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Abstract. This year Bulgaria marks the 100th anniversary of the
Balkan wars 1912-1913 - an effort of Bulgarians for national liberation and
unification, unfortunately not given the desired result. Presented here luxury
book is a collection of 388 rare photographs, postcards and other documents
which are a visual image of what have happened 100 years ago.
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След успеха на „Белоградчик: От колекцията на Милен Бъзински“
(2011), авторът – Милен Бъзински – представя една нова богата извадка
от своите богати колекции на редки артефакти, внимателно подбрани и
представени в един луксозен том. Новата книга е посветена на 100
годишнината на Балканските войни 1912-1913 гг. – едно гигантско
усилия на българския народ да поправи грешките на Великите сили от
Берлинския

конгрес

и

да

постигне

своето

пълно

национално

388

освобождение и обединение. Войната на съюзените балкански държави
срещу вековния поробител – Отоманската империя и последвалата война
между съюзниците, неуспели да разделят помежду си отвоюваните от
Турция териториални придобивки, в тази книга, без много текст, но със
силни визуални образи, са представени по един забележителен начин.
След внимателен подбор Милен и Тодор Бъзински, хора, доказали с
делата си, обичта си към родния край – Белоградчишкия край,
представят на културната и патриотична съвременна българска публика
тези вече отдалечени във времето исторически събития. Подбраните
редки фотографии, пътували пощенски карти и други документи, чийто
брой е към 400, са подредени в четири раздела: Подготовка за войните;
Съюзниците; Балканската война; Междусъюзническата война. Печатът
на книгата е с високо качество, повечето от илюстрациите за цветни;
изобщо полиграфичното изпълнение на книгата е превъзходно.
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