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Текст: Камелия Илиева | Снимки: БТА и „Роден глас“

„Медиите и културните различия. 
 Диалог между съседи.“
бе темата на XI-ата световна среща на българските медии, организирана от БТА и АБМС, състояла се в гръц-
ката столица Атина от 4 до 8 ноември. Официалното откриване на форума бе на 5 ноември в Амфитеатрал-
ната зала на Националния атински университет в присъствието на около 150 представители на български 
медии от 21 държави и три континента.

Форумът започна с на-
ционалните химни на 
България и Гърция, 
прозвуча и химнът на 
Европейския съюз. По 

традиция, срещата бе открита от г-н 
Максим Минчев, генерален директор 
на Българската телеграфна агенция: 
„Искрено се надявам, че тази среща, 
която ние не случайно решихме да 
проведем в приятелска съседна Гър-
ция, ще бъде поредният форум, на 
който ние, българските журналисти 
от целия свят, ще имаме възможност 
да обсъдим важни въпроси, свързани 
с нашата професия, важни въпроси, 
свързани с, уви!, продължаващата да 
нараства българска диаспора по све-
та. Винаги сме търсили за тези срещи 
седалище на духа – затова избрахме 
да започнем в Атинския универси-
тет“. Създаден през 1837 г., Атинският 
университет първоначално е подсло-
нен в жилището на архитекта Стама-
тис Клеантис, в североизточната част 

на Акропола. Това е първото висше 
учебно заведение не само в гръцката 
държава, а и по цялото източно Сре-
диземноморие. През 1841 г. Атински-
ят университет се премества в нова 
сграда, проектирана от Кристиан 
Хансен. Всъщност, уважаеми чита-
тели, по времето на откриването вън 
вече се събираха на протест студенти-
те, които бяха направили компромис 
единствено за нашия форум, иначе 
сградата беше блокирана. Само след 
няколко дни студентските протести 
прераснаха в генерална стачка, но 
това е друга тема. 

Приветствие към участниците в 
XI-ата среща на медиите произнесе 
г-жа Полина Карастоянова, председа-
тел на Комисията по култура и медии в 
българския парламент, която обобщи 
10-годишната история на световните 
срещи на българските медии, нари-
чайки ги „мост на общуването меж-
ду България и света“. Г-жа Карасто-
янова подчерта и ролята на Максим 

Минчев, който „превърна тези срещи 
в институция“. Българският посла-
ник в Гърция, г-жа Емилия Кралева, 
изтъкна доброто сътрудничество и 
приликите между България и Гърция 
с пожеланието XI-ата световна среща 
на българските медии да се превърне 
в празник на идеи за добро под топ-
лото ноемврийско слънце на Атина. 
Специален гост на форума бе „Артист 
на ЮНЕСКО за мир“ за 2015 г. Теодо-
сий Спасов, който с виртуозното си 
изпълнение на кавал изрази многоо-
бразието и богатството на идеи, мне-
ния, жизненост и оптимизъм, които 
са вече традиционни характеристики 
на тези медийни срещи. 

Програмата на медийната среща 
бе обособена в осем тематични кръга 
или, както напоследък е модерно да 
се казва – панели. В рамките на пър-
вата тема: „Политики за българските 
медии и общности в чужбина“ за мен 
бе особено интересна и актуална, и 
същевременно шокираща, информа-

Полина Карастоянова, Максим Минчев, Петя Димитрова, Евелина Андреева
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цията, изнесена от Евелина Андреева, 
главен секретар на БТА, по данни от 
различни източници: според някои, 
по света живеят 2 млн. българи; спо-
ред други – много повече – или казано 
с думи прости: около 1/3 от българи-
те са в чужбина! Според данните на 
НСИ, изнесени на срещата, работе-
щите българи в рамките на страната 
са 2,2 млн., а в чужбина – 2,5 млн. Вся-
ка година България напускат между 
13 000 и 24 000 души, като 55% от тях 
са на възраст 20-29 години. Според 
депутата Полина Карастоянова „из-
вън България живее още една Бълга-

рия и е важно да знаем нагласите на 
нашите сънародници зад граница, но 
е факт, че процентът на достигащата 
информация е нисък“. Българите в 
чужбина имат нужда не само да четат 
български новини, те имат нужда от 
културни събития, учебници, книги, 
от по-атрактивни програми. Остра 
бе реакцията на колегата Георги Дон-
ков от сайта „БГ Глас“, според когото 
само 4 % от новините за българите в 
чужбина не са криминална хроника 
– „има много българи по света, за-
служаващи да бъдат аплодирани и в 
Родината си“, коментира той. Е, стана 
ясно, че Българската национална те-
левиизия и Българското национално 
радио планират създаването на пре-
давания за нас, живеещите в чужбина, 
но за това – по-късно. 

