
НА 14 ФЕВРУАРИ, на 
87 години, почина Борис 
Иванов Векилски, един от 
активните членове на Бъл-
гарската културно-про-
светна организация.

Роден е на 22.02.1922 г. 
През 1940 г. сключва брак 
с Антоанета, с която оста-
ва до края на живота си. 
През 1946 г. пристига в Че-
хия като земеделски ра-
ботник. След изтичане на 
договора му продължава 
следването си и след това 
работи като контруктор 
и проектант. През 1960 
г. се връща в България. 
След 1989 г. отново прис-
тига в Чехия и се занимава 
с журналистика. През 2007 
г. издава автобиографична 
книга, озаглавена „Изпо-
вед пред бога и съвеста си“. 
В „Моето верую“ в края на 
книгата пише: „Вярвам на 
хората, докато не ме излъ-
жат. Пребродих капаните 
на хиляди измами и пре-
дателства, но не изгубих 
вярата в доброто. Обичах, 
а и бях обичан от хиляди 
хора, макар че не ме поща-
диха зъбите на ненавистта 
на гнусната и подла клеве-
та, но не се ожесточих. (...) 
Обичам живота във всич-
ки багри и форми. Обичам 
красотата, живата или за-
стиналата в спомен. оби-
чам човека такъв, какъвто 
е. Обичам моята родина 
България.“

Както пише в некро-
лога: „Kdo v srdcích žije – 
neumírá…“

В НАВЕЧЕРИЕТО НА 
3 МАРТ, в галерията на 
БКИ в Прага бе открита 
изложба „Живата тради-
ция на православната ико-
на“, представяща по сво-
еобразен начин богатото 
ни културно-историческо 
наследство. В нея са вклю-
чени 24 майсторски изо-
графисани копия на едни 
от най-известните изобра-
жения на светци, съхра-
нявани главно в криптата 

на храма „Св. Александър 
Невски“ и на Църковния 
музей в София. Те са дело 
на преподавателя по исто-
рия на изкуството в Сред-
ното специално училище 
по приложни изкуства 
в столицата Юстиниян 
Тилов, който присъства 
на откриването на излож-
бата. Преди това експона-
тите от нея са участвали 
като част от програмата на 
България в Европейските 
дни на наследството през 
2005 г., проведена по те-
мата: „Югоизточна Европа 
– споделено наследство“. 
Освен това са излагани 
в зала „Средец“ на Ми-
нистерство на културата, 
в „Дом Витгенщайн“ във 
Виена и в галерията на 
БКИ в Братислава. 

БАБА МАРТА И тази 
година посрещнахме Баба 
Марта с безброй марте-
нички, направени от уче-
ниците в българското учи-
лище „Д-р Петър Берон“ 
и с малко, но задушевно 
празненство. Най-хубави-

те мартенички бяха награ-
дени от Българския култу-
рен клуб в Прага. Кратко 
слово и поздрав произнесе 
членът на управителния 
съвет на клуба – г-н Христо 
Христов. Знаем, че много 
от вас вече 
са окачили 
мартенич-
ките си 
на някое 
дърв о, 

но все пак ви представя-
ме снимка от тържеството 
и мартеничката-победи-
тел, изработена от Даниел 
Крайчев.

„ Б Ъ Л Г А Р С К И Т Е 
ОБЩНОСТИ В ЧЕХИЯ 
И СЛОВАКИЯ. МИНА-
ЛО И НАСТОЯЩЕ“ Това 
е заглавието на книгата на 
Костадин Гърдев, която на 
24, 25 и 26 януари той пред-
стави пред българските 
общност съответно в Пра-
га, Пилзен и Острава.

Костадин Гърдев е стар-
ши научен сътрудник по 
нова и най-нова история 
в Института по история 
на Българската академия 
на науките, доктор по ис-
тория. Завършил е Бъл-
гарска филология във 
Великотърновския уни-
верситет. Специализира 
в Унгарската академия на 
науките и в Университета 
на гр. Дебрецен, Унгария. 
Автор е на монографии-
те „България и Унгария 
1923-1941“ (1988), „Маке-
донските патриотически 
организации в Канада“, 
(1991), „Българската еми-
грация в Канада“, (1995), 
„Българските общности 
в Чехия и Словакия. Ми-
нало и настояще“, (2003). 
Съавтор е на „Алманах 
на българските национал-
ни движения след 1878 г.“ 
(2003).

„Моят дядо и мои род-
нини са градинари в Унга-
рия,“ сподели в разговор 
авторът. „Живеят в едно 
малко селце, където девет-
десет процента от хората 
са българи и много мили 
хора. Като дете прекарвах 
ваканциите си при тях. 
Дядо не ме оставяше, ви-
наги ме караше да пома-
гам. Оттам познавам гра-

динарския труд, живота 
на градинарите, бита 

и културата им.“ 
Когато започва 
работа в инсти-
тута по история, 

насочва се към теми, свър-
зани с българския нацио-
нален въпрос и става спе-
циалист по проблемите на 
българската емиграция. 
Дисертацията му е на тема 
„Българо-унгарски отно-
шения между двете све-
товни войни“.

Следващите му трудове 

са за българската емигра-
ция в Канада. „Преди го-
дини присъствах на един 
събор. Спомням си, как по 
време на изпълнението на 
ансамбъл „Пирин“, сред 
една много хубава при-
рода, един приятел, който 
живее в Канада, се разпла-
ка. Това ме трогна. И ре-
ших да напиша за тях.“

И все пак – защо за 
емиграцията? „Защото 
където и да са, всички 
българи са част от бъл-
гарския народ. А той ни 
е малък и трябва да си го 
пазим и бдим над него.“

НА 25 ЯНУАРИ Огнян 
Жеков – Моряка и Ирина 
Исел сключиха граждан-
ски брак. Почерпката се 
състоя в тесен кръг в Бъл-
гарския дом. Списание 
„Роден глас“ им пожелава 
много щастие.
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 ТЕКСТ: редакция „Роден глас“ 
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