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

Българските медии запазватБългарските медии запазват
жизнеността на нашата общностжизнеността на нашата общност
по светапо света

От 22 до 25 ноември, в албанската столица Тирана се състоя юбилейната, XV Световна среща на български-
те медии. Участниците в нея дискутираха по темата „Медиите и националните приоритети“ при изключи-
телно натоварена програма, обхващаща само два работни дни. По традиция, форумът се организира от 
Българската телеграфна агенция и Асоциацията на българските медии по света, а през 2019 г. и с подкре-
пата на „Джи пи груп“ АД, „Фибанк“, Албания, „Нова ТВ“, „Large Infrastructure Projects“ и Албанската теле-
графна агенция.

На 23 ноември, Тирана 
посрещна българите с 
топло слънце, огряло 
централния площад и 
паметника на албан-

ския национален герой Скендербег, а 
наоколо весело тичаха деца, разхож-
даха се хора със спокойни и усмих-
нати лица; от близката детска върте-
лежка звучеше музика от сутринта 
чак до късно вечерта. 

Тържественото откриване на Ме-
дийната среща се състоя в Концерт-
ната зала към православната катедра-
ла „Възкресение Христово“ в центъра 
на албанската столица. Самата кате-
драла е внушителна през деня и кра-
сиво осветена през нощта и, не слу-
чайно, албанците много се гордеят 
с нея. След националните химни на 
двете държави и приветствените 
думи на генералния директор на БТА 
г-н Максим Минчев, бе дадена дума-
та на българския посланик в Албания 
г-н Момчил Райчевски, който в сло-
вото си припомни думите на Албер 
Камю: „Свободната преса, разбира 

се, може да бъде добра или лоша, но 
ако не е свободна, пресата със сигур-
ност винаги ще бъде лоша“ и привет-
ства участниците на форума в тази 
„интересна страна с интересни хора“, 
с която България има 105-годишни 
дипломатически отношения. Имен-
но посланик Райчевски за пръв път 
събра заедно български младежки 
фолклорни групи от Голо Бърдо, Кор-
ча и Гора, за да създадат вълнуващ 
концерт, който дълго ще се помни 
от нас, зрителите, а и от младежите-
участници. Българският посланик 
прочете поздравителен адрес от ми-
нистъра на външните работи г-жа 
Екатерина Захариева, а г-н Минчев 
запозна аудиторията с поздравлени-
ето на министъра на културата Боил 
Банов. Поздравът от генералния ди-
ректор на Албанската телеграфна 
агенция (АТА) Армела Красничи бе 
лаконичен, но тя не скри надеждата 
си, че всеки ще има възможност да 
открие нещо ново за Албания чрез 
нейните традиции, културно-истори-
ческо наследство, природа и кухня.

Г-жа Ирена Георгиева, зам.-ми-
нистър на туризма, изрази удовлет-
ворението си от Световните срещи 
на медиите, които са предпоставка за 
популяризирането на България във 
всички сфери на живота и, естест-
вено, като туристическа дестинация. 
На фона на разразилата се през ля-
тото антиреклама на българското 
Черноморие, а и на собствените ми 
наблюдения от Бургас, в който оче-
видно имаше по-малко туристи този 
сезон, г-жа Георгиева представи пред 
форума позитивна информация – за 
първите 9 месеца показателите са из-
ключително добри: 7 800 000 турис-
ти, посетили родните курорти, 3 200 
000 000 евро печалба. „За България 
туризмът е един от основните генера-
тори на икономически растеж с пове-
че от 12 % дял от брутния вътрешен 
продукт, над 360 000 души пряко и не 
пряко заети в сектора и 26 000 функ-
циониращи малки и средни предпри-
ятия“. Г-жа Георгиева изтъкна още, 
че Албания все повече се превръща в 
притегателна дестинация за българ-
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ските туристи с уникалното 
си културно-историческо 
наследство, прекрасни усло-
вия за морски, планински и 
кулинарен туризъм, като за 
първите 9 месеца на година-
та броят на нашите туристи 
в тази страна се е увеличил с 
повече от 50%.

