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паметника на Св. Методий в с. Микулчице. Тази година
присъстваше и парламентарна делегация от България,
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СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ,
Ако започнем да обсъждаме кои са най-характерните особености на нашето
време, сигурно ще се съгласите с мен, че една от тях е глобализацията. По
интернет поддържаме връзка с всички континенти, със самолетите прекосяваме океаните за часове, а по кабелните телевизии следим новини, които
– при други обстоятелства – ама въобще не биха ни влизали в работата.
По необходимост ползваме по няколко езика, а студентите следват две-три
години тук и две-три – някъде съвсем другаде. С нежелание осъзнаваме, че
всички плаваме на една лодка и независимо колко голяма, кръгла (синя, въртяща се около слънцето…) и необятна е тя – все си е лодка. Искам да кажа,
че започва бавно (тези неща бързо не стават), но необратимо размиване на
границите. На всякакви граници – държавни, народопсихологични и културологични.
Намираме се в началото на това размиване и ние самите, разбира се, няма
да видим по-висшите му степени, които ще касаят духовното израстване.
Свидетели сме на първата фаза на глобализацията, в която онова, което
най-вече губи смисъла си, са държавните граници – в ролята им на китайски
стени.
Да, много от нас напуснаха (всъщност напуснахме) България. И в този момент повечето от нас нямат… нямаме намерение да се връщаме. Но в днешно време (на глобализация, отдавна не съм споменавала думата) това не
е пречка да запазим българското в нас. Докъде ще ни доведе тя е един въпрос,
а това, че ние сме си българи – съвсем друг. И си пеем български песни както
в Прага, така и в Нова Зеландия и нещо в нас винаги ни издава, независимо
дали сме завършили скъпо учебно заведение или се издържаме с миене на съдове. Водата си е Н2О независимо дали се носи като облак, плава като айсберг
или бумти като водопад.
Ето защо се радвам, че България започва да се интересува от българите
зад граница, признава правото ни да си я обичаме и да се наричаме българи
и дори е готова да ни помогне. И че на срещата на българските медии в Мадрид президентът Георги Първанов каза, че „в условията на глобализацията, не територията, а духът е ключовото понятие, движещият фактор
на развитието на една нация.“ В съответствие с тази политика, България
организира срещи и форуми, а един от приоритетите на висшите й държавни представители, когато пътуват зад граница, е среща с българската
диаспора там. Всичко това е залегнало в основата на събитията, за които
ще прочетете в този брой на списанието и които със своята насоченост
определят линията на целия брой.
И тъй като – въпреки надеждата ми, че не е съвсем така – имам непреодолимото усещане, че думите ми прозвучаха патетично, ще им сложа капак (от
най-фин кристал), цитирайки Иван Вазов:
… една бе ти достойна зарад тях
и те за теб достойни, майко, бяха…
(глобализацията по тази точка оставям за правнуците)
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ТЕКСТ: Димитър Христов СНИМКИ: Ели Мандажиева

В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ДВА ДНИ – 9 И 10 МАЙ – СЕ ПРОВЕДОХА ДВЕ АКЦИИ, ЧИЯТО ПОДГОТОВКА ОТНЕ МЕСЕЦИ
РАБОТА, НО ПРЕВЪРНАХА ЧЕХИЯ В ЦЕНТЪР НА БЪЛГАРСКАТА ДИАСПОРА В ЕВРОПА. ПЪРВАТА БЕШЕ МЕЖДУНАРОДНИЯТ ФОРУМ, КОЙТО УТВЪРДИ И ПРИЕ НОВИ ЧЛЕНОВЕ В СЪЗДАДЕНИЯ СЪЮЗ НА БЪЛГАРИТЕ В ЕВРОПА,
А ВТОРАТА – СЪБОРЪТ НА БЪЛГАРИТЕ В МИКУЛЧИЦЕ, ПРЕД ПАМЕТНАТА ПЛОЧА НА СВ. МЕТОДИЙ. ДОМАКИН
НА СЪБИТИЕТО БЯХА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ОРГАНИЗАЦИЯ В ЧЕХИЯ И СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРИТЕ
В ЕВРОПА. УЧАСТИЕ ВЗЕХА БЪЛГАРИ ОТ ЦЕЛИЯ КОНТИНЕНТ. ПРИСЪСТВАХА ПОСЛАНИКЪТ НА БЪЛГАРИЯ В ЧЕХИЯ ЗДРАВКО ПОПОВ И ГЛАВНИЯТ СЕКРЕТАР НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА СТЕФАН
НИКОЛОВ. ПАТРОНАЖ ПОЕ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТЪТ НА БЪЛГАРИЯ АНГЕЛ МАРИН.

Бяхте неповторими!

Благодарим ви от
сърце!
У

частие и желание за включване
в Съюза заявиха над 20 дружества от цяла Европа. Делегатите от
Австрия, Кипър, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Украйна, Унгария
и Чехия започнаха да пристигат още
на 8 май. На общата вечеря имаха
възможност да се запознаят и обменят информации за своите общности и условията, които съответните правителства им предоставят за
тяхната работа. „Аз съм от Литва“,
„Аз съм от Австрия“, „Аз от Кипър“
– звучеше от „литвийци“, „австрийци“, „кипърци“ и т.н. на чист български. Както с усмивка отбеляза
по-късно в Микулчице Д-р Белков,:
„Европа се събра“.
Заразително хубавото настроение, което ние, българите, носим
със себе си, където и да сме, пролича и при откриването на форума на
българите в Европа, който се състоя
на 9 май в Българския дом в Прага.
„Може би е случайно, че утвърждаваме нашия Съюз на българите
в Европа именно на днешния ден –
9 май, първият мирен ден в Европа
след ужасите на най-страшната война в човешката история, 9 май, обявен за Ден на Европа. Но философът
е казал: случайността е необходимата точка на две необходимости. Значи, философски погледнато, нашият Съюз е някаква необходимост“
– каза в поздрава си към всички

председателят на виенската Културно-просветна организация Мими
Дичева. Тя пожела символично да
почерпи всички с шоколадови бонбони „Мерси“, отправяйки от името
на виенската организация благодарност не само към организаторите
на събитието, но и към всички присъстващи и онези, които са извоювали мир за Европа.

Вицепрезидентът на България
Ангел Марин също благодари на
организаторите за възможността
да присъства на събитието, свързано с обединяването на българските
общности в Европа. „Аз съм тук по
силата на моя държавнически дълг
като вицепрезидент на Република
България – каза той – но се чувствам
на територията на Чешката републи-
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ка, при домакините от Българската
културно-просветна организация не
като служебно лице, като вицепрезидент, а като един от вас – като българин.“ Вицепрезидентът изтъкна,
че обединителният процес, в който
участваме, не започва от днес, а по
инициатива на домакините е стартирал за района на Средна Европа
преди четири години. Това значи,
че вече има и история, и опит. „Да
се надяваме – каза той – че те ще
доведат до още по-мащабни процеси. Приветствам усилията, които се
полагат за обединяването на българите и в тази насока всеки може да
разчита на моята пълна подкрепа
и всеотдайност.“
В изказванията си на форума
и в разговори след това, делегатите от различни страни изразиха мнението си за необходимостта от срещи между българите по
света и съвместна дейност. „Такива срещи имат много дълбок смисъл,
защото се запознаваме и виждаме
възможностите, с които разполагаме
в отделните държави – каза Димчо
Ангелов, председател на Асоциация
„Приятели на България“, Вроцлав.
„Най-голямата ни сила е именно
в това да се познаваме и действаме
заедно. Да търсим пътища, които
да ни свързват и обединяват онова,
което всеки от нас върши по свой
начин. Така ще можем и по-добре
да създаваме положителния образ
на България сред другите народи.
Смятам, че този Форум е едно много важно събитие, дано има повече
такива.“

„Неправителствените организации са много важни, защото
именно чрез тях – с устав, печат
и апел – можем да отстояваме въпросите, свързани с културното
и просветното развитие на нашите общности, както пред държавните структури в държавите,
в които живеем, така и пред Европейския съюз и правителството на нашата прародина – каза
Светлана Драгнева, заместникпредседател на Асоциацията на
българите в Украйна. „Важното
е да си помагаме, когато имаме
проблеми и да се събираме по
хубави поводи – като този събор. Когато сме обединени – ние
сме сила. Това е важното. Точно
затова е много важно всяко едно

обединение. Нашата Асоциация
подкрепя Съюза. Ппредседателят
Антон Кисе ме изпрати и каза да
предам поздрав на нашите сънародници в Европа и посланието, че с най-голямо желание ще
участваме в създаването и дейността на Съюза. Много е важно
да се обединяваме и да не хвърляме камък в градината на другия.
Всички ние работим и едни правят повече, други по-малко, но
обединявайки се, ние градираме
силите и възможностите си.“
„Следя вашата дейност с интерес и знам с подробности историята на организацията ви“ – каза

