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Всяка първа събота от месеца 
на вълните на RadioFRO Linz 
сънародниците ни в австрийския 
град могат за час да се върнат в 
родината. Предаването „Радио 
България“ с водещ доц.д.ф.н. Ди-
митър Дунков е трибуна на бъл-
гарския език и култура в Австрия, 
както и на българо-австрийските 
взаимоотношения. Излъчва се 
на български и на немски. По 
този начин предаването дава 
възможност на австрийците, 
които имат интерес към страната 
ни, да научат повече за нея. „Ра-
дио България“ има зад гърба си 
9-годишна история и е първото 
българско радиопредаване и въ-
обще първата българска медия в 
Австрия. Освен на честота 105 
MHz в Линц то звучи и онлайн на 
адрес www.fro.at/radiobulgaria.

„Идеята се роди в Залцбург през 
2003 г. Поводът бе предстоящото 
закриване на специалността „Бъл-
гаристика“ в местния универси-
тет“, разказва за в. „Аз Буки“ доц. 
Дунков. Тогава той заедно със 
студентите си Герхард Бонев и 
Георг Щьогер започват да изнасят 
българистични лекции под форма 
на „Студио България“ на вълните 
на Radiofabrik Salzburg. През но-
ември 2004 г. предаването се пре-
мества на вълните на RadioFRO 
Linz с името „Радио България“. 
Станцията излъчва програми 
на 20 езика, които се говорят от 
мигранти в Линц. Предаването 
на сънародниците ни е първата 

17-годишна тийней-
джърка от Канада избра 
Американския колеж „Ар-
кус“ във Велико Търново, 
за да завърши XI клас. 
Така Ейми Холинджър, 
която от години живее със 
семейството си в САЩ, е 
решила да опита да опоз-
нае другите образователни 
системи и света и е започ-
нала от българската. Спо-
ред плановете й догодина 
ще учи във Франция. 

„Искам да видя как жи-
веят моите връстници в 
другите държави. Много 
ми харесва в България и 
във Велико Търново“, каз-
ва Ейми и след това с охота 
демонстрира минималния 
си речников запас. 
За колежа Ейми научила 

от семеен приятел. „Той ми 
каза, че ако искам да уча 
извън Америка, то това 
може да е България и че 
тук мога да получа всичко, 

което ми е нужно в обра-
зованието“, продължава 
момичето. Родителите й я 
подкрепили и дошли с нея 
до България. Настанили я 
в приемно семейство и си 
тръгнали, а 17-годишната 
тийнейджърка останала 
във Велико Търново, за да 
тръгне като всички оста-
нали деца на училище на 
15 септември. 

„Харесва ми това, че 
вие имате професионал-
ни училища, а учениците 
стават почти експерти в 
специалността, която са си 
избрали. В САЩ, където 
съм учила досега, има само 
обикновени средни учи-
лища. След тях отиваш в 
университет, но не можете 
да си представите колко 
често тийнейджърите в 
Америка нямат представа 
какво искат да правят дори 
и когато вече са станали 
студенти. Тук повечето от 

децата, с които съм се за-
познала, отсега знаят какво 
искат да учат в университе-
та и какво да работят след 
това“, споделя Ейми. Като 
ученичка в Американския 
колеж, участва активно в 
живота на гимназията. И 
това й харесва. В момента 
прави коледна украса за 
училището и за традици-
онния благотворителен 
бал, учи се как се прави 
декупаж, украсявайки с 
новогодишни салфетки 
най-обикновени камъни. 
Включила се е в проекти 
и се опитва да наваксва с 
българския език. 

„Някой ден със сигур-
ност ще се върна в Бълга-
рия. Когато остарея, бих 
могла да си купя къща тук. 
Преди това моите роди-
тели няма да се съгласят 
да се върна тук, защото 
ще бъда много далече от 
семейството си“, усмихва 

се момичето и с възторг 
разказва за живота в тър-
новското село Шемшево, 
където семейството, при 
което живее, има къща. 
След двата месеца, пре-

карани в старата българска 
столица, момичето вече 
обича България и смята, 
че тя е уникална страна в 
някои отношения, в други 
е супермодерна. Вече е 
започнала да опознава бъл-
гарската история и култура, 
влюбила се е в кухнята ни 
и признава, че обожава да 
яде лютеница с хляб. 
Обожава и футбола. След 

като всички в колежа раз-
брали колко влюбена е в 
този спорт, веднага я запи-
сали да тренира в женския 
отбор на Велико Търново.

САШКА 
АЛЕКСАНДРОВА

Наш кореспондент 
във Велико Търново

Запазиш ли език и вяра, 
запазваш всичко
Как звучи България на 105 MHz австрийска честота, разказва радиоводещият доц. д.ф.н. Димитър Дунков

двуезична програма в ефира на 
RadioFRO. Целият екип работи 
напълно безвъзмездно.
По „Радио България“ доц. Дун-

ков работи със славистката и бъл-
гаристка Бригите Алерсторфер.
 Идеята на създателите е да 
представят обективно историята 
и съвремието на България и да се 
противопоставят на тенденцията 
информацията за страната ни в 
немскоезичните медии да бъде 
оскъдна и предимно негативна. 
Гости в студиото са както съна-
родници, така и австрийци, като 
броят им вече надхвърля 30.

„Природата на България, мно-
гообразието от народности, езици 
и религии, мястото и ролята на 
страната в общоевропейския кул-
турен процес –  това определяше 
съдържанието на рубриките ни“, 
разказва Д. Дунков. В „Здравей 
земляк“ се разглеждат теми за ре-
лигиозните и народните празници 
и обичаи, в „Здравей съсед“ – за 
приноса на страната в европей-
ската цивилизация, в съвременния 
културен живот на Югоизточна 
Европа. Рубриката „Векове от сла-
ва“ среща слушателите с паметни 
дати и събития от българската 

история и култура. Рубриката 
„С гайда и йоделн“ се спира на 
българо-австрийските взаимоот-
ношения в миналото и днес.
През последните 3 – 4 години се 

появяват и нови рубрики: „Всяка 
песен една история, всяка история 
една песен“ – за българско певчес-
ко и музикално изкуство, както и 
рубрика „Спорт“. От предаването 
слушателите получават информа-
ция за различни културни прояви 
с българско участие и тематика 
в Линц – литературни четения, 
концерти, научни прояви, курсове 
по български език.

От 2009 г. започва и „Детско 
радиоутро“ – времето, в което 
на вълните на радиото звучат 
гласовете на учениците от Бъл-
гарското училище „Орфей“ в 
Линц. „По-малките казват на 
български и немски това, което са 
научили в час, изпяват някоя пе-
сен, декламират стихотворение. С 
учениците от гимназиалния курс 
си разделяме рубриките и водим 
заедно програмата. Участието им 
е продължение на уроците по бъл-
гарски език. За радиопредавания-
та децата се подготвят старателно 
и с голямо желание. За тях, близ-
ките и приятелите им – радост, за 
мен – невероятно удоволствие“, 
споделя доц. Дунков.

„За почти всички деца в нашето 
училище родината е Австрия, а 
България е там, където са все още 
баба, дядо и приятелчетата от ля-
тото. Но ако успея да ги науча на 
уважение към България, българ-
ския език и култура и запазят това 
в себе си, ще съм спокоен во веки 
веков. Запазиш ли езика и вярата 
си, запазваш всичко“, убеден е ра-
диоводещият. Той е мотивиран и за 
в бъдеще да въвежда нови акценти 
в програмата, свързани с близките 
за България и Австрия социални и 
политически проблеми. Надява се 
някой от учениците му в българ-
ското училище „Орфей“ в Линц 
да поеме и да развие по-нататък 
„Радио България“. 

ГАЛЯ МЛАДЕНОВА

Радиоводещият доц. Димитър Дунков се надява ученици от българското училище „Орфей“ 
в Линц да поемат и да развият „Радио България“

Тийнейджърка от Канада избра 
да учи в старопрестолния град