„Може би пръст на съдба-
та е, че нашата XV среща е на 
свещено място, на няколко 
десетки километра от място-
то, където се изковани бъл-
гарските букви, на които пи-
шат 250 милиона души“, каза 
в словото си българският пи-
сател Антон Дончев, който е 
участник в почти всички ме-
дийни срещи. Акад. Дончев 
припомни, че най-големият 
албански национален герой 
– Скендербег – е и един от 
най-големите балкански 
герои, показвайки какво 
може да направи човек, ко-
гато е готов да умре за това, 
което прави, и завърши с 
популярна притча за Св. 
Климент Охридски, който е 
работил на територията на 
днешна Албания като учи-
тел и проповедник, изпра-
тен от княз Борис I.

След вълнуващия кон-
церт, за който споменах и 
който сложи край на офи-
циалната част, последваха 
стотици снимки за спомен 
с колегите и нашите албан-
ски сънародници, облечени 
в красиви уникални народ-
ни носии. 

Програмата на Медийна-
та среща продължи с пред-
ставяне на документалния 
филм „Купете си надежда“ 
на режисьора Галина Крале-
ва, посветен на българската 
художничка от албански 
произход Лика Янко.

В ранните следобедни 
часове започна и работата 
по отделните панели. Пър-
вият от тях, „Какво се случи 
между Четиринадесетата и 
Петнадесетата медийна сре-
ща?“, по традиция принад-
лежеше на Максим Минчев, 
председател на Асоциация-

та на българските медии по 
света и генерален директор 
на БТА. Той благодари на хо-
рата, които през всичките 15 
години подкрепят Светов-
ната среща на българските 
медии: Антон Дончев, Геор-
ги Лозанов, Уляна Пръмо-
ва, Бойка Атанасова, Кирил 
Вълев и подчерта, че за пър-
ви път във форума участват 
Харалан Александров и Ми-
хаил Неделчев, двама бивши 
министри на културата: Пе-
тър Стоянович и Владимир 
Пенев, петима народни пред-
ставители от всички поли-
тически сили. Според него 
през последните 15 години 
медиите са загубили всички 
форуми, на които могат да 
се срещнат – фестивалът в 
Албена, срещата на Българ-
ската медийна коалиция в 
Банско и форумите на акаде-
мията „Черноризец Храбър“. 
Една от причините Светов-
ната среща на българските 
медии да остане е, че тя се 
прави благодарение на спон-
сорите от българския бизнес, 
обясни г-н Максим Минчев. 
В над 40 страни по света ра-
ботят български вестници, 
списания, сайтове, свързани 
с живота на българите в чуж-
бина, а на юбилейната среща 
участваха представители на 
български медии от САЩ, 
Холандия, Испания, Кипър, 
Гърция, Украйна, Молдова, 
Хърватия, Словения, Маке-
дония, Аржентина, Чехия, 
Западните покрайнини, за 
съжаление, някои от покане-
ните не успяха да пристигнат 
поради лошото време при 
тях. „За първи път двама ле-
гитимно избрани ръководи-
тели на обществени медии – 
БНР и БНТ, бяха принудени 
да слязат от постовете си и да 
бъдат заменени с други хора. 
Емблематична фигура в жур-
налистиката – Елена Йонче-
ва, стана водач на евролиста 
от БСП. Една от големите 
обществени телевизии беше 
купена. Слави Трифонов 
спря своето шоу по Би Ти Ви 

Официалните данни за броя на българите в Албания са много противо-
речиви – между 60 000 и 170 000 души. Българското малцинство е официал-
но признато от албанското правителство на 12 октомври 2017 г. Днешна 
Албания дълги векове през Средновековието е част от българската дър-
жава. Тук е областта Кутмичевица, главен културно-просветен център 
на българите, тук в Драч – Северна Албания е роден Йоан Кукузел един от 
най-видните музиканти-творци в средновековна Европа, тук той пише 
знаменитата си творба „Възхвала на българката“ посветена на майка му. 
През XVIII и XIX век по-голямата част от българите в региона приемат ис-
ляма. В годините между двете световни войни България развива активна 
дипломатическа дейност за признаване на нашите сънародници в Албания 
за национално малцинство. Точно обратна е официалната българска пози-
ция през периода 1945–1990 г. – при управлението на Енвер Ходжа нашите 
сънародници са загърбени от София и са обявени за приоритет на Скопие.