Дамян Урбан от Българскоавстрийското дружество за
културен обмен „Дунав“, Линц.
„Радвам се, че имате възможност да развивате такава дейност
и съм впечатлен от размерите
на акциите ви. В нашите изяви
в последно време се насочваме
предимно към концертна дейност. Координирайки дейността
си бихме могли да подпомогнем
представянето на българската
култура в Европа.“
Разгледана беше и новата политика на България спрямо българите зад граница. Вицепрези-

дентът Ангел Марин изтъкна, че

По време на конференцията, председателят на БКПО и СБЕ Антон Стамболийски връчи паметен
плакет „125 години българско организирано движение по чешките земи“ на:
Проф. Светла Тошкова, началник на кабинета на вицепрезидента на България; главния секретар
на Държавната агенция за българите в чужбина Стефан Николов; Петър Ранков, председател
на българското дружество в Арад; Проф. Мими Дичева, председател на Българската културнопросветна организация във Виена и Николай Велков от Българското дружество в Унгария.
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вече се разработва стратегия за
провеждане на политика с нашите сънародници. „Но искам пред
вас да спомена моето убеждение,
че както изработването, така и реализацията й трябва да са влог не
само от страна на българските
държавни институции, но и на
всички българи, независимо от
това къде живеят. Само тогава ще
има смисъл и резултати от нея.“
На следващия ден, 10 май, се
състоя Съборът на българите
в Микулчице. Освен делегати-

те и българите от Чехия, пристигнаха автобуси с българи от
съседните Австрия, Словакия
и Унгария. Събраха се над 600 сънародници и от името на организаторите вярвам, че не останаха
разочаровни, защото намериха
всичко, което един Събор може
да даде: българска реч, музика
и настроение.
Фолклорна програма изнесоха
съставите „Янтра“ на българската общност в Унгария, „Китка“
на Българското културно-просветно сдружение в Австрия
и „Лира“ на българското училище „Д-р Петър Берон“ в Прага. За
нашенския бюфет – по традиция
– се погрижи Българският културен клуб в гр. Оломоуц и неговият председател Божидар Баиров.
Управителят на Южноморавската област Станислав Юранек
приветства всички присъстващи
с думите: „Винаги с удоволствие
ще ви посрещаме тук и обещаваме, че ще стоим на почетна стража. Именно на вас, българите,
трябва да благодарим за това, че
днес можем да положим цветя
пред паметната плоча на Св. Методий. Защото вие бяхте по-смели
по времето на социалистическия
режим от нас. Защото надписът,
който е там, е предимно на български, а на чешки е само превод.
Това е български паметник, който
има значение и за нас, мораваците. Ето защо сега ви благодаря за
смелостта. Всички вие сте добре
дошли и вярвам, че обединените
ни култури един ден ще представляват голяма сила не само в Европа, но и по целия свят.“
Пред паметника на Св. Методий с много почит бяха поднесени венци и цветя. Защото, както

каза вицепрезидентът Ангел Марин, на такова място се ходи не
на посещение, а на поклонение
– така, както се ходи в светите
места. „За България и българите,
делото на братята е от изключително значение, за да има българска държава, нация и култура. За
да има народ, който днес живее
по цял свят. Българската книжновност гарантира място на
България в световната история.
Може би затова – което е наш,
български феномен – празнуваме
писмеността си. За нейната роля
говорят и думите на създателя
на първия български вестник –
„Български орел“ – Иван Богоров: „Трябва първо да направим
българи и сетне – България!“
А с какво впечатление от Събора си тръгнахме? „Импозантен“
– каза Дамян Урбан. „Бях тук

преди 4 години и сега. Има много
повече участници, което показва,
че интересът е налице. Ще се радвам да се видим пак и то не чак
след четири години!“
„По неофициални данни, в Украйна живеят около 500 000 българи“ – каза Светлана Драгнева.
„Организираме изложби, фестивали и събори, в които участват
от 5000 до 10 000 души. Съборът
в Микулчице беше нещо неповторимо, мило и много българско.“
Ира Папагеоргиу, Кипър:
„Изумително! Не се познавахме,
а заминавайки, имам чувството,
че се знаем цял живот. Нека правим по-често такива срещи! Благодаря ви!“
Петко Иванов, Литва: „Почувствах се истински българин.
Там, в Литва, сме малко откъснати, пък сме и по-малко. За такива срещи, такъв събор не можем
и да мечтаем. Впечатлени сме от
събора в Микулчице. Благодаря
ви, беше невероятно!“
Петър Ранков, Румъния: „Не
съм пропускал досега нито една
среща, но това беше върхът. Удивително! А бюфетът – нямам думи!
Браво на клуба в Оломоуц!“
В разговорите се роди и идея
на мястото на паметната плоча
да се изгради паметник на светите братя. Както ще разберете от
корицата на списанието – пре-

ИСТОРИЯ
През 2001 г., с официално решение на
чешките власти, е създаден Международен съюз на българите в Средна Европа
(МСБСЕ). Седалището на Съюза е в Прага,
членове са дружествата на българите от
Австрия, Полша, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия. През 2004 г. МСБСЕ организира форум на българите в Европа, на който
се ражда идеята да се махнат бариерите
и Съюзът да прерасне в общоевропейски.
На 28 март, на среща на ръководството на
Съюза в Будапеща, се взема решение за
неговото прерастване в Съюз на българите
в Европа (СБЕ).
Проведеният на 9 май в Прага форум утвърди прерстването, прие нови членове
и излъчи следното ръководство:
Управителен съвет: председател Антон
Стамболийски, Чехия, заместник-председател Николай Велков, Будапеща, генерален секретар Димитър Христов, Чехия.
Членове Дамян Урбан, Австрия и Петър
Ранков, Румъния.
Контролно-ревизионна комисия: председател Божидар Баиров, Чехия. Членове:
Емилия Хрушикова, Братислава и Петко
Иванов, Литва.
Етично-арбитражна комисия: председател
Мими Дичева, Виена. Членове: Никола
Николов, Словакия и Светлана Драгнева,
Украйна.

гърнахме идеята и всички вие
може да съдействате за реализацията й.
Разбира се, че по време на Събора имаше забележки: опашката
за бюфета била голяма, музиката
спряла да свири много рано, нямало кърначета. Трупаме опит
и ще се стараем това да не се повтаря, обещаваме! Но пък едно
е ясно: имаше атмосфера. А на
раздяла – и сълзи, и пожелания
да се срещаме по-често. И може
би това трябва да е основната
ни цел – да се събираме по-често
и на различни места.
И както каза вицепрезидентът
Ангел Марин, цитирайки баба
Ванга: да се уважаваме, ние българите, да се обичаме, ние, българите, защото всички ние сме деца
на майка България.
Довиждане до Микулчице
2009! 
РОДЕН ГЛАС · брой 3 · 7

RodenGlas 03_2008-V2.indd 7

24.6.2008 23:08:49

F
С Ъ Б И Т И Я

ТЕКСТ: Ели Мандажиева СНИМКИ: Ели Мандажиева

П О С Е Щ Е Н И Е НА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА АНГЕЛ МАРИН В ЧЕХИЯ

Чувствам се като

един от вас
НА 8 МАЙ, ПО ПОКАНА НА
БЪЛГАРСКАТА
КУЛТУРНОПРОСВЕТНА ОРГАНИЗАЦИЯ
И СЪЮЗА НА БЪЛГАРИТЕ
В ЕВРОПА, В ЧЕХИЯ ПРИСТИГНА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТЪТ
НА БЪЛГАРИЯ АНГЕЛ МАРИН. ОСНОВНИЯТ ПОВОД
ЗА ПОСЕЩЕНИЕТО МУ БЕШЕ
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА,
ОРГАНИЗИРАНА ОТ СЪЮЗА
НА БЪЛГАРИТЕ В ЕВРОПА.
В ПРОГРАМАТА МУ ОСВЕН
ТОВА БЯХА ВКЛЮЧЕНИ СРЕЩИ С УЧИТЕЛСКИЯ СЪСТАВ
НА БЪЛГАРСКОТО СОУ „Д-Р
ПЕТЪР БЕРОН“ И С МИНИСТЪРА ПО ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА
И НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА НА ЧЕХИЯ ДЖАМИЛА
СТЕХЛИКОВА.