„Переспективите за развитие на 
туризма. Трансгранично сътрудни-
чество, сезонна миграция и влиянието 
й върху туризма“ бе тема, обсъждана 
в присъствието на Николина Ангел-

кова, министър на туризма и Татяна 
Маринова, изпълнителен директор 
на курорта Пампорово. Министър 
Ангелкова изтъкна, че в България за 
пръв път съществува самостоятелно 
обособено Министерство на туризма 
и в същото време не пропусна да от-
бележи, че 2015 е тежка година за бъл-
гарския туризъм – в летния сектор се 
отбелязва спад от 3 %, но пък зимният 
ни туризъм бележи ръст от над 8 %. 
Интересен е фактът, че петзвездни-
те хотели не отбелязват спад, защото 
поддържат високо качество на пред-
лаганите продукти, което навежда на 

мисълта, че вярната посока е попу-
ляризиране на курортите, съчетано с 
високо качество, но, според министър 
Ангелкова, ни липсва точно това – 
реклама на предлаганите продукти, а 
независимо от призива на премиера 
Борисов, само 2 % повече са били по-
чиващите българи в България. Един 
от най-динамично развиващите се 
български курорти, според статисти-
ката, е Пампорово, който в момента 
показва ръст от 5-7 % на база ранни 
записвания. Към него проявяват ин-
терес българи, турци, гърци, македон-
ци, сърби, а безпорен фактор за уве-
личаване на интереса е отварянето на 
граничния пункт „Маказа – Нимфея“. 
За съжаление, отбеляза Георги Дон-
ков, колосален е отливът на руснаците 
от нашите курорти, прави впечатле-
ние, че все повече българи, живеещи 
в чужбина, не си идват през лятото в 
България. Полезно бе изказването на 
Диана Гласнова от Загреб, която раз-
каза за интересната практика на хър-

ватското правителство по отношение 
на привличането на финансови сред-
ства за развитието на туризма.

„Медиите са тези, които трябва 
да установят единна социална плат-
форма, която би позволила хора от 
различни общества да съжителстват“ 
– това заяви Борислав Николов от 
агенция „Ethnique media Inc“, Канада, 
по време на дискусията „Медиите в 
света на културните различия“. „Ко-
гато говорим за културните разли-
чия, все на първо място ми изникват 
приликите“, отбеляза Светла Кьосева 
от сп. „Хемус“, излизащо в Унгария. 

Според нея хората се опознават най-
напред чрез приликите и когато бъдат 
установени, тогава различията не са 
плашещи, а се приемат като нещо ес-
тествено. „Ако има някакви опасения 
за ролята на медиите, то те са свър-
зани с това дали ние ще успеем да се 
справим със собствените си страхове, 
които генерират враждебност и не-
допускане на различията“, завърши 
Кьосева. Анна Мария Петрова-Гюзе-
лева от „Адриа филм“, Италия, отбе-
ляза, „че българският огън в общно-
стите се поддържа от хората, които са 
там и милеят за родината, стараят се 
децата им да знаят родния си език“. 
По думите й инициативите за поддър-
жане на българското идват предимно 
от частни организации. „Намесата 
на държавата в инициативи, в които 
се изтъква България, би трябвало да 
е много по-силна“, смята тя. „Да оби-
чаме България и всичко българско“ 
– това ни отличава най-много, заяви 
Дора Костова, главен редактор на в. 

Участниците в XI-ата среща на медиите пред Атинския университет
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„Роден край“ в Украйна. По думите й 
няма български дом, в който родното 
да не е приоритет, за българите в Ук-
райна България е идеал.

Участниците в XI-ата среща на 
българските медии имаха възмож-
ност да се срещнат и с част от екипа 
на популярното телевизионно преда-
ване „Господари на ефира“, което, спо-
ред Люба Ризова, се е превърнало във 
феномен, защото едно забавно преда-
ване, което би трябвало да е смешно 
и леко, постигна големи резултати в 
обществото. Например, благодарение 
на усилията на предаването, което 
довежда нещата докрай, са затворе-
ни фирмите „Меридиан 21“ и „М 98“, 
излъгали хиляди хора с обещания за 
работа в чужбина. От екипа на преда-
ването посочиха, че всеки ден се по-
лучават между 100 и 300 електронни 
писма, а отделно на горещия телефон 
приемат множество сигнали. „Четем 
и разглеждаме всеки един от тях“, 
посочиха от „Господари на ефира“. 
Репортерът Влади Василев обясни, че 
голям принос за успеха на шоуто са 
учредените две статуетки: „Златният 
скункс“ и „Бялата лястовица“, които 
нямат аналог.