Днес, компактни български анклави в Албания са областите Мала 
Преспа, Голо бърдо и Гора (Кукъска Гора), разположени по границата с Маке-
дония. Значителен брой българи живеят в градовете: Елбасан (4–12 000), 
Тирана (3–4 000), Драч (2–3 000), Пешкопия (около 1000 души).

Българите в областта Кукъска Гора, т.н. Горани, са около 7 500 души, 
и населяват 9 села, най-голямо от които е Шищевец (1 800 души). Освен 
тези села по поречието на река Дрин в околността има множество алба-
низирани български села. Концентрация на български преселници от облас-
тта Голо бърдо в Тирана са кварталите: „Кодра е прифтит“, „Догана“, „Али 
Деми“, „Алияс“, „Киностудио“ и др.

Скъпи читатели, тези данни взех от Уикипедия. Действително, пре-
ди отпътуването си за Медийната среща, потърсих информация, гледах 
и един чудесен документален филм на БНТ. Честно казано обаче, за първи 
път изобщо се замислих и научих нещо за нашите сънародници в Албания 
през 2015 г., когато доц. д-р Веселка Тончева, посветила на тази проблема-
тика 10 години от живота си, изпрати на „Роден глас“ статията „Забра-
вените българи в Албания“, публикувана в брой четвърти. 

След края на нашия медиен форум случайно попаднах на статия в ма-
кедонски вестник, където беше написано, че всичко, посочено в нашите из-
точници и сбито цитирано от г-н Максим Минчев, е лъжа…, по-нататък 
няма да коментирам, защото видях с очите си български младежи от Ал-
бания да играят хора и чух с ушите си, когато едно от момичетата каза, 
че тачат и пазят българските си традиции и българския език. Благодарна 
съм и съм щастлива, че имах възможност да се докосна поне за миг до на-
шите сънародници в Албания!
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и реши да пробва на други хоризон-
ти. Неговата телевизия 7/8 TV е сред 
нашите гости. През този период си 
отидоха завинаги Радослав Янкулов, 
бивш шеф на БНР, Снежана Атанасо-
ва, емблематично лице от БНТ. Само 
преди седмица нелепо загина нашата 
колежка Лили Тодорова, бивш главен 
редактор на „Вътрешна информация“ 
в БТА. През последната година се със-
тоя и Шестият световен конгрес на ин-
формационните агенции с участието 
на над 130 световни медии от над 100 
държави. Това е най-голямото медий-
но събитие в историята на България, 
въпреки че не беше добре отразено 
или припознато от хората“, завърши 
ретроспекцията си г-н Минчев.

Темата на вторият панел бе „На-
ционалните приоритети на България и 
как се променяха през трите десетиле-
тия на прехода?“ с мо-
дератор Кирил Въл-
чев от Дарик радио. 
Според акад. Дончев, 
главното, с което на-
цията трябва да се за-
нимава, е проблемът 
за духовния живот и 
душата на народа, за-
щото българската на-
ция е оцелявала през 
вековете и е проспе-
рирала заради пра-
вилно поставените 
приоритети. Според 
проф. Михаил Не-
делчев задачата днес 
е да бъде възстановена представата 
за българската национална общност 
във всичките й възможни граници. 
Десислава Тальокова изпълнителен 
директор на Фондация „Америка за 
България“ представи инициативата 
„Re:turn“, насочена към българите по 
света. Мартин Захариев, заместник-
председател на Националния борд по 
туризъм и член на Обществения съвет 
на БНТ, изтъкна, че още през 2017 г. е 
приета Национална програма за раз-
витие на България до 2030 година, но 
досега по нея не се е състояла сериозна 
обществена дискусия. Той подчерта, че 
в програмата има три стратегически 
цели и те са демографски подем, нама-
ляване на неравенствата в обществото 
и технологична трансформация. По 
думите му технологичната трансфор-
мация ще може да се осъществи от 5G 
технологията, която навлиза в целия 

свят, а у нас има екосистема, в която 
да се развиват информационните и 
технологични индустрии, а това, за-
едно с туризма и земеделието, могат 
да бъдат големите приоритети, върху 
които да се работи през следващите 
години. Според Владимир Пенев, кой-
то освен актьор е и бивш министър на 
културата, правителствата имат своята 
отговорност да създават среда за раз-
витието на културата, особено в дър-
жави, където пазарът на националната 
култура е малък и застрашен.