Т

ова е второто посещение на вицепрезидента Ангел Марин в Чехия. Първото беше през 2004 г., когато
отново се отзова на покана на Българската организация. Още с пристигането си той изрази радостта си от
своята среща с хора, които познава
и сред които се чувства не като държавно лице и вицепрезидент, а „като
един от вас – като българин“.
Първата точка в програмата му
беше полагането на венец пред паметника на българите, паднали по
време на Пражкото въстание, намиращ се на Олшанското гробище.
Освен представителите на българската общност, заедно с вицепрезидента пред паметта на падналите се
поклониха посланикът на България
в Чехия Здравко Попов и полковник
Росен Йорданов, военен и военновъздушен аташе в посолството на
България.
СПЕЦИАЛНО ВРЕМЕ В ПРОГРАМАТА СИ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТЪТ
ОТДЕЛИ НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“, КОЕ-

ТО Е ИЗПРАВЕНО ПРЕД ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ЗАТВАРЯНЕ.
В училището беше посрещнат от
неговия директор Албена Георгиева
и от учителския състав. Вицепрезидентът разговаря с тях и ясно изрази мнението си за необходимостта от съществуване на училището.
„Самият факт, че в една европейска
столица съществува сграда, на която има надпис Българско училище,
значи много“ – каза той и заяви, че
не може да се прави паралел между
училище в България, където децата,
макар и трудно, могат да пътуват до
съседното населено място и едно
училище в чужбина. „Тук става въпрос за стратегия на българската
държава и политиката, която трябва
да провежда спрямо сънародниците ни зад граница. За осигуряване
на възможност за самообразование
и най-вече обучение на български
език. В днешно време се създават
училища към посолствата, търсят се
начини за обучение и по интернет.
Добре е, че има такова разнообразие
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от възможности. Но е недопустимо
да имаме създадено училище и да
разрешим да бъде погубено.“
Директорът на училището Албена Георгиева конструктивно се спря
върху онова, което за запазване на
училището може да направи самият
учителски състав. На първо място
това е високото качество на обучението, т.е. онова, което го прави
привлекателно за родителите. На
второ място постъпването на повече деца от средите на отдавна установилите се българи. Тя изтъкна,
че в момента в училището учат предимно деца на българи, пристигнали наскоро. Би трябвало да има повече деца и от семействата на онези,
заради които преди 60 години училището е било основано. Третият
важен момент са извънкласните
дейности. Те са изключително полезни и желани от децата, но за
съжаление за следващата година
са изключени от учебните планове.
Единственият начин, по който биха
могли да се провеждат, е на доброволни начала от страна на учителите. „В момента съществуваме в такива тесни рамки и ограничения, че
не творим, а оцеляваме несигурно.
Не се примиряваме, опитваме се да
изплуваме, но все пак целта не е да
не изпълняваме заповедите, а да се
преосмислят някои разпоредби“ –
завърши думите си тя.
С шеговитата обосновка, че
и осъденият на смърт има право на
последна дума, се изказа учителят
Еленко Начев. Той направи сравнение с училищата на други държави,
които подобно на Българското училище са създадени зад граница. Даде
за пример руските училища, които спадат към министерството на
външните работи на Русия и разполагат с такава материална база, която
ги прави масово желани и търсени.
„Тук материалната база е на такова
ниво, на каквото беше в България
преди 15 години.“
Срещата приключи с уверението
на вицепрезидента, че в негово лице
училището има пълната подкрепа на
президентската институция.
СРЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ДОГОВОРЕНИТЕ СРЕЩИ БЕШЕ ПОСЕЩЕНИЕТО ПРИ МИНИСТЪРА ПО
ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА ДЖАМИЛА СТЕХЛИКОВА.

Освен началника на кабинета на
вицепрезидента – Светла Тошкова,
на срещата присъстваха посланикът
на България в Чехия Здравко Попов, председателят на Българската
организация Антон Стамболийски
и неговият заместник Петър Попов. Вицепрезидентът благодари на
министър Стехликова за включването на българите сред официално
признатите малцинства на Чехия,
за възможността, която им се дава
да провеждат културни акции, за
осигуряване на помещения в Дома
на малцинствата и финансовата
подкрепа, която получават за поддържане на дейността си. Джамила
Стехликова отговори, че българите
са традиционно малцинство, което
и занапред ще се радва на подкрепата на Чехия. Двамата изтъкнаха, че
и двете държави се отнасят традиционно толерантно към малцинствата
и чужденците, които по политически
и икономически причини са намерили свой дом на териториите им.
Вицепрезидентът
информира
министър Стехликова за повода на
своето посещение в Чехия: участие
в конференцията на българските общности в Европа, за която ще
пристигнат представители на българските общности от целия континент. „Това означава, че българите
в Чехия превръщат Прага в център
на българската общност в Европа.
Благодарен съм ви за това, че вашата държава осигурява домакинство
за тази проява.“ Министър Стехликова отговори, че за Чехия, разбира се, е чест да
се превърне в духовен
център на българската
диаспора. Тя благодари
на вицепрезидента и за
предстоящото му посещение в археологическия ареал край с. Микулчице. „Смятам, че
е много важно да задълбочаваме съзнанието за
културната и историческа близост на нашите
народи.“
Вицепр е зи дентът
Ангел Марин връчи на
министър Стехликова
„Почетен медал Иван
Вазов“ на Държавна
агенция за българите
в чужбина. 
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С уважение,
внимание
и грижа
В ДЕНЯ НА ПРИСТИГАНЕТО СИ, ВИЦЕПРЕЗИДЕНТЪТ МАРИН ОТДЕЛИ ВРЕМЕ ЗА ИНТЕРВЮ ЗА СПИСАНИЕ „РОДЕН ГЛАС“.
Господин Вицепрезидент, заемате своя пост шеста година. Обръщайки се назад, каква оценка бихте
си дали, гордеете ли се и удовлетворява ли Ви постигнатото дотук?
Замислям се над резултатите от
моята работа и ги оценявам като
скромни. Би било пресилено да говоря за гордост и удовлетворение от
извършеното. Още повече, че съм
наясно колко високи са очакванията
на хората, които са ме избрали.
Вие обаче питате за удовлетворението, което човек получава, когато
работи и вижда ефект от усилията
си. Смятам, че за тези шест години
президентската институця постигна много и се надявам, че и аз имам
принос за това. Основание за гордост можем да открием, ако вземем
дори само работата с вас, нашите
сънародници, които живеете извън
България. В политиката, която провеждаме, прозира ясно нашето уважение, внимание и грижа по отношение на вас.
Едва ли има друга държава, която така живо да се интересува от
сънародниците си зад граница…
Нашите сънародници в различните страни имат нужда от българската държава, както и тя от тях.
Процесите, които протичат в глобализиращия се свят са такива, че
ако не се намери начин за противодействие на обезличаването и обезродяването – ще се изгубим като
нация. Смятам, че съхраняването на
българското – българската душевност, култура и език – е в интерес не
само на българите и България. Това
е принос и за световната цивилизация като част от богатството и разнообразието на планетата.

Какви са впечатленията ви от
българските общности по света?
Отнасям се с огромно уважение
към българите зад граница и високо ценя и уважавам онова, което са
направили, за да се съхранят като
българи. Ако при нас, живеещите
в България, това става от само себе
си, то в друга страна са необходими
усилия и любов към родината.
Много се радвам, когато живеят
задружно и със съвместни усилия
се стараят да решат проблемите,
пред които са изправени и които не
са малко. Заедно с това с огромна
болка изживявам случаите, когато
виждам неразбирателство, раздори,
противопоставяне и злепоставяне
пред властите на държавата, в която
живеят. Това е много унизително, но
за съжаление също е факт.
Със сигурност може да разкажете безброй случки от срещите си
със сънародници зад граница?
Наистина мога. Обикновено са
много дребни, но много показателни. Не мога да забравя разказа на
едно семейство от Унгария за деня,
в който всички заедно получават
унгарски паспорти. След като – според правилата в Унгария – полагат
клетва пред официалните лица, те се
връщат в къщи и сядат на празнична
трапеза, за да отпразнуват събитието. И изведнъж всички – родители
и деца – чувстват, че не смеят да се
погледнат в очите. И в един момент
майката казва: „Все пак не сме предатели, ние си обичаме България!“
Или друг случай, от Украйна. Една
девойка, бесарабска българка, години наред сънува България. Никога
не е идвала в България, познава я
само по разказите на баба си и дядо