„Въпреки кризата, Гърция отчита 
успешен туристически сезон, прогно-
зите са до края на годината приходите 
от туризъм да достигнат до 16 млрд. 
евро, а броят на туристите, посети-
ли Гърция, да достигне 26 милиона 
души“, това коментира журналистът 
Иван Петрински от вестник „Бъл-
гарски новини“, Гърция, в рамките на 
дискусиите по темата „Гръцката криза 
и има ли светлина в тунела“. По ду-
мите му вече шеста година Гърция е 
в криза и все още няма оптимистични 
прогнози за следващата година. Друг 
поглед върху проблема представи 
журналистката Мария Спасова от GR 
Reporter, която презентира третия си 
филм, посветен на кризата в Гърция. 
Лентата е снимана в периода между 
март и август 2015, който анализато-
рите определят като най-драматич-
ния период в новата гръцка история 
след падането на хунтата през 1974 г., 
отбеляза Спасова. В дискусиите взе-
ха участие още журналистите Ана-
стасия Балездрова, Георги Донков, 
Даниела Горчева. 

„БНР предвижда създаването на 
програма за българските общности 
в чужбина“, това съобщи Христин 
Стрижлев, член на Управителния съ-

вет на БНР, и така отговори на въпро-
сите, пък и на някои по-емоционални 
реакции на колеги-журналисти, от-
носно начина, по който се отразява 
живота ни в чужбина. „Време е вече 
БНР да покаже самочувствие на сери-
озна обществена медия, тоест да на-
мери начин да разшири територията 
си на покритие и извън страната – в 
тези региони, държави и населени 
места, където има компактно бъл-
гарско население“, заяви Стрижлев и 
обясни, че това може да стане като се 
наемат или получат лицензи за излъч-
ване в съответните места, или се нае-
ме време от вече съществуващи ради-
останции. Като друг важен аспект на 
тази идея, той открои създаването на 

съдържание, което да е интересно за 
общностите в чужбина. То може да е 
еднакво, изцяло оригинална програ-
ма или компилация от вече същест-
вуващите програми на БНР. Първият 
старт на такава програма се очаква да 
бъде в Чикаго с два часа ежедневно. 
Водят се разговори още с Босилеград, 
Димитровград и Украйна, опции има 
и за Канада. Анюта Качева, член на 
УС от БНР, добави, „че това е един от 
начините да се прави лоби на положи-
телния образ на България“.

„(По)знание на българите по све-
та“ бе последната, осма тема на XI-ата 
световна среща на българските медии 
– в дискусията участваха Силвия Ав-
дала от електронното издание Aliya.bg 
в Израел, Людмила Радева от вестник 
„Извор“ в Украйна и Георги Донков от 
сайта БГ Глас. В хода на обсъждания-
та беше предложено да бъде създаден 
интернет форум и информационен 

канал, който да бъде захранван с но-
вини от българските медии по света. 
Според Георги Донков до 2009 г. в 
много точки по света, където живе-
ят българи има построени училища 
и усилията на днешните български 
общности по места са тези средища 
на образованието да бъдат запазва-
ни, независимо по какъв начин се 
осигурява финансирането. „В Израел 
българската диаспора наброява около 
7 хиляди души, има и българско учи-
лище“, каза Силвия Авдала, а според 
Людмила Радева от българската общ-
ност в Украйна културният живот на 
българите се утвърждава от култур-
ния център „Паисий Хилендарски“ и 
училището към него.

Накрая дойде ред и на наградата 
на НДФ „13 века България“ за принос 
в разпространението на българската 
култура на българоезична медия в 
чужбина за 2015 г. Тя бе връчена на 
Дора Костова, която 26 години изда-
ва вестник „Роден край“ в Украйна. 
Отличието й бе връчено от изпъл-
нителния директор на НДФ „13 века 
България“ Митко Тодоров, който 
коментира, че е много трудно да се 
определят наградените сред толкова 
усилено и активно работещи медии 
сред нашите общности. Той съобщи 
още, че Управителният съвет на Фон-
да е съгласен тази награда да стане 
традиционна. Следващите месеци ще 
бъде предложен статут на наградата 
и начини на номиниране, тъй като 
желанието на Управителния съвет е 
участниците и работещите в медиите 
да бъдат част от тези, които номи-
нират. Изключително развълнувана, 
Дора Костова каза: „Много съм благо-
дарна за тази награда, тя ще бъде една 
голяма оценка за българите в цяла Ук-
райна и едно поощрение за тях, че са 
останали българи“.

В заключителните си думи към 
участниците в Световната среща на 
българските медии, генералният ди-
ректор на БТА Максим Минчев от-
беляза, че вече 11 години форумът 
доказва своята полезна мисия. „Ще 
ми се този проект, който безспорно 
се развива, да получи повече „свежа 
кръв“, отбелязва г-н Минчев и призо-
ва всички участници да се включват 
активно с идеи за дневния ред, гос-
тите, темите на следващата среща и 
съдействие за контакт с други българ-
ски медии по света.

Довиждане, до догодина!  ◆

Макар и набързо, 
успяхме да видим древния Акропол


