26 януари 2015 г.

Radisson Blu Grand Hotel, Sofia

„Наследството на тоталитаризма. Проблеми и развитие на обществото
след края на комунизма.” е събитие на независимата инициатива
Софийски дискусионен форум. 25 години след края на комунизма,
уважавани фигури от обществено-политическия живот на Германия,
Чехия и България ще потърсят на общ форум проблемите и начините
за въздействие върху рецидивите на комунистическото наследство и
пътищата за справяне с тях.
За форума
„Наследството на тоталитаризма. Проблеми и развитие на обществото
след края на комунизма” е еднодневно конферентно събитие, което ще се
проведе на 26 януари 2015 г. в София, в Radisson Blu Grand Hotel, Sofia.
Негова цел е да събере заедно изтъкнати академични и политически фигури
от Германия, Чехия и България, като създаде усещането за общност,
базирано на твърде различния опит на трите страни при справянето с
наследството на тоталитаризма в посткомунистическото общество. Чрез
форума, независимата инициатива „Софийски дискусионен форум” цели
да представи един актуален, глобален поглед върху проблемите и
принципите за успешно развитие в обществено - политически, икономически
и социален аспект в страните, преминали през комунистическия период.
Основание за това има в наличието на трайни рецидиви на комунистическото
наследство в България, засягащи все още тежко различни области на
развитието ѝ. Необходим е свеж и ефективен начин за разглеждане и
въздействие върху проблемите до напълно справяне с посткомунистическата
проблематика. Аудиторията на събитието е избрана сред уважавани водещи
личности с активна позиция по темите на форума сред представителите на
обществените, културните, политическите среди и медии.

Нашите участници
Всяка страна е представена от бележити участници, изтъкнати и уважавани
фигури в последните 25 години след комунистическия период, с ярко
присъствие в обществено–политическия живот на страните си и
съвременната ни история.
Г-н Карел Шварценберг, роден в Прага, 1937 г. С идването на комунизма
през 1948 семейството напуска Чехословакия и заминава за Австрия. Княз
Шварценберг учи право във Виена и Грац, и лесничейство в Мюнхен. Като
председател на Международния хелзинкски комитет през осемдесетте години
води преговори относно човешките права в Чехословакия, СССР, България и
Косово. В семейното имение в Бавария основава Чехословашки
документален център (архив на забранената в Чехословакия литература).
Понастоящем архивът се съхранява в Националния музей в Прага. След
революцията, в края на 1989 князът се завръща в Чехословакия. От 1990 е
канцлер на президента на републиката Вацлав Хавел до неговата адбикация
през 1992. През 1992 е водач на първата мисия на Организацията за
сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) в Нагорни Карабах. През 2004 е
избран за сенатор в горната камара на парламента на Чешката република.
От 2007 до 2009 е министър на външните работи на Република Чехия. През
2009 е един от основателите на партията ТОП 09, на която е председател. От
2010 до 2013 е отново министър на външните работи на Чешката република.
През 2013 се кандитара за президент на Република Чехия, на изборите е
втори. Като свои хобита изброява политиката, старинното и модерно
изкуство, и модерната архитектура.
Г-н Ян Махачек е чешки журналист и музикант. Той е водещ коментатор в
страната по вътрешни и международни икономически политически въпроси.
Г-н Махачек работи за ежедневника Hospodarske Noviny и седмичника
Респект. Той поддържа ежедневно своя блог в интернет - Одит Jana Machacka
и предоставя анализи на Чешката обществена радио и телевизия . Неговата
основна сфера на интереси е икономически политиката, а именно, темите на
криза в еврозоната или европейската интеграция. Г-н Махачек преподава в
New York University Прага и допринася за международното списание Aspen
Review. Той редовно изнася лекции в университети в САЩ - Middlebury колеж
и Колумбийския университет, във Франция - Cluny summer school и в
международни конференции на Forum 2000 , както и на икономическия
форум Krynica. По време на комунизма, като член на Чехословашкото
дисидентсво, Ян Махачек е участвал в самиздат и ъндърграунд културата.
Той е член на рок - група " Гараж " и свири на китара за тях до наши дни .
През 1980-те години той участва в различни опозиционни дейности,
подписва " Харта 77 ", критикуваща политическия и държавен контрол и
нарушаването на човешките и гражданските права. След революцията от
1989 г-н Махачек става съосновател на първата независима медиа в
страната, седмичника "Респект". Там той е признат за разследваща си и

аналитична си журналистика. През 2000 г. той е заместник - главен редактор
на Респект. Той участва в международни академични общности в САЩ: във
фондация "Нашънъл Форум" през 1994 във Вашингтон, а четири години покъсно - в института "Уилям Дейвидсън" към Мичиганския университет. Ян
Махачек е председател на управителния съвет на сдружение „Библиотека на
Вацлав Хавел”. Заедно с „Библиотека на Вацлав Хавел” той организира
конференции, по теми като европейския федерализъм и президентски
избори в Чехия . През 2010 г. той е отново е награден като най-добрият
журналист в страната , този път с Ferdinand Peroutka Award.
Монсеньор Томаш Халик, теолог и философ. Настоящият носител на
наградата "Темпълтън" за 2014 г. за значителен принос в утвърждаването на
тезата, че в основата на живота стои не друго, а духовното измерение. За
такъв принос се признават както достигнати дълбоки прозрения и направени
открития, така и дългогодишна дейност и практическа работа в тази насока.
Носители на наградата "Темпълтън" са били южноафриканският архиепископ
Дезмънд Туту и тибетският духовен лидер Далай Лама. През 1968 г., по
време на Пражката пролет, Халик е студент във Великобритания. Вместо да
емигрира обаче той се връща в родната си Чехословакия, където
демократичните реформи на Александър Дубчек са сгазени от танковете на
Варшавския договор. Когато получава докторска степен в Карловия
университет в Прага през 1972 г., Халик произнася реч, която не се харесва
на комунистическите управници. Те го обявяват за враг на режима и го
лишават от правото да работи по специалността си. Тогава той създава
знаменития Пражки нелегален университет, в който тайно преподават негови
приятели от академичните среди. През 1978 г. Томаш Халик тайно е
ръкоположен за свещеник. Този факт той пази в пълна тайна дори от майка
си. След падането на комунизма през 1989 г. Халик се бори за диалог между
християни, мюсюлмани, евреи и атеисти.
Д- р Марко Арндт
Доктор на историческите науки. Работи от 23 години за фондация „Конрад
Аденауер”, на която е бил и стипендиант. Основните акценти в неговата
дейност са външна политика и политика на сигурност, военна история и
история на националсоциализма и комунизма. Баща му е бил политически
затворник, осъден от комунистическия режим в ГДР на 25 г. затвор, от които
е излежал ефективно 6 г. като младеж. Тогава Марко Арнд още не е бил
роден, но това е оказало влияние върху неговото развитие. В Германия е
заемал различни постове в ХДС (Християндемократическия Съюз), бил е
също така общински съветник в родния си град Дренщайнфурт. Ръководител
на бюрото на фондацията в София от март 2011.
Г-н Соломон Паси
Създател и председател на Атлантическия клуб в България (1990 – до сега)
Министър на външните работи (2001-2005)

Председател на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
(ОССЕ) (2004)
Председател на Съвета за сигурност на ООН (2002-2003)
Председател на Чуждестранния парламентарен комитет на Комитета на
отбраната (2005-2009/2001)
Българската кандидатура за Генералния секретар на НАТО (2009)
Първият вицепрезидент на АТА, Париж (1996-1999)
Лидер на опозицията на движения за права и свободи (1985-1989)
Учен в сферата на компютърните науки към СУ „Св. Климент Охридски”/БАН
(1979-1994)

Г-н Светослав Малинов
Директор на отдел „Политически анализи и стратегии“ в Съюза на
демократичните сили (СДС) (2001 до 2002 г).
Главен редактор на списание „Разум“ от 2002 г.
Член е на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа,
Доцент по история на политическите идеи
Заместник - председател на партия ДСБ от октомври 2011
ЕНП
Реформаторски блок
Член на комисия по култура и образование, комисия по промишленост ,
изследвания и енергетика, комисия по петиции в Европейския парламент
Г-н Николай Ненчев
Министър на отбраната на Република България
Г-н Филип Димитров
Български политик от Съюза на демократичните сили (СДС).
Министър-председател на България (1991–1992)
Представител на България в Организацията на обединените нации в Ню Йорк
(1997–1998)
Посланик на България в САЩ (1998–2001)
Носител на Truman-Reagan Medal of Freedom 1999

Г-жа Евелина Келбечева
Професор в департамента "История и цивилизации" в Американски
университет в България.
"Фулбрайт" стипендиант и преподавател в Калифорнийския университет,
САЩ.
Член на комитета за екологична защита на Русе.
Автор на петицията за смяна на учебните планове и учебници по история в
България.
Теми
Предложени на вниманието на аудиторията са темите:
сигурност, процеси на декомунизация, исторически поглед.

дипломация,

Участницит ще направят експозета пред аудиторията, в избрана от тях тема,
в сутрешния и следобедния блок на форума.
Локация
Избрана е престижна и благоприятна локация, свързана със сърцето на
града и достъп до обществените и културно значимите места в София.
Организатори на събитието
Основен организатор и автор на идеята е инициативата Софийски
дискусионен форум /Sofia Discussion Forum/ . Това е инициатива с
независимо гражданско присъствие, с автори и организатори:
Г-н Мартин Младенов. Роден в София, обществена личност с интерес към
процесите на развитието на посткомунистическите общества. Развива своята
дейност в Чехия и България. Възпитаник на VCHT Praha Ръководител в
множество проекти с голямо обществено значение в България и Чехия, с
инженерна и инфраструктурна насоченост като представител за България и
ръководител.
Ръководител
в
културната
част
на
посещения
на
междуправителствено ниво Чехия - България, организатор на значими
проекти в културната сфера, театрални и музикални фестивали. Лични
творчески изяви, роман, стихосбирки и поредица изложби, фотографии и др.
Г-н Петър Стойнов. Роден в София, инженер - геолог. Част от екипа на
множество инженерни инфраструктурни проекти с обществено значение в
България. Личност с гражданска ангажираност. Остър застъпник на
радикалната законова декомунизацията като правдив начин за справяне с
проблемите на тоталитаризма и наследството му. Член на Демократи за

силна България, София. Инициатор
организации с обществена насоченост.

и
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в
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Г-н Манол Глишев. Роден в София. Възпитаник на Историческия факултет
на СУ "Св. Климент Охридски", журналист на свободна практика, преводач и
поет.
Г-жа Мирослава Петрова. Родена в София, личност с трайна обществена
ангажираност. Съавтор на независимата гражданска инициатива „Обещай,
че ще гласуваш!”. Активен съмишленик в обществената кауза „Да запазим
Корал!”. Възпитаник на Софийски университет „Св. Климент Охридски” и
факултета по славянски филологии. Развива дейност управление на проекти
в сферата на архитектурата, културната и обществена сфера.
Партньори на събитието
Партньори на каузата на форума са фондация „Конрад
сдружение „Библиотеката на Вацлав Хавел”.

Аденауер”,

Sofia Discussion Forum, Sofia, Bulgaria; sdforum@mail.bg
sdforum.eu