си, които също не са идвали в България. Тъй като е художничка, започва
да рисува картини от сънищата си
за България. Тя разбира се посети
България, днес учи в Художествената академия в София, пише стихове
и иска да стане българска гражданка. При една наша среща я попитах
дали видяното в България съвпада
със сънищата й. И тя отговори, че
в по-голямата си част – да.
На една парижка улица срещнах
българска девойка, която продаваше
картини. Разговорихме се и на раздяла тя ме помоли първо да разкажа
на младежите от нейната възраст, че
могат да напуснат България, но да не
мислят, че навън е по-лесно. И второ: „Направете България такава, че
всички, които сме навън, да поискаме да се върнем.“ Отговорих й, че
второто трябва да постигнем заедно
– ние, които сме в България и вие,
които сте навън. Защото сами няма
да успеем.
Какви качества трябва да притежава вицепрезидентът?
Според мен, първото и основно
качество, е да има чувство за държавност. Усет за това, какво трябва да се
направи, за да укрепва държавата
и авторитетът й и хората й да живеят
по-добре. Освен това трябва да остави настрани егоистичните нагласи,
личните стремления и вътрешното
самолюбие. Защото президентската
институция се олицетворява от президента. Вицепрезидентът трябва да
умее да работи скромно, ненатрапчиво и без излишен шум. Да умее да
работи и живее в сянка.
Мисля, че е много трудно да се
намери подходящ вицепрезидент.
Дано да се окажа такъв. 
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отев покорява сърцата на българите със своята пламенна
и неподправена искреност. Обичта към него е свързана с доверие,
защото с живота и делото си той
е ярък пример за достойнство – при
него няма разминаване между думи
и дела (не толкова често срещаща се
хармония).
„Подкрепи и мен ръката,
та кога въстане робът,
в редовете на борбата
да си найда и аз гробът!“
На 17 май 1876 година авторът
на тези страстни стихове написва
и своето прощално писмо от парахода „Радецки“: „Аз съм весел и радостта ми няма граници, като си наумя, че „Моята молитва“ се сбъдва.
Първата стъпка от героичния път
на четата – завладяването на „Радецки“ и успешното слизане на родния
бряг, бързо става известна в Европа
и прави силно впечатление. Почти
цялата европейска преса отбелязва
събитието. Там, на близкото до брега възвишение, откъдето се вижда
Дунав и цялата околност, Ботев поздравява четниците с пламенно слово:
„Всички коленичихме, целунахме земята, знамето и кръста, направен от
кръстосани саби.“ (Н. Обретенов)

Поп Сава произнася клетвата, повтаряна от момчетата, която завършва с думите: „Кълна се, че ще умра за
отечеството си България!“
„Българийо, за тебе те умряха.
Една бе ти достойна зарад тях…“
Прекланям се пред подвига и мъжеството, пред саможертвата на
всички, които с кръвта си написаха
историята на България!
Тоз, който падне
в бой за свобода,
той не умира.
Поклон прад паметта на загиналите четници в името на България!

ПОКЛОН
ПРЕД ЧИСТОТАТА НА ПОМИСЛИТЕ,
ПРЕД СИЛАТА НА ИДЕИТЕ,
ПРЕД БОРБЕНИЯ ДУХ И НЕПРИМИРИМОСТ,
ПРЕД СВЕТЛАТА ПАМЕТ
НА ПОЕТА И РЕВОЛЮЦИОНЕРА
ХРИСТО БОТЕВ!
ПОКЛОН!
„АЗ ЩЕ НАПРАВЯ РЪЦЕТЕ СИ НА ЧУКОВЕ, КОЖАТА
СИ НА ТЪПАН И ГЛАВАТА СИ НА БОМБА, ПЪК ЩЕ
ИЗЛЯЗА НА БОРБА СЪС СТИХИИТЕ...“
(из писмо на Т. Пеев)

160 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТО БОТЕВ

Б

ОКОЛЧИЦА
Когато сутрин пръсне се мъглата,
криле разперил
с гордост на сокол,
сияе кръст един над планината
с чело, обвито цяло в ореол.
Пред него хребетите
на колене
снишават се, мълчат в поклон край нас.
Заслушан, чуваш как гората стене
и как те буди Ботевия глас.
Широко
над планинската верига
с легендите безспир кръстосва той,
и словото му в буря се надига,
и канари се сриват с гръм и вой.
А пещерните дупки
като рани
чернеят върху стария Балкан
и в орди облаците насъбрани
размахват ятаган след ятаган
Но чуката остава непревзета,
че Ботев смелите на бой зове,
изправил ръст сред храбреци-момчета,
и гледа той
от свойте върхове.
Иван Рудников
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ТЕКСТ: Мария Паунова СНИМКИ: Емакс Студио

НА 13 МАЙ, В НАЦИОНАЛНИЯ ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА В СОФИЯ, СЕ СЪСТОЯ КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „НОВАТА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА КЪМ БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА“. ФОРУМЪТ, ОРГАНИЗИРАН ОТ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА И МВНР, БЕ ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИТ ОТ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ. ПО ДУМИТЕ НА АНТОН СТАМБОЛИЙСКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БЪЛГАРИТЕ В ЧЕХИЯ, „ЗА ПЪРВИ ПЪТ ОТ
ДЪЛГИ ГОДИНИ СЕ ПРАВИ ТАКЪВ ФОРУМ И НА ТАКОВА НИВО. МОЖЕ БИ
ТОВА Е ПЪРВАТА ЛЯСТОВИЧКА НА ЕДНА ХУБАВА ПРОЛЕТ.“

Във фокуса:
българите
зад граница
О

т страна на българското пра- ляза, че дълго време тази политика
вителство, участие във фо- е била разнопосочна, заради многото
рума взеха вицепрезидентът Ангел различни политически инициативи,
Марин,
министър-председателят движени от различни правителствеСергей Станишев, вицепремиерът ни институции и неправителствени
и външен министър Ивайло Кал- организации.
Премиерът Сергей Станишев
фин, министърът на образованието
и науката Даниел Вълчев, министъ- също призна липсата на координарът на културата Стефан Данаилов, ция между отделните институции
социалният министър Емилия Ма- и наличието на противоречиви засларова, министърът на правосъ- кони. Посочи, че е нужен конкретен
дието Миглена Тачева. От чужби- план за действие и нова политика
на пристигнаха представители на към българите по света. Сред основбългарските общности зад граница. ните акценти той посочи разработОсвен цялостната политика на Бъл- ването на Национална стратегия за
гария към българите зад граница работа с българите по света, преглед
бяха засегнати различни конкретни и промяна на нормативната уредвъпроси, сред които този за обра- ба, както и създаване на отделен
зованието на българските деца зад фонд за българите в чужбина, койграница, за българския трудов па- то да финансира конкретни проекти
зар и придобиването на българско и инициативи на техните организации. Предвидени са структурни
гражданство.
В уводното си изказване вицепре- мерки, сред които създаване на съмиерът и външен
министър
ИвайИвайло Калфин призна, че политиката
ло Калфин призна,
към българите в чужбина дълго време
че политиката към
българите в чуже била извън фокуса на вниманието
бина дълго време
е била извън фокуса
на вниманието. Той посочи, че е не- вет за българите в чужбина към Миобходима цялостна политика към нистерски съвет, създаване на набългарите в чужбина, координира- ционален консултативен експертен
на между различните институции съвет за българите в чужбина към
и представителите на българските Държавната агенция за българите
общности по света. Също така отбе- в чужбина и създаване на парламен-

[

]

тарна комисия или подкомисия за
българите в чужбина към Народното събрание.
Сред акцентите в срещата беше
получаването на българско гражданство. Министър Ивайло Калфин
заяви, че ще бъде затегнат режима за
издаване на български паспорти. За
периода 1 януари 2001 г. – 31 декември 2007 г., са придобили българско
гражданство 31 958 лица от български произход. Министърът на правосъдието Миглена Тачева изказа
мнение, че приемането на българско гражданство трябва да става на
специална церемония, на която под
звуците на националния химн гражданинът да се заклева във вярност
към Васил Левски или Христо Ботев.
Тя приведе като пример Англия, където получаващите гражданство се
заклеват във вярност в кралицата.
Срещите на вицепрезидента Ангел Марин с българи зад граница
и връзката му с техните общности,
се отразиха на конструктивността
и ясно изразеното му становище.
В изказването си той подчерта, че
е необходимо вземането на спешни
мерки във връзките с българите зад
граница, които обаче вече са закъснели. Поне четири закона трябва
да бъдат променени или да бъдат
приети нови: законът за българите,
живеещи извън България, законът
за българско гражданство, законът
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за чужденците в България и законът
за заетостта. Според вицепрезидента трябва по-активно да се работи
и за решаването на въпросите с образованието на децата от български
произход извън България. „Това
е проблем, който не търпи отлагане, защото ако днес не се подготвят
нещата, наесен, със започването на
учебния процес, ще се пропусне цялата година. И дано да не се случват
събития от типа на това от миналата
година в Чехия, в Прага, в училище
„Д-р Петър Берон“, където не започна първи клас, защото към времето
в началото на учебната година не са
стигнали две деца, за да се допълни
изискваната бройка.“ Като свое лично усещане вицепрезидентът повдигна въпроса за присъствието на
българите зад граница в медийното
пространство на България. „Моето
разбиране е, че те са част от България и техният живот трябва да бъде
достояние на България.“ В заключение вицепрезидентът изказа пожелание всички заедно да направим
България такава, че да ни се иска да
живеем в нея. И това няма да бъде
стара или нова, а най-добрата политика към българите по света.“
Допълнителна гледна точка в дискусията внесоха изказванията на
представителите на българските общности зад граница. Първото от тях бе
на Антон Стамболийски, председател

