодарна на всички 
колеги, които бяха на своето място 
и изпълниха с мисъл и сърце свои-
те ангажименти. Посещението мина 
„по плана максимум“. Всичко, което 
бяхме планирали, се случи по най-
добрия начин.“

„ЧЕрЕшКАТА НА ТОрТАТА“ – 
КАКТО прОСВЕТЕНИТЕ зНАяТ, 
БЕшЕ ОТКрИВАНЕТО НА 
ИзЛОжБАТА „ВЕЛИКОЛЕпИЕТО 
НА БъЛГАрСКИТЕ ИКОНИ“ 
В рОжмБЕрСКИя ДВОрЕЦ НА 
хрАДЧАНИ.

Кое е  началото за едно събитие? 
Първо идеята и после – финансите.

Идеята възниква преди около 
две години, в  разговор между тога-
вашния посланик Здравко Попов 
и  министъра на културата на Бъл-
гария, Вежди Рашидов. Обмисляйки 
с  какво значимо културно събитие 
да представят България в  Прага, те 
стигат до идеята за изложба на сред-
новековни български икони.

С  времето, първоначалната идея 
претърпява редица промени. Визия-
та в началото е за експозиция на На-
ционалната художествена галерия 
в  София в  залите на Националната 
галерия в Прага. В началото на 2011 
г. вече има ясно изразено желание от 
чешката Президентска канцелария 
тя да се състои в комплекса „Храдча-
ни“. Следва същинската работа по 
подготовката. „В  началото на юли 
поех нещата в свои ръце – казва Еле-
онора Димитрова – и казах, че само 
природен катаклизъм може да ми 
попречи да я осъществя.“

Св. св. Константин и Елена, 15–16 в.,  
Пловдивска епархия
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Във връзка с изложбата, Българ-
ското посолство в  Прага кандидат-
ства за субсидия по Комуникацион-
ната стратегия на България за ЕС 
и  печели средства, които покриват 
разходите по докарването, инстали-
рането и откриването на изложбата, 
както и  подходящата й  промоция. 
Както допуска самата Елеонора Ди-
митрова, основният аргумент за 
спечелването на средствата е  очак-
ваният дипломатически ефект – фа-
ктът, че изложбата трябва да открие 
лично българският премиер.

Изложбата пристига заедно със 
своята кураторка, Светла Моско-
ва, която дни наред я  инсталира 
в Рожмберския дворец. Отпечатани 
са рекламни материали и великоле-

пен, луксозен каталог, с текстове на 
Светла Москова и  фотографии на 
Цветан Чатъшки, поръчани от Град-
ската художествена галерия в Плов-
див. Протича усилена кореспонден-
ция между Българското посолство 
в  Прага, Президентската канцела-
рия и  администрацията на Храдча-
ни. Неколкократно е  наблегнато, че 
президентът Вацлав Клаус отдава 
голямо значение на изложбата.

На 4 октомври, вернисажът про-
тече с  изискан блясък. Изложбата 
откриха чешкият президент и  бъл-
гарският премиер, в  присъствието 
на дипломатическия корпус, пред-
ставители на чешкия политически 
и културен живот и на българската 
общност.

А  цената? Винаги има цена. 
В  този случай тя включва не само 
финансови и  административни 
точки, но и човешкия фактор (как-
то винаги, всъщност). Запознатите 
вече се питат дали ще прочетат име-
то на Петър Иванов, амбициозен 
бизнесмен, директор на Architecture 
Week. Няма как да не споменем вто-
рия голям спонсор, изработил ар-
хитектурното решение и  изградил 
на свои разноски изложбата. Един-
ственото, за което може да бъде уп-
рекнат, е  липсата на едно качество 
(което днес и  без това не е  модер-
но): смирение. Съзнанието, че има 
неща по-важни и по-големи от нас. 
В  името на които би трябвало ... 
другото го знаете.

А  цената? Два месеца след вер-
нисажа Елеонора Димитрова само 
изморено махва с  ръка: „Като знам 
какво ми костваше – удовлетворе-
нието е още по-голямо.“

ОТДъхВАНЕ – НО зА КрАТКО, 
зАщОТО ВЕДНАГА зАпОЧВА 
пОДГОТОВКАТА зА ИзБОрИТЕ, 
КОИТО СъщО ИзИСКВАТ 
СЕрИОзНА ОрГАНИзАЦИя.

Инструкциите от Министерство-
то на външните работи на България 
пристигат една след друга. Безкраен 
брой страници с информация и из-
исквания. Както си спомняме, със-
тояха се два тура – първият на 23 
и  балотаж на 30 октомври. За щас-
тие, тук всичко протича без сериоз-
ни проблеми.

А къде да включим предколедни-
те подготовки – към напрежението 
и работата или към почивката и от-
диха? Сигурно зависи от гледната 
точка, от това дали ще погледнем 
през очите на организаторите или 
през очите на гостите. Във всеки 
случай и  едните, и  другите може-
ха да изслушат Коледна беседа на 
тема „Коледните традиции и обичаи 
в българската православна църква“, 
изнесена от Константийския епис-
коп Антоний, викарий на Западно- 
и  Средноевропейския митрополит 
Симеон на 16 декември. 

Изложбата „Великолепието на българските икони“ се намира в Рожмберския дворец, в комплекса 
„Храдчани“. Всеки желаещ да се потопи в чудния свят на българската иконопис може да го направи 

и да посети изложбата до 31.I.2012 г.

Св. Богородица, икона от 18 в. 
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