
64

От 20 до 24 юни 2010 г. в Дордрехт, Холандия се
проведе поредното заседание на Съвета на УНИМА.
По статут, той се провежда между конгресите на
УНИМА и целта му е да отчете дейността на орга-
низацията в периода след последния конгрес, както и
да набележи теми и проблеми, които да бъдат обект
на обсъждане и решения на следващия конгрес. В засе-
данието взеха участие 107 делегати, които представ-
ляваха националните центрове на 36 държави.

Любезните домакини, вещо ръководени от г-жа
Дамиет Ван Далсум и генералния секретар на Изпъл-
нителния комитет на УНИМА – Жак Трюдо бяха
подготвили амбициозна програма, като умело редува-
ха заседания, работни срещи, дискусии и обсъждания в
различните комисии с представления от програмата
на ХХV юбилейно издание на международния фестивал
за куклено изкуство в Дордрехт.

В следващите редове ще се опитам накратко да
разкажа за четирите работни дни на Съвета. Дано съ-
умея да предам приятелската атмосфера, която се
усещаше както в заседателния център, така и из ули-
ците на Дордрехт, изпълнени с кукленици от цял
свят.

Ден първи. Регистрация на делегатите – прегръдки,
ръкостискания, радост от срещата с чуждестранни,
добре познати колеги, както и нови запознанства. Раз-
мяна на визитки, брошури, рекламни материали и ра-
ботни документи... На заседание, като на заседание...

» Ú˙ÊÌË ÏËÒÎË ÔÓ ÔÓ‚Ó‰...
»‚‡Ì –‡ÈÍÓ‚

Съветът бе приветстван от президента на УНИ-
МА – Дади Пудумджи, който любезно благодари на
домакините и пожела ползотворна работа на всич-
ки нас.

Основният акцент в работата този ден бе док-
ладът на Генералния секретар на Изпълнителния ко-
митет – Жак Трюдо и докладите на различните ко-
мисии за дейността им през последните две години.
Далеч съм от мисълта да пресъздавам докладите,
както и да се впускам в подробности, но това, ко-
ето остава като впечатление и основно заключе-
ние, е че УНИМА е жива, работеща организация, с
идеи, потенциал и целеустременост.

Ден втори. Този ден основна тема в работата на
Съвета бе WEPA (World Encyclopedia of Puppetry Art)
„Световна енциклопедия на кукленото изкуство“.
Най-после! Една 30-годишна мечта се сбъдна. Прек-
расна книга, която държа в ръцете си. Със своите
864 страници, 506 снимки и илюстрации и повече
от 1200 статии, това е наистина изключително из-

дание, в което скромно присъства и нашето куклено
изкуство. В подробности бяха обсъдени евентуални-
те проблеми при подготовката на английската и ис-
панската версия на енциклопедията (първото издание
е на френски език). След разгорещени спорове и диску-
сии се стигна до мнението, че тази енциклопедия е ед-
на „снимка“ на световното куклено изкуство към мо-
мента на издаването Ӝ, така че версиите на английс-
ки и испански ще бъдат повторение на френското из-
дание. Но за да бъде актуална и обогатена, ще бъдат
направени интернет електронни версии, които ще
могат лесно да се актуализират и допълват. Очаква
се английската и испанската версии да бъдат готови
след две години и да бъдат представени на следващия
конгрес на УНИМА през 2012 г. в Шенду, Китай.