ническия мандат на посланика на
България в Чехия Мартин Томов, бел.
на ред.). С една дума добър закон,
който не се изпълнява, е като врата в полето.“ Антон Стамболийски
засегна и проблема с българските
училища зад граница. „В Прага има
българско училище, което през тази
година празнува 60-ата си годишнина. И вместо да се радваме, какво
се получава? – опити за закриването му. Децата идват
България търси връзка с децата си зад
с грейнали очи, а ги
граница. Дано само не забрави, че мновръщат, защото не се
го от тях веднъж вече са се почувствали
е изпълнила квотата
от 16 бройки. За мен
излъгани
това решение е абсопартия, която се казва „България“. лютно бюрократично. Разбирам, че
Антон Стамболийски изтъкна, че ор- „рибата мирише от главата“, но няма
ганизирането на форума е изключи- как, ще я чистим от опашката.“
От всичко, казано на форума,
телен почин и все пак най-важното
е да бъде реализирано онова, което едно стана пределно ясно: България
се обсъжда на него. „Защото и преди търси връзка с децата си зад гранисме чували, че крайъгълният камък ца. Дано само не забрави, че много
на държавната политика е работата от тях веднъж вече са се почувствас диаспората. А какво се получи на ли толкова излъгани, че са побягнапрактика? От тези крайъгълни ка- ли през глава, кой накъдето види.
мъни посолствата си направиха ки- Както пише Антон Стамболийски
тайски стени и разбиха диаспората. в свое писмо до просветния минисВ това отношение можем да кажем, тър Даниел Вълчев: „Ние не искаме
че в Чехия духаше северняк цели да бъдем ухажвани. А да не забравяшест години (има се предвид посла- те, че сме българи.“ 
на Българската културно-просветна
организация в Чехия. Той припомни, че организацията води началото
си от „Българска седянка“, основана
само две години след Освобождението на България. „За да оцелеем толкова дълго, сме имали един принцип
и той е, че всеки, който прекрачи
прага на организацията, забравя за
своята партийна принадлежност. Тя
остава отвън, а вътре има само една
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Четвъртата среща на медиите

повдигна въпроси и спорове
ОТ 18 ДО 22 МАЙ, ПОД НАДСЛОВА „МЕДИИТЕ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯТ ТРЕТИ В МЕЖДУКУЛТУРНИЯ ДИАЛОГ“, В МАДРИД ПРОТЕЧЕ ЧЕТВЪРТАТА СВЕТОВНА СРЕЩА НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ БТА. ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ НА АГЕНТУРАТА БЯХА ИЗДАВАНИЯТ В ИСПАНИЯ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИК „НОВА ДУМА“ И ИСПАНСКАТА ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ЕФЕ. ОСВЕН ДЕЛЕГАТИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ ЗАД ГРАНИЦА, СРЕД НАД 150-ТЕ
УЧАСТНИЦИ ИМАШЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО, ИСПАНСКИТЕ И БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ.

С

рещата беше официално открита от президента на България Георги Първанов в кметството на Мадрид и в присъствието на
кмета на Мадрид Алберто Руиз
Гаярдон. Сред официалните гости
бяха външният министър Ивайло
Калфин, бившият премиер Симеон
Сакскобургготски, министърът на
държавната администрация Николай Василев, председателят на комисията по външна политика Соломон
Паси и др.
В словото си президентът Георги
Първанов се обърна, както към медиите, така и към всички българи
зад граница. „В условията на глобализацията не територията, а духът
е ключовото понятие, движещият
фактор на развитието на една нация“ – каза той и потвърди, че вниманието на българската държава все
повече се фокусира върху българите
зад граница. Призна, че онова, което се прави засега, е да им се „занесе
кашон книги“. „Надявам се и очаквам, че този форум ще бъде стъпка
напред в усилията ни да представим
автентичния образ на България. Защото българските медии по света са
възможно най-добрите посланици,

в редица случаи, разполагащи с много повече лостове и ресурси дори от
дипломатите.“
В предварително оповестената
програма на срещата бяха набелязани за обсъждане редица теми, занимаващи обществото ни, всяка от
които пречупена през възможностите за влияние от страна на медиите:
„Медийни стратегии на българския
туризъм“, „Медиите и академичната
емиграция“, „Програмата на правителството за българите в чужбина“,
„Виновни ли са медиите, че България
няма Нобелов лауреат“ и др. Специален акцент – както много често
в последно време – беше поставен
върху промотирането на българската
история, култура и език. Въпросът за
имиджа на България пред света е лайтмотив, който явно се върти в омагьосания кръг на необходимостта от
реклама и липсата на средства.
Министърът на държавната администрация Николай Василев обърна
внимание на „транслитерация“-та,
т.е. системата от правила за правилно записване на всички български
имена с латински букви. В момента
едно и също име или название може
да се срещне написано по няколко

TРАНСЛИТЕРАЦИЯ
кирилица:
а, б, в, г, д, е, ж, з, и, й, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф,
х, ц, ч, ш, щ, ъ, ь, ю, я
латиница:
a, b, v, g, d, e, zh, z, i, y, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, f, h, ts,
ch, sh, sht, a, y, yu, ya
буквени съчетания:
дж, ьо, йо
dzh, yo, yo
изключение: България – Bulgaria
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различни начина. Министър Василев даде пример с традиционни
български имена като „Георги“ изписвано по няколко начина и със
семейства, чиито имена в паспортите са изписани по различен начин.
Липсата на правила се отразява в изписването на градовете по табелите:
така например четирибуквеният
„Русе“ е изписван поне по четири
различни начина, а рекордьор в това
отношение е Панагюрище – седем
различни начина. Името на България също не е изключение. Ето защо
в началото на мандата през 2006 г.
неговото министерство инициира
програмата „Разбираема България“,
която в крайна сметка довежда до
утвърждаване на общовалидни правила. Днес има разработен и безплатен софтуер, публикуван на няколко
сайта, който „превежда“ съответното название на латиница.
Журналистите – в идеалния вариант – би трябвало да са хора хора
знаещи, с широки интереси и по
начало любопитни. В съответствие
с тази заветна представа, организаторите бяха подготвили изключително богата и разнообразна съпътстваща програма, която да осигури
допълнителна връзка между участниците. Така например още в началото на срещата беше прожектиран
филмът „Шивачки“ на режисьора
Людмил Тодоров, който е един от
най-успешните в съвременното
българско кино и носител на пет
филмови награди за 2007 г. В деня
на откриването на срещата в кметството на Мадрид беше представена
книгата на проф. Николай Овчаров
„Кратка история на България“, издадена специално за случая на испански език. Състоя се предпремиера
на изложбата „Буквите на България
– новата азбука на Европа“, съставена от 30 плаката, всеки изобразяващ по една буква от българската
азбука. Всички присъстващи имаха
възможност да се настроят философски и/или носталгично, следейки мултимедийната фотоизложба
на вестник „Нов живот“ на тема „50
години област Кърджали“. Включените 2000 фотоса – от архивни черно-бели кадри отпреди 50 години до
нови дигитални изображения – застиваха за миг на екрана и отлитаха,

освобождавайки място за следващото събитие: празненства, трагедии,
строежи и катастрофи. История, събирана от репортерите на вестника
в продължение на 50 години.
На срещата в никакъв случай
не липсваха и разгорещени дебати (в залата) и остра размяна на
мнения (в кулоарите). Първа бактериологична беше хвърлена още
в началния панел, миролюбиво наречен „Какво се случи между двете
срещи?“ и явно предвиден по-скоро
като подгряващ кръг. Представителят на „Парижки вести“ Александър Градинаров взе думата и попита
„Защо сме тук?“, „Кой плаща всичко
това?“ и „Какво цели?“ Въпросите
бяха подети не само от водещия Николай Кънчев, но и от всички, които
се изказаха. Благодарение на Александър Градинаров, от гледна точка
на дискусиите, Четвъртата среща
направи направо летящ старт.
През втория ден подобна разгорещена дискусия беше предизвикана от изтъркания въпрос за емиграцията и възможното връщане
на българите в България. По тази
точка много кратко и директно беше
изказването на Борислав Николов,
издател на вестник „Форум“, Канада. Той обобщи, че всеки българин,
живеещ в Канада, внася в България
поне по 10 000 долара годишно. Ако
България мисли, че може да се лиши
от тези пари и освен това да намери
реализация за завърналите се – тогава темата подлежи на дискусия. Изказването му отне две минути – колкото и последвалите аплодисменти.
Към тези въпроси се присъединиха и онези, които долетяха като ехо
от България: Защо патрон на изявата е президентът? Защо срещите не
се провеждат в България? Въпросът
според мен не е в това, къде се провеждат срещите, а дали в ерата на
глобализацията можем да укоряваме някого, че мисли глобално?
Словото си при откриване на срещата, акад. Антон Дончев започна
с изречението: „Езикът ни е музика, не по-лоша от тази на Бетовен.“
Затова може би най-малкото, което
можем да направим, е да не свирим
фалшиви тонове на него – нито заради каузи, нито заради собствения
ореол. 
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НА ФОНА НА М И К У Л Ч И Ц Е

Честит
празник,
българи!
В ЕДИНИЯ СЛУЧАЙ ПРОГОНВАМЕ ОТ МИСЛИТЕ СИ ОКОЛНИЯ СВЯТ, РАЗРАВЯМЕ ЖАРАВАТА НА БОЛКАТА В ДУШАТА СИ И РАЗРЕШАВАМЕ НА ИЗМОРЕНАТА НАДЕЖДА ДА НИ УБЕДИ, ЧЕ ЗА ТЕРЗАНИЯТА НИ ИМА РЕШЕНИЕ. ВЪВ
ВТОРИЯ СЕ ЗАМИСЛЯМЕ ИМЕННО ЗА СВЕТА ОКОЛО НАС, СВЕЖДАМЕ ГЛАВА ПРЕД ВЕЛИЧИЕТО НА ДАДЕН ЧОВЕК
ИЛИ СЪБИТИЕ И СИ ОБЕЩАВАМЕ, ЧЕ ЩЕ ПОМНИМ И ТАЧИМ НАПРАВЕНОТО. МИСЪЛТА МИ Е ЗА ОНЗИ МОМЕНТ,
КОГАТО ЗАСТАВАМЕ НА НЯКОЕ ОТ СВЕТИТЕ МЕСТА – ОНЕЗИ ТОЧИЦИ НА ЗЕМЯТА, КОИТО КАТО МАГНИТ ПРИВЛИЧАТ ХИЛЯДИ ПОКЛОННИЦИ. И ОТТАМ И ЗА МИКУЛЧИЦЕ, КЪДЕТО ВСЕ ПОВЕЧЕ БЪЛГАРИ ИДВАТ, ЗА ДА ПОЧЕТАТ
ПАМЕТТА НА ПО-ГОЛЕМИЯ ОТ БРАТЯТА-ПРОСВЕТИТЕЛИ – СВ. МЕТОДИЙ.

В

сички знаем, че за българския
народ делото на двамата братя оказва влияние не просто върху
културното му развитие, но е спомогнало за запазването ни като народ
и държава. Може би затова имаме
специален ден, в който празнуваме
делото им – 24 май. Той е нашият
празник на духа и правото на самоопределяне. Правото на мнение
и непокорство. Празник на мисълта.
На онези глави, които си остават изправени дори и с риск да бъдат посечени.
В България празничното настроение витае на всяка крачка. В Чехия
трябва да си го създадем – от „А“
и „Б“ – сами. И вече години подред
го правим: Българската организация събира общността за поклон

и то пак пред тях – първоучителите,
в Микулчице.
Събрахме се и тази година. На
мястото, което преди векове Св. Методий е превърнал в духовен център,
съпоставим – според археолозите
– с блясъка на Рим, днес пристигнаха българи от Чехия, Словакия,
Австрия и Унгария. Специални
гости бяха председателят на Народното събрание на България Георги
Пирински и съпровождащата го
делегация: народните представители Пламен Славов, Йордан Петков
и Андрей Баташов. От Държавната агенция за българите в чужбина
пристигнаха Петър Тошев и Никола Даскалов, директор на дирекция
„Български общности и информационна дейност“.

Празненството започна с празнична литургия, отслужена от владика Крищоф, глава на Православната църква в Чехия. За първи път
на празника в Микулчице присъстваше и висш духовен представител
на православната църква на България – пловдивският митрополит
Николай, пристигнал по покана на
Крищоф специално за събитието.
Той прочете слово, отправено към
събралото се мнозинство.
След литургията, пред паметника на Св. Методий бяха поднесени
венци и цветя. Георги Пирински отправи поздрав към присъстващите.
„За мен и колегите ми от Народното
събрание на България е голяма чест
и удоволствие да споделим 24 май
с вас тук, в Микулчице и да се на-
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сладим на традицията, която поддържате, на духа, който носите и делото на Кирил и Методий, запазено
в сърцата ви“ – каза той. Следваха
изпълнения на танцовите състави
„Китка“ и „Пирин“ от Бърно.
Гости на празненството бяха
и представителите на българските културните центрове в Чехия
и Словакия. „В Микулчице дойдох
още първата година след назначаването ми и останах очарована от
мястото“ – каза директорът на БКИ
в Словакия Елена Арнаудова. „Вече
идвам за четвърта година и се надявам да дойда пак. Смятам, че това
е едно свято място. Не е доказано
дали наистина Методий е погребан
тук, но според мен това няма значение. Важното е, че българите се събират и идват официални лица и от
България.“
По покана на посланик Здравко
Попов и по инциатива на българите
в Словакия, на празненството пристигна и посланикът на България
в Словакия Огнян Гърков. Той също
отбеляза, че Микулчице е останало в общественото съзнание като
едно от светите места, където има
останки от Св. Методий. „Има една

установена традиция българите да
се срещат тук и тя има отзвук и сред
местното население. От разговорите
ми с чешки и словашки държавни
лица е ясно, че за тях това е един утвърден форум за среща на българите
по повод 24 май.“
Преди да замине, Георги Пирински и съпровождащата го делегация
разговаряха с директора на музея
и кмета на Микулчице, който изтъкна, че благодарение на посещенията
на високопоставени български държавни лица, чешките държавници
също започват да обръщат внимание на ареала и то се превръща в поредната връзка между народите на
двете страни.
Поклонниците, посещаващи светите места вярват, че те излъчват
положителна енергия, която има
безспорно благотворно влияние.
Прибавяйки към нея светлината, която самите ние донасяме – или поне
би трябвало да го правим – със себе
си, както и умиротворителното влияние на повода, който ни събира, се
получава наслагване, което със сигурност е празник за душата.
Затова отново: честит празник,
българи! 

По време на събора, председателят на Българската
културно-просветна организация Антон Стамболийски връчи на Георги Пирински почетен плакет на
организацията. „Искаме да
ви връчим този малък спомен, който потвърждава,
че нашата организация присъства в Чехия вече повече
от 125 години,“ каза Антон
Стамболийски.
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Нужда от активно сътрудничество
ПОСЕЩЕНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРИЯ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ В ЧЕХИЯ
БЕШЕ ПО ПОКАНА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЕНАТА НА ЧЕХИЯ ПРШЕМИСЪЛ СОБОТКА. ГЕОРГИ ПИРИНСКИ ОСВЕН
ТОВА СЕ СРЕЩНА С ПРЕЗИДЕНТА НА ЧЕХИЯ ВАЦЛАВ КЛАУС, С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КАМАРАТА НА ДЕПУТАТИТЕ
МИЛОСЛАВ ВЪЛЧЕК, С ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ВЪПРОСИ НА СЕНАТА, КАКТО И С КМЕТА НА ГРАД ПРАГА Д-Р ПАВЕЛ БЕМ.

П

о време на посещението си
в Микулчице Георги Пирински
с готовност отдели време за кратко
интервю за списание „Роден глас“.
Господин Пирински, как протекоха предвидените в програмата
ви срещи?
Като продължение на вече установен интензивен диалог между България и Чехия, т.е. веднъж като по-стара
традиция и веднъж като диалог между страни-членки на Европейския
съюз, които сравнително отскоро са
в Съюза и имат сходни интереси.
Чехия по традиция подкрепя
България. Има ли някаква промяна
в това отношение?
Същественото е, че това не е просто декларирана подкрепа. Чехия разбира същината на проблемите, пред
които е изправена една нова членка
на ЕС, добре знае къде могат да нас-

тъпят проблеми и провали и проявява много балансирано отношение
към тях. Разглежда ги в един по-цялостен план от гледна точка на приноса, който всяка от страните дава
в ЕС, подчертава нуждата от активно сътрудничество между страните
и предлага конкретна помощ за преодоляването на трудностите.
Болен въпрос за българската
общност в Чехия е вероятността
от затваряне на българското училище „Д-р Петър Берон“ в Прага.
Вашето мнение по въпроса?
За мен няма съмнение, че тези
училища трябва да продължат да
обучават ученици и да предлагат
пълноценно образование. Първо,
защото пристигат млади хора, които
търсят работа и децата им имат нужда от образование. Второ, тези училища са носители на определена културна традиция, на делото на Кирил

и Методий. Днес, на 24 май, чувстваме колко ценна и дълбока е тази
традиция и колко широко се споделя
от всички славяни и културни хора.
Явно има управленски проблеми,
свързани със запазването им, на които трябва да се търси решение.
Какво е мнението ви за засиленото внимание на България към българските общности зад граница?
Няма съмнение, че поради проблеми в миналото, България има
много какво да догонва в това отношение. Неотдавна се проведе
конференция на тази тема на найвисоко равнище, има и голямо активизиране в дейността на Държавната агенция за българите в чужбина.
Всичко това говори за едно съвсем
ново внимание, което се обръща на
развитието на българската общност,
което несъмнено ще доведе до конкретни резултати. 