В дискусията за финансирането 
на българските общности и медии 
зад граница, предизвикана от Петър 
Стаматов, собственик на eurochicago.
com, се включиха представители на 
български медии от Испания, Хър-
ватия, Западните покрайнини и др., 
които отправиха конкретни въпроси 

към народния представител Тома Би-
ков, участник в срещата. Г-н Стаматов 
припомни на аудиторията, че за 2018 г. 
е предложено в бюджета на страната 
да залегнат 2 000 000 лева за подпома-
гане на българските общности в чуж-
бина. Това предложение не е одобрено 
от Бюджетната комисия. За 2019 г. е 
предложен 1 000 000, предложението е 
одобрено от Комисията по политиките 
за българите в чужбина, но нито един 
депутат от ГЕРБ не гласува за него в 
пленарната зала. За 2020 г. е предложе-
на символичната сума от 100 000 лева 
– като се има предвид, че българските 
общности са около 1 000, се падат по 
100 лева на всяка. Това предложение 
вече е на шега, за да се види как ще се 
реагира на него. Г-н Стаматов помо-
ли Йосиф Давидов от вестник „Нова 
дума“, Испания, да разкаже как стоят 
нещата с финансирането в Румъния, 

тъй като вестникът има и румънска 
секция. „В Румъния Министерство-
то на диаспората, каквото в България 
няма, отпуска всяка година, естестве-
но с конкурс, между 10 и 15 000 евро 
за всички румънски медии зад грани-
ца“, информира г-н Давидов. Според 
народния представител Тома Биков 
обаче, не може да се унифицират всич-
ки общности, защото всяка от тях има 
различни потребности. Според него 
някои общности са мотивирани, дру-
ги не и спомена за срещата си с един 
учител на български деца в албанско 
училище и един зам.-кмет, които спо-
делят, че имат нужда от помощ, защото 
тоалетните им са в трагично състоя-
ние. Те са споделили пред г-н Биков, че 
са затрупани с книги от България, но 
има други неща, от които се нуждаят. 
В общи линии, от изказването на г-н 

Биков стана ясно, или 
поне аз така го раз-
брах – ако български-
те общности по света 
искат да издават ме-
дии, нека да го правят 
чрез спонсори, а не 
да очакват помощ от 
българската държава.

Като обобщение, 
в края на панела, се 
очерта мнението, че 
националните прио-
ритети са в опазването 
на културата, езика и 
чувството за нацио-
нална принадлежност. 

В панела „Медии и политика – 
влияние на медиите върху полити-
ческия избор“, Петър Стоянович, 
бивш министър на културата, изра-
зи съмнение доколко медиите са в 
състояние да задават, каквито и да 
е приоритети, при положение, че са 
почти напълно зависими от властта. 
Според него прирастът и загубата 
на население, политиката на обра-
зованието са по-важните въпроси в 
нашия живот. Проблем, който „цъка 
и всеки момент ще избухне“ са и не-
интегрираните малцинства. Според 
доц. Георги Лозанов, водещ на пане-
ла, „единственият начин да се пови-
шава демократичното качество на 
властта е, тя да бъде под постоянен 
медиен контрол. Без медии не може 
да има модерна демократична власт. 
Необходим е постоянен натиск вър-
ху властта, за да се пресекат лошите 

Максим Минчев, генерален директор на БТА, открива юбилейната среща
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практики и наченките на тоталита-
ризъм. Медиите помагат да се фор-
мира общественото мнение по някои 
от основните въпроси“. „Не можем да 
избягаме от националната си иден-
тичност, тя е много важна и предстои 
да разберем колко е дълбока. Медии-
те трябва да развиват нови функции, 
освен основната си функция – да 
информират, те трябва да 
свързват по различен на-
чин общностите“, смята со-
циалният антрополог доц. 
Харалан Александров. 

Късно вечерта, в края 
на дългия работен ден, бе 
връчена традиционната на-
града „За принос в разпрос-
транението на българската 
култура от българоезична 
медия в чужбина“. Тази го-
дина носител на отличието 
стана Ясен Дараков, издател 
и гл. редактор на BG VOICE. 
„Изненадан съм от тази на-
града, но тя е признание за 
целия екип. Ние имаме въз-
можност наистина да бъдем 
мост между сънародниците 
ни в САЩ и българска-
та култура със събитията, 
които организираме всяка 
година – театрални поста-
новки, концерти и други“, 
сподели Ясен Дараков. На-
градата му бе връчена от 
доц. Георги Лозанов, дирек-
тор на „Културни комуни-
кации“ в БТА. 

Трябва да си призная, че 
слушах изключително вни-
мателно информацията от 
панела „Туризмът – страте-
гии на привличане“. Про-
ектите, които в момента са 
в процес на реализация от 
правителството по отноше-
ние на пътната инфраструк-
тура бяха представени от Николай 
Станков от Министерството на реги-
оналното развитие и благоустройство-
то. От презентацията му стана ясно, че 
през България минават 2 европейски 
транспортни коридора и 5 паневро-
пейски. За съжаление, колкото и да 
се съсредоточавах, не чух нещо да се 
предвижда да се промени в пътната 
инфраструктура на най-бедния район 
– Северозападна България. Подобна 
бе ситуацията и с другия проект, пред-

виждащ изграждането на автомаги-
стралата „Дунав – Егея“. 

 Първата българска телевизия в 
Латинска Америка започва излъчва-
не от Аржентина в началото на 2020 
г. съобщи нейният създател Иван 
Цанков по време на панела „Право 
на информация: Трансформации на 
медийните бизнесмодели след бума 

на безплатно съдържание“. Новата 
медия ще се казва „Лос Булгарос ТВ“ 
и първоначално ще излъчва 30-ми-
нутни предавания един път месечно, 
с тенденция да бъде увеличен обемът 
на програмата. Финансирането е из-
цяло частно. Г-н Цанков припомни, 
че медийната сфера на Аржентина 
има ярка българска следа – радио-
разпръскването в началото на 20-те 
години е дело на Хайме Якелевич, ро-
ден през 1896 г. в София. В началото 

на 30-те години вече притежавал три 
радиоканала. Създател на първия ар-
жентински телевизионен канал „Ка-
нал 7“, който съществува до днес.

Йосиф Давидов от вестник „Нова 
дума“, Испания, разказа за ръководено-
то от него издание. По думите му то има 
10 000 тираж при 126 000 регистрирани 
българи в страната. Разпространява се 

в 1260 будки в Испания. 
В последния панел – 

„Медии и култура – Загиват 
ли културните формати?“ 
някои от изказалите се екс-
перти изразиха мнение, че 
в българските медии липс-
ват културни рубрики, кое-
то очевидно не се отнася 
за всички, защото, според 
скромното ми мнение, и 
двете списания на бълга-
рите в Чехия – „Българи“ 
и „Роден глас“ имат обо-
собени рубрики и отделят 
достатъчно внимание на 
културни събития, нещо 
повече в списание „Роден 
глас“ от 8 години съществу-
ва рубриката „Библиотека“, 
която среща читателите си 
е едни от известните съвре-
менни български автори. 

Проф. Неделчев подчер-
та, че един от големите оа-
зиси в българската култура 
е програма „Христо Ботев“ 
на БНР. Петър Стоянович 
пък посочи, че най-важни-
ят въпрос е какъв тип кул-
тура е необходима за въз-
питанието на следващите 
поколения и доколко отдел-
ните културни институти 
трябва да се финансират 
централизирано. Доц. Ге-
орги Лозанов каза, че има 
ясно усещане за дефицит на 
културни формати, култур-

на тематика и представители на кул-
турата в българските медии.

В края на панела генералният ди-
ректор на БТА Максим Минчев благо-
дари на участниците в Петнадесетата 
световна среща на българските медии 
и заяви, че проектът е жизнен и би 
трябвало да продължи напред. Сред 
темите, които евентуално могат да 
бъдат в центъра на внимание на след-
ващата медийна среща е проблемът за 
демографската криза в България.  ◆

Националните химни на България и Албания – 
тържествено откриване на Световната среща

Общ концерт на български фолклорни групи 
от Голо Бърдо, Корча и Гора

Заключителна вечер с участието на 
Теодосий Спасов и джаз формация „София–Тирана“ 


