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Текст и снимки: Български културен институт, гр. Прага
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Проф. Рихлик представи новото 
издание на „История на България“
Новото издание на „История на България“, дело на известния чешки историк и балканист проф. Ян Рихлик, 
бе представено на 15 юни 2017 г. в чешката столица Прага. Домакин бе Българското посолство, което заед-
но с Българския културен институт и издателство „Лидове новини“ бе организатор на събитието.

Книгата, актуализирана с 
исторически събития от 
последните няколко го-
дини, е петата история 
на България, написана в 

Чехия, след тези на Павел Йозеф Ша-
фарик, Константин Иречек, Фран-
тишек Хибъл и Честимир Аморт. 
Огромният интерес към книгата от 
страна на чешките читатели про-
диктува нейното трето и допълнено 
издание. През последните почти две 
десетилетия проф. Рихлик работи 
над текста съвместно с покойния 
проф. Иван Павлов, доц. д-р Влади-
мир Пенчев, проф. Емилия Ангелова 
и ст.н.с. Светлана Байчинска.

Вечерта в Огледалната зала на Бъл-
гарското посолство бе открита от по-
сланик Лъчезар Петков, който отбеля-
за заслугите на проф. Рихлик, носител 
на почетното звание „доктор хонорис 
кауза“ на Софийския университет, за 
популяризирането на българската ис-

тория, култура и наука в Чехия.
„Идеята за написването на тази 

история ми бе дадена още през 1978 
г. от големия български учен, бохе-
мист и преводач проф. Светомир 
Иванчев. Тогава конюнктурата не 
позволяваше да се напише обекти-
вен текст върху основни историче-
ски събития, свързани с България. 
Ето защо започнах активна работа 
върху „История на България“, коя-
то държите в ръцете си, през 90-те 
години на миналия век“, бяха увод-
ните думи на проф. Рихлик, който 
лично представи третото издание на 
книгата пред пражката аудитория. 
„Стремях се преди всичко да кориги-
рам онези неправилни представи за 
България, които се бяха загнездили в 
чешкото общество. Придържал съм 
се към класическото представяне на 
историята от възникване на българ-
ската държава през 681 г. до Осво-
бождението на България, вследствие 

на Руско-турската война от 1877-1878 
г. След това, въз основа на историче-
ските факти, които съм изследвал и 
анализирал, съм си позволил собстве-
на интерпретация на събития от бъл-
гарската история, случили се в края на 
XIX, през целия XX век и в началото 
на новото хилядолетие. Надявам се тя 
да Ви се стори аргументирана и обек-
тивна“, допълни проф. Рихлик. В края 
на своето интересно, задълбочено и 
изпълнено с фактология представяне, 
чешкият историк отговори на въпро-
си, зададени от публиката, сред която 
се отличаваха Ева Плешкова, дирек-
тор на издателство „Лидове новини“, 
Ян Урбан, редактор на „История на 
България“, десетки академични пре-
подаватели, представители на раз-
лични културни институции и медии, 
много чешки приятели на България.

Третото допълнено издание на „Ис-
тория на България“ може да купите на: 
www.nln.cz/knihy/dejiny-bulharska.  ◆

д-р Ангел Маринов от БКИ, гр. Прага и проф. Ян Рихлик официално представят новата книга