Деловият президи-
ум на Съвета на
УНИМА (от ляво
надясно): Станис-
лав Доубрава (Че-
хия, вицепрези-
дент), Дади Пуду-
мджи (Индия, пре-
зидент), Жак Трю-
до (Канада, генера-
лен секретар),
Анет Дабс (Герма-
ния, вицепрези-
дент)
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Ден трети. Предложения за промени в устава и пра-
вилника на УНИМА. По статут – промени в устава
може да прави само конгресът, докато промени в пра-
вилника могат да се правят всеки две години от Съ-
вета. По предложение на секретариата бяха обсъдени
предложения за промени в устава на организацията,
които да бъдат гласувани на следващия конгрес. Тези
промени основно касаят функционирането на Изпъл-
нителния комитет и организацията като цяло, в слу-
чай на отсъствие или невъзможност на президента
или генералния секретар (смърт, природно бедствие,
война...), както и даването на по-голяма свободна на
секретариата с цел по-динамична и оперативна рабо-
та между конгресите. Предложените промени в уста-
ва и правилника целят опростяване на процедурите
и избягване на сложни казуси относно членство, бла-
миране, избор и евентуална подмяна на съветници и
членове на Изпълнителния комитет. Доста скучна,
но необходима процедура.

Ден четвърти - последен. Доклади за работата на на-
ционалните центрове и подготовка на следващия
конгрес. В работните документи и каталог, специал-
но приготвени за заседанието на Съвета, вече присъ-
стваха годишните доклади на националните центро-
ве на УНИМА, които са били подадени в срок. Това
значително опрости заседанието, тъй като всеки
един от делегатите сам можеше да се запознае с тях
и нямаше необходимост всички да бъдат четени от
трибуната. За съжаление, докладът на АКТ-УНИМА,
България за периода 2008-2010 г. не фигурираше в ката-
лозите. Какво можеше да се направи, за да достигне
информацията за промените и дейността на нашия
център до другите национални центрове? Нашият
доклад бе прочетен от трибуната и бе размножен в
120 екземпляра, които бяха раздадени на всички – от
президента и генералния секретар на УНИМА до пос-
ледния делегат на Съвета.

Изключителен интерес предизвика факта, че АКТ-
УНИМА, България издава списание за куклен театър
„КуклАрт“, и екземплярите, които носех със себе си
буквално бяха изтръгнати от ръцете ми и разграбени.
Дори бях укорен, защо в международния център и биб-
лиотеката на УНИМА в Шарлевил-Мезиер не знаят за
това издание и нямат копия на издадените досега бро-
еве.

Работният график бе изчерпан, заседанието на Съ-
вета бе закрито с пожелание за ползотворна работа
на националните центрове до следващия конгрес и
всички изпихме по чаша вино за довиждане.

Но докато отпивах от трапчивата напитка и си
вземах довиждане с част от делегатите, с които се
сприятелих тези дни, у мен се породиха множество
горчиви въпроси: Защо? Как? Какво?

Защо сме позволили така да изгубим позиции? За-
що след като сме имали представители в Изпълни-
телния комитет и в някои от комисиите днес няма-
ме? Защо ми се задават въпроси като: Къде сте вие?
Какво става с вас? Съществувате ли все още? Защо
не гласувате, явно не сте си пратили членския внос?
Защо при положение, че имаме професионално обуче-
ние и добре развита структура на държавни, общин-

ски и частни театри, тази информация не достига до
повече хора? Защо на официалния сайт на УНИМА ин-
формацията за кукленото изкуство в Кения и Алжир
е повече от тази за България, която на всичкото от-
горе не е актуална? Какво конкретно трябва да се
направи, за да може отново да се заговори за нас? Не
е ли крайно време сами да се погрижим за плащането
на колективния членски внос, защото, както е по
статут, национални центрове, неплатили членския
си внос, не могат да участват в гласуването, както
и техни представители не могат да бъдат избирани?

Нима икономическата криза и последните години
на прехода са единствената причина, за да се появят
всички тези въпроси? Не мисля! По-скоро кризата е
някъде в нас, в нашия нихилизъм, в нашето мислене,
че това, което правим, едва ли има смисъл, в страха
ни, че от нас нищо не зависи, че такава малка държа-
ва като България трудно би могла да извоюва значи-
ми позиции...

Знам, че тези въпроси няма да се харесат на част
от членовете на Управителния съвет на АКТ-УНИ-
МА, България, но след заседанието на Съвета се
чувствам длъжен да ги споделя, защото спасението за-
виси само и единствено от нас.

Вярвам, че можем…


