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  ... Изложбата беше приета с голям интерес от страна на нашата публика и се радваше на
голям брой посетители, при това, най-много от всички я хареса по-младата публика. 
Но изложбата, също така, намери широк отзвук и сред международната публика. За съжаление,
специално изследване за броя на посетителите на изложбата не можеше да се направи,
но все пак, ние считаме, че преобладаващото болшинство от нашите 140 000 посетители
проследиха историческото развитие на военните съюзници на Австро-Унгария през
Първата световна война с голям интерес. Първата световна война с голям интерес. 

  За съжаление, заявеният напоследък стремеж към удължаване срока на изложбата от страна
на Военноисторическия музей / Военноисторическия институт - Виена не можа да се осъществи
поради проблеми от бюджетен характер и изложбата не можеше да остане повече при нас.

  За нас беше безкрайно удовлетворително да установим, че ние можахме да изпълним
изключително ефективно първоначалната цел на изложбата, а именно  - от „непознат”,
България да се превърне в „познат” съюзник и ролята на българите в Първата световна война
да бъде осветлена наново в историческата памет. 

  Както аз като директор на Военноисторическия музей / Военноисторическия институт –
Виена, така и моят колега магистър доктор Кристоф Хачек  (ръководител на отдела
„Колекции и изложби”), а също и кураторът на изложбата магистър Петер Ене, намираме
сътрудничеството с Националния военноисторически музей – София извънредно вдъхновяващо,
а последните двама бяха очаровани от изключително приятелското посрещане и грижи при
посещението им в София. 

  Когато подготвителните работи, които преминаха не съвсем без търкания, породени от
езикови и технически трудности, бяха преодолени, дойде и големият обществен успех на проекта,
в който бяха инвестирани толкова труд и усилия.  Въз основа на това считаме, че проектът,
реализиран в последвалата изложба е един извънредно сполучлив пример за сътрудничество
на два европейски военни музея в рамките на Европейския съюз. 

  Военноисторическият музей във Виена е заинтересован от продължаване на сътрудничеството
с Националния военноисторически музей – София, но засега, поради затягане на финансовите
и човешките ресурси, все още не можем да се обвържем с намерения за подходящи изложби. 

С приятелски поздрав,
Директорът

Магистър доктор Кристиян Ортнер


