
На 15 октомври 2009 г. Ирина Бокова 
бе избрана официално за Генера-
лен директор на ЮНЕСКО от 35-та 
сесия на Генералната конференция 
на Организацията. Посланик Ири-
на Бокова получи подкрепата на 
166 делегати от 182 взели участие 
в гласуването, като по този начин 
стана десетият Генерален директор 
на ЮНЕСКО. На 22 септември 2009 г. 
Ирина Бокова бе номинирана за пос-
та Генерален директор на ЮНЕСКО 
от представителите на Изпълнител-
ния съвет на Организацията. 
Избирането й е закономерен резул-
тат от съвместните усилия на две 
български правителства и на пре-
зидента на България, на всички ин-
ституции и гражданското общество 
в страната, както и на видни българ-
ски интелектуалци и учени, които 
я подкрепяха от самото начало на 
кампанията й и вложиха всичките 
си сили и ресурси за получаване на 
максимално широка международна 
подкрепа.

Посланик Бокова, 
която наследява на 
поста японеца Коичи-
ро Мацуура, ще бъде 
първият представител 
на България, както 
и на Югоизточна Евро-
па, заел такъв прес-
тижен и отговорен 
пост в международна 
организация, както 
и първата жена начело 
на ЮНЕСКО, в 60-го-
дишната история на 

Организацията. (Източник: Минис-
терство на външните работи).
Другият претендент за генерален 
директор на ЮНЕСКО– египетския 
министър на образованието Фарук 
Хосни – си навлече обвинения в ан-
тисемитизъм, след като миналата 
година каза, че ще изгори израел-
ските книги в египетските библи-
отеки, отбелязва „Телеграф“. Пред 
Генералната конференция Бокова 
заяви, че се гордее, че е първата 
жена и първата представителка на 
Източна Европа начело на ЮНЕСКО. 
„Осъзнавам отговорността си пред 
очакващите ме предизвикателства“, 
отбеляза тя в речта си. 
ЮНЕСКО е създадена през 1945 г. 
при основаването на ООН. с основна 
задача опазването на световното 
културно и историческо наследство. 
Има 193 страни членки. Седалището 
на организацията е в Париж. ЮНЕ-
СКО има над 50 офиса и няколко 
института и центрове из цял свят. 
Най-важните програми, по които 

работи организацията, са в облас-
тта на образованието, природните 
и хуманитарните науки, културата, 
комуникациите и информацията.

СВЕТОВНИТЕ МЕдИИ За ИРИНа 
БОКОВа
„Изборът й представлява успех за 
еврейските общности, френските 
интелектуалци и поддръжниците 
и борците на свободата на словото, 
просто защото те бяха срещу Фарук 
Хосни, описвайки го като упраж-
няващ цензура и антисемит“, пише 
британският вестник „таймс“. 
„Номинирането на Бокова показва 
на света, че ксенофобията и раси-
змът нямат място в поста генерален 
директор на ЮНЕСКО. Организаци-
ята заслужава компетентно ръко-
водство и българската дипломатка 
е олицетворение именно на това“, 
изтъква „вашингтон таймс“.
В германския всекидневник „Франк-
фуртер алгемайне Цайтунг“ 
известният в Германия писател 
от български произход Илия Тро-
янов се спира обширно на факта, 
че Ирина Бокова произхожда от 
комунистическо семейство: „Показа-
телно е, че г-жа Бокова (също както 
и нейната партия) не се дистанцира 
от престъпленията на тоталитариз-
ма. Партията-наследница на бившата 
комунистическа партия не пое нито 
отговорността, нито вината, тя дори 
не се извини на жертвите. 
Новата генерална директорка 
на ЮНЕСКО се числи към малка, 
властна прослойка, която съсипа 

Ирина Бокова е новият 
генерален директор на 

ЮнеСКо
ирина бокова е първата жена, която застава начело на Организацията на Обединените нации за 
образование, наука и култура. тя е десетият генерален секретар на организацията и първият избра-
ник от източна европа. на 22 септември бокова победи в надпреварата за поста египетския пре-
тендент – министъра на образованието Фарук хосни, след като на петото поред гласуване получи 
31 гласа в 58-членния изпълнителен съвет на организацията, а хосни събра 27 гласа. за лобистката 
кампания на бокова предишният кабинет отпусна от държавния бюджет 100 хил. лeва.
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Снимкa: Ройтерс



България и сега играе играта на 
демокрация, за да не бъдат застра-
шени неправомерно придобитите 
й привилегии.“
„Жена на честта, посланик на Бъл-
гария във Франция и постоянен 
представител на страната си в ЮНЕ-
СКО, Ирина Бокова е човек с опит 
на международната и европейската 
сцена, който ще бъде изключително 
полезен на поетия пост“, се казва 
в комюнике на външното минис-
терство на Франция.“За първи път 
начело на ЮНЕСКО застава жена. За 
първи път този отговорен пост ще 
бъде зает от кандидат от централно-
европейска страна, а именно Бълга-
рия“, пише още в документа.
„Първата жена, избрана да оглави 
ЮНЕСКО – българската дипломатка 
Ирина Бокова, е израсла по време на 
студената война. Тя заяви в интервю, 
че младежките й години в Източна 
Европа са я направили горещ защит-
ник на политическия плурализъм 
и европейската интеграция“, пише 
„Ню Йорк таймс“. „Тя посочи, че като 
млада била член на комунистиче-

ската партия в България по-скоро 
от необходимост, а не по собствен 
избор, и също като страната си от 
дълго време демонстрира силна 
привързаност към демократичните 
принципи“, се казва в статията на 
„ню Йорк таймс“.

Мария Захариева
По материали от българските медии 
и МВнР
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ИРИНа ГЕОРГИЕВа БОКОВа 
е български политик и дипломат. тя е бивш заместник-министър (1996) 
и министър (1996–1997) на външните работи от бСп в правителството 
на Жан виденов, бивш посланик във Франция и Монако и постоянен 
представител в Организацията на Обединените нации за образование, 
наука и култура. 
ирина георгиева бокова е родена на 12 юли 1952 в София, българия 
в семейството на видния деец на бКп георги боков – главен редактор на 
официалния печатен орган на комунистическата партия в. „работниче-
ско дело“ и секретар на ЦК на бКп. тя е сестра на Филип боков – бивш де-
путат, началник на политическия кабинет на премиера Сергей Станишев 
и настоящ посланик в Словения. завършва гимназията с преподаване на 
английски език, София (1971) и „Международни отношения“ в МгиМО, 
Москва през 1976 г. в перода 1977–1982 г.е старши аташе и трети секре-
тар в отдел „ООн и разоръжаване“ на Мвнр. От 1982 г. до 1984 г.е трети 
секретар в постоянното представителство на българия в ООн, ню Йорк. 
в периода 1984–1990 г. е втори и първи секретар в отдел „ООн и разо-
ръжаване“ на Мвнр. От 2005 г. е извънреден и пълномощен посланик на 
република българия във Франция и Монако и постоянен представител 
на република българия в ЮнеСКО. владее руски, английски, френски 
и испански.