Гост в Българското училище
ГОСТ ОТ НАЙ-ВИСОК РАНГ ПОСРЕЩНА НА 22 МАЙ ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОЛЕГИЯ НА УЧИЛИЩЕ „Д-Р
ПЕТЪР БЕРОН“ В ПРАГА. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ, СЪПРОВОЖДАЩАТА ГО ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЛЕГАЦИЯ И ПОСЛАНИКЪТ НА РБ
В ЧЕХИЯ ЗДРАВКО ПОПОВ, БЯХА
ЛЮБЕЗНО ПРИВЕТСТВАНИ ОТ ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО, А МОМИЧЕНЦА В НАРОДНИ НОСИИ
ПОДНЕСОХА ХЛЯБ И СОЛ И ДАРИХА
СКЪПИТЕ ГОСТИ С КИТКА ЗДРАВЕЦ.

В

учителската стая се състоя откровен разговор за проблемите,
съпътстващи работата на Българското училище в Прага. Преди това ди-

ректорът Албена Георгиева поздрави
гостите с думите: „Добре дошли в България!“ и ги запозна с историята на
училището, с усилията на учителите
и българската общност за съграждането, развитието и авторитета на това
късче от родината на чужда земя.
Най-голяма е тревогата на Педагогическата колегия от липсата на
първи клас през настоящата учебна
година и вероятността да няма такъв
и през следващата. Георги Пирински
изслуша с внимание думите на Албена Георгиева, зададе конкретни
въпроси и обеща, че при завръщането си в България ще постави на
обсъждане проблема за бъдещото
развитие на българските държавни
училища в чужбина.
Сред гостите бяха и двама депутати, членове на парламентарната
комисия по образование, чието отношение към българските учили-

ща зад граница също е позитивно,
защото те съхраняват българщината и националната идентичност
на подрастващите.
На раздяла гостите подариха на
Българското училище учебни пособия, а получиха сувенири, изработени от децата и бяха поканени на
тържественото честване на 60 годишнината на училището.
Срещата завърши със снимки за
спомен и оптимизъм за бъдещето на
школото. 
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За десети пореден път затуптя
„сърцето на народите“
ОТ 21 ДО 25 МАЙ ПРАГА ОТНОВО
БЕ ДОМАКИН НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НА НАРОДИТЕ,
НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА
И ЕТНОСИТЕ „ПРАГА – СЪРЦЕТО НА
НАРОДИТЕ“. ФЕСТИВАЛЪТ Е СЪЗДАДЕН ОТ СЛОВАШКОТО ФОЛКЛОРНО СДРУЖЕНИЕ „ЛИМБОРА“,
ЧИИТО АРТИСТИЧНИ РЪКОВОДИТЕЛИ СА МАРИЯ И ЯРОСЛАВ
МИНЬОВИ. СЕМЕЙСТВОТО ЖИВЕЕ
В ПРАГА И ПРЕДСТАВЯ СЛОВАШКАТА НАРОДНА КУЛТУРА, БИТ
И ТРАДИЦИИ. ОРГАНИЗАТОРИТЕ
БЯХА ПОДГОТВИЛИ ИНТЕРЕСНА
ПРОГРАМА, В КОЯТО ОСОБЕНО АТРАКТИВЕН Е ФОЛКЛОРНИЯТ МАРАТОН НА СТАРОМЕСТКИЯ ПЛОЩАД,
СЪСТОЯЛ СЕ НА 24 МАЙ.

В

деня на европейските покровители – равноапостолите
Кирил и Методий – пред Пражкото
кметство се събра шумно и пъстро
множество, което веднага привлече
вниманието на пражани и туристи.
Започнаха да питат: „Какво ще има?“,
„Къде ще е представянето?“. А интересът си заслужаваше – наоколо
човек можеше да види широкополи
мексикански сомбрера, яркочервени
цигански рокли, везани български
носии, украински ботуши, пъстри
словашки костюми...

Различни в костюмите, но заедно
в обичта си към родния фолклор,
участниците потеглиха към Староместкия площад. Шестваха сред
шпалир от зрители, като всяка група пееше популярните за своя етнос
песни. Българите тази година бяха
представени от вокална и танцова група „Лира“ към Българското
училище в Прага. С много ентусиазъм децата изпяха всеучилищния
химн „Върви, народе, възродени!“,
„Една българска роза“, „Хубава си,
моя горо“, както и български народни песни. През 1998 година група
„Лира“ с ръководител г-жа Антоанета Добрева, взема участие в нулевото издание на фестивала. В следващите години са канени фолклорни
състави от България. Тази година,
за 10-ото юбилейно издание, отново
бяха поканени танцьорите от Българското училище.
Около сцената, построена на
Староместкия площад, вече се беше
събрала публика – някои прави,
други седнали на столчета, специално подготвени от организаторите, трети настанили се направо на
земята. Програмата бе открита от
словашкия фолклорен ансамбъл
„Лимбора“, който е организатор
и участник в този ежегоден народен
фестивал. Всеки участник се стремеше да представи по интересен
начин неповторимостта, уникалността на своя флклор. „Нашите“
бяха 12-ти по ред, но не и по качест-

во на изпълнението. Представиха
се с право хоро, което водещият на
програмата преведе като „koleso” за
да придобият присъстващите представа за смисъла на танца. Освен на
чешки език, с оглед на многобройните туристи, изпълненията бяха
обявявани и на английски език.
След като всички участници изпълниха елементи от програмата си,
дойде ред на двойките, демонстриращи костюмите. Те дефилираха
на сцената, а водещите обясняваха
най-съществените особености от
националните им носии.
Програмата на фестивала продължи на следващия ден, 25 май, с гала
концерт в красивата сграда „Divadlo
na Vinohradech”. В продължение на
три часа и половина на сцената оживяха мелодии и ритми от различни
краища на Европа, та дори и от далечните Мексико и Куба. Българската група „Лира“ изпълни две хора
– право и дайчово. На фона на професионалните състави, учениците
от Българското училище внесоха
детска свежест и непринуденост
на изпълнението, обич и уважение
към народния танц. На финала на
концерта всички участници се сбогуваха с публиката чрез 20 секундно
представяне на сцената.
„Прага – сърцето на народите“
е фестивал на срещи и приятелство
между разнообразни култури и доказва, че хората могат да са обединени дори в различията си. 
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та организация, значи много добри
(усмихва се). Признавам, че тези три
години бяха за мен едно откритие.
Човек може много да е слушал, но
трябва да поживее няколко месеца
в дадена страна, за да може да усети
манталитета и културата. Усещането
е различно.
Човек ражда ли се историк?
Предполагам, че има някакви заложби, защото всеки от нас от малък
се интересува от определени неща,
постепенно натрупва информация
за тях, ориентира се и се превръща
в специалист. Аз започнах да работя
в архива на 20 години и една нощ се
оказа, че са ме заключили. Бях наме-

НА 7 ЮНИ, В БЪЛГАРСКИЯ ДОМ
В ПРАГА, БЕШЕ ПРЕДСТАВЕНА КНИГАТА НА АНГЕЛ ЦУРАКОВ „ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА
ПРАВИТЕЛСТВАТА,
НАРОДНИТЕ СЪБРАНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ АТЕНТАТИ НА БЪЛГАРИЯ“, ИЗДАДЕНА САМО ПРЕДИ НЯКОЛКО СЕДМИЦИ ОТ „ТРУД“. КАТО
ИЗКЛЮЧИМ ПРЕДСТАВЯНЕТО ПО
БНР, ТОВА БЕШЕ ПЪРВАТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА КНИГАТА ПРЕД ПУБЛИКА. СПЕЦИАЛНО ЗА НЕГО ОТ БЪЛГАРИЯ БЕШЕ ПОКАНЕН АВТОРЪТ
АНГЕЛ ЦУРАКОВ.

