Горяна Ленкова

Горяна Ленкова беше дипломат
в Посолството на Република България
в Чешката република от 1 юли 2011 г.
до 30 юни 2014 г., като почти година
и половина бе и временно управляващ Българското посолство в Прага.
Със способността си да предразполага хората, с дипломатичните си
умения, с вродената си деликатност
и финес, тя успя „да излекува“ дългогодишно наслояваната апатия на
българската общност в Чехия към
дипломатическите служители.
Умението й да изслушва с търпение
и разбиране, да разговаря тактично,
вродената й интуиция, способността
й бързо да се ориентира в различните ситуации и да дава точна преценка,
й спечелиха доверието на хората.
По време на целия си мандат Горяна
Ленкова работи за утвърждаване на
положителния образ на България
и съдейства всячески на българската
общност в Чехия.
Дълги години залите на Българското
посолство в Прага бяха затворени
за съвместни културни мероприятия с организации на българската
общност в Чехия. В периода, през
който беше временно управляващ,
г-жа Ленкова отвори широко вратите
на Посолството ни в Прага за българската общност и инициира редица
мероприятия – концерти, литературни срещи, изложби, лекции, благотворителни базари и др., в които участваха широката чешка общественост,
представители на дипломатическия

корпус и на българската
общност.
Благодарение на Горяна
Ленкова стана възможно
провеждането на десетото издание на концерта
„Млади таланти“, организиран от сдружение
„Възраждане“ в Огледалната зала на Посолството,
както и концертът, посветен на Панчо Владигеров,
организиран от Българската културно-просветна организация „Св.св.
Кирил и Методий“.
В качеството си на
временно управляващ
тя оказа логистично съдействие
на сдружение „Възраждане“ при
провеждането на 5-то издание на
фестивала „Аз съм българче“ , в който
участваха представители на ДАБЧ, на
МОН и на Национален дарителски
фонд „13 века България“, както и българи от Холандия, Германия, Унгария,
Испания и Чехия.
Като Трети секретар в Посолството
г-жа Горяна Ленкова редовно посещаваше нашите мероприятия, свързани с националните и традиционни
български празници, с Дните на
българската култура, както и със Съботно-неделното училище на сдружение „Възраждане“, като ни оказваше
всестранна подкрепа.
Голям е нейният принос за сплотяването на българската общност в Прага, Острава и Бърно. Отношенията
й с българските сдружения в Чешката
република бяха изградени на базата
на пълно доверие и разбирателство.
За мандата й в Прага бе от голямо
значение това, че перфектно владее
чешки език и познава отлично културата, психологията и традициите на
чешкия народ. Със своето обаяние,
креативност, деловитост, аналитичност и отлични комуникационни
способности тя успя да привлече
редица представители на българската и чешката интелигенция, политици
и дипломати.
Две събития имаха най-голям отзвук
в многостранната й дейност.

Първото от тях бе отбелязването
на 70-та годишнина от спасяването
на българските евреи през 2013 г.,
когато Посолството, в сътрудничество
с Държавния културен институт, организира представяне на изложбата
„Силата на гражданското общество.
Съдбата на евреите в България“, както
и концерт класическа музика в Йерусалимската синагога в Прага, и прожекция на филма „След края на света“
в салона на Еврейската общност
в Прага.
1150-та годишнина от Великоморавската мисия на Св. св. Кирил и Методий бе втората значима годишнина,
която бе отбелязана с няколко
културни събития. През май 2013 г. бе
официалното откриване на изложбата „Старобългарският ръкопис Codex
Suprasliensis (Супрасълски сборник)
от Х век в контекста на византийско-славянските взаимоотношения“
в Академията на науките на ЧР в Прага с участие на вицепрезидента Маргарита Попова. Изложбата бе представена и в Микулчице, Южна Моравия.
Друго важно мероприятие бе IV-та
Международна чешко-южнославянска конференция „Преподаването на
южнославянски езици и литератури
в днешна Европа“, организирана от
Масариковия университет в Бърно
под патронажа на българския вицепрезидент г-жа Маргарита Попова
и на декана на Философския факултет
на Университета проф. д-р Йозеф
Кроб. В Посолството на Република
България бе експонирана и изложбата „Светлината на буквите“.
Тези събития допринесоха за утвърждаване авторитета на България
в Чехия и задълбочаване на българочешките научни и културни връзки.
Освен че притежава безспорни
качества на дипломат, г-жа Горяна
Ленкова бе и истински културен посланик. Мандатът й в Прага постави
началото на един нов етап, през който Посолството на Република България в Чехия се превърна в притегателен център както за широката чешка
общественост, така и за българската
общност в Чехия.
Мария Захариева
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