Историята не е чернобял филм
Е
нциклопедията е посветена на
дейността на изпълнителната
и законодателната власт на България
от Освобождението до нашето съвремие. Тя е своеобразна хронология
на историята на държавните институции, техните проблеми, рушители
и съзидатели. В нея за първи път се
публикуват съставите, партийната принадлежност, промените, вътрешната и външната политика на
всички правителства, управлявали
България от Освобождението до
2007 г. Посочени са основни характеристики на съответния политически „режим“, партия, политическо
движение, както и кратки оценки
за ефективността на отделните кабинети. Разгледана е дейността на
всички Народни събрания (велики, обикновени, областни), техният
състав и създадената законодателна
база. Представени са над шестстотин
кратки биографии на политически

дейци, партийни лидери или специалисти в областта на здравеопазването, просветата, индустрията и търговията, на които в определен момент
им е било отредено да ръководят
съдбините на Отечеството. Особен
интерес безспорно представлява
включената информация за рисковете на длъжността „политик“ в България и многобройните политически
процеси, съпътствали обществения
ни живот. Самият факт, че за 128 години страната е била управлявана от
89 правителства (по-малко от година
и половина средно за всяко), красноречиво показва нестабилността
и ожесточението в политическия ни
живот, съпътстващи ни и до днес.
Енциклопедията е последният
труд на Ангел Цураков след „Правителствата на България 1879–1913
г.“, „Правителствата на България
1913–1944 г.“, „Правителствата на
България 1944–1954 г.“, „Народното
събрание на България 1878–2003 г.“
и „Политици, процеси, атентати“,
които имат няколко издания. Много
от българите в Прага го познават от
периода 2003–2006 г., когато той преподава в българското училище „Д-р
Петър Берон“. Фактът, че много от
бившите му колеги и ученици дойдоха специално, за да го поздравят, говори достатъчно за мнението и спомена, който е оставил за себе си.
А какви са твоите спомени от
пребиваването ти в Прага?
След като с такава радост откликнах на поканата на Българска-

рил един секретен материал, зачетох
се и когато по някое време светнах
лампата, се оказа, че са ме заключили. Трябваше да викам охраната, за
да мога да изляза...
Каква е отговорността на историка, когато представя даден
факт?
При събирането на информация
винаги се сблъскваме със субективизъм. Отделният човек вижда събитията от своя гледна точка. За да
се избегнат грешки, особено когато става въпрос за значими събития, трябва да има 4–5 независими
един от друг източника, които да
се засичат и водят в една посока.
Безпристрастното представяне на
материала ни задължава да търсим
и проумеем нюансите на всеки един
период, защото едва тогава ще разберем и съумеем вярно да отразим
и богатството на времето. Историята не е чернобял филм.
Посветил си енциклопедията
на родителите си?
Това е въпрос на признателност
към хората, които са ми дали културна основа и свободата да избирам какъв да стана. В основата е благодарността за подкрепата, която
винаги са ми оказвали. Имам сестра
и много приятели, но когато трябваше да взема решението, знаех, че
посвещението ще е за тях. 
Книгата може да бъде поръчана
и получена в администрацията на
Българския дом на ул. „Америцка“
28, Прага 2.
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Творец и откривател
на таланти
ТАКА Я НАРЕЧЕ АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА, ДИРЕКТОР НА БСОУ „Д-Р ПЕТЪР
БЕРОН“, ПРИ ОТКРИВАНЕТО НА
ИЗЛОЖБАТА. И ДВЕТЕ КАЧЕСТВА,
СЪЧЕТАНИ, ОТКРИХМЕ У ЛУИЗА
СТАНЕВА ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА
ПРЕДСТАВЕНАТА НА 27 МАЙ ИЗЛОЖБА В БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН
ИНСТИТУТ.

А

ко сте били на някое тържество в Българското училище
в Прага, значи отчасти сте запознати с работата на учителката по изобразително изкуство Луиза Станева
и нейните възпитаници. Като се
започне от новогодишните картички, поканите за тържествата, мартеничките, ежегодните изложби във
фоайето и се стигне до големите декори, използвани в различни детски
пиески и сценки – всичко е дело на
сръчните ръце на ученици и учител.
Вече няколко години, с много любов и професионализъм, тя показва на младите хора още един начин
да изразят своите идеи и емоции;
не с думи, жестове и поведение,
а с форми, цветове и композиция.
И как една и съща тема може да бъде
разработена по хиляди оригинални
начини, неповторими, както неповторим е самият творец.
Свидетели на невероятната детска фантазия, претворена в рисунки, станахме всички посетители
на организираната от Държавната
агенция за българите в чужбина
и Българския културен институт
в Прага изложба на рисунки от конкурса по изобразително изкуство за
деца от българските общности по
света под надслов „България в моите мечти“. Изложбата, на която имахме възможност да видим и картини
на Луиза Станева, бе посветена на
60-годишнината от основаването на
БСОУ „Д-р Петър Берон“. В нея бяха
представени част от наградените ри-

сунки на деца, взели участие в конкурса от създаването му през 2001 г.
до сега. Участниците са деца от българските общности от 28 държави
в Европа, Северна и Южна Америка,
Африка и Австралия и по традиция
отличените творби се представят
и в календарите, издавани всяка година от агенцията и изпращани до
българските сдружения и училища
в чужбина. Настоящата изложба
е пътуваща и досега е обиколила
български средища в Торонто, Братислава, Берлин, Хамбург и Прага.
Представена е и на международни
културни форуми в България.
Учениците от БСОУ „Д-р Петър
Берон“ са активни участници в конкурса всяка година, и много техни
рисунки са награждавани през тези
години. Посетителите на изложбата имаха възможност да видят невероятно разнообразие от рисунки
на деца, чиято България е скътана
в мечтите им. Избрали различни изразни средства – акварел, пастели,

темпера или цветни моливи, децата
бяха дали воля на въображението си
и нарисували своята България – за
едни съвременна, дори футуристична, за други древна, запазила своя бит
и традиции; с поглед към ширнали се
поля и горди балкани, и устремена
към Космоса едновременно с това.
Рисунки, които носят в себе си нещо
общо – любовта към Родината, независима от километрите разстояние
и времето, прекарано далеч от нея.
Любопитно бе да наблюдаваме
как учителите си спомнят за бивши свои възпитаници („Помните
ли този Митко какъв калпазанин
беше? Ами Мишо, Стоян, Гергана?
Къде са сега? Учат ли още или вече
работят? Ами майка му и баща му?
Бабата и дядото живи ли са още?“)
Защото под всяка рисунка стои едно
име; а зад всяко име – една човешка съдба. Нелека, емигрантска. И си
спомнят усилията на цяло семейство (или даже един род!) да се установят и намерят дом и препитание.
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И разказите на децата за това каква
работа е намерил тате и по колко печели мама. И изводът „тук е трудно,
но там е невъзможно!“, и как на местата на „тук“ и „там“ стоят имената
на различни държави, и как „тук“
и „там“ разменят местата си според
икономическата обстановка на държавата и психическата издържливост на главата на семейството.
И как, наред със знанията за букви, цифри и формули, са давали на
децата и кураж, и надежда за един
по-добър живот в един по-добър
свят. И вярата за по-доброто бъдеще
на Родината, което те, младите българи, могат да изградят със своите
знания и умения. И насърчаването
да не спират да творят и мечтаят, защото „човек е толкова голям, колкото големи са мечтите му“.
Такива размисли се породиха
у мен, докато разглеждах детските рисунки, изобразили мечтата за
България. А за активното ежегодно
участие на нейни ученици в конкурса, за отличното им представяне
всяка година, както и за положените труд и усилия, съчетани с грижа

и професионализъм през тези 6 години, Луиза Станева бе наградена
с диплома от Държавната агенция
за българите в чужбина. (Продължителните ръкопляскания при обявяването на тази награда говорят
за това, че нейната работа е високо
ценена не само от специалистите
в България, но и от учениците, родителите, колегите и цялата българска
общност тук, в Чехия!)
Посетителите на изложбата имахме шанса не само да оценим работата на Луиза Станева като преподавател, но и да видим нейни
произведения като творец. Надникнахме в един вълшебен свят, в който
реално и фантастично се преплитат
и съжителстват; свят, в който човек живее в хармония с природата и в хармония със себе си. Свят,
в който има място и за дърветата,
и за цветчетата, и за птиците, и за
елфите и ангелите, и за мечтите. („Да
се направи прерия е нужна пчела
и детелина“, казва Емили Дикинсън в едно известно стихотворение.
И продължава: „Пчела и детелина,
и една мечта голяма. Ала и мечта-

та стига само, ако пчели и детелина
няма.“)
Няма да откриете в картините
призиви или лозунги (не, самата
Луиза е толкова деликатен човек,
че не би си позволила да дава формулировки или нравоучителни напътствия). Нито шокиращи сцени,
чийто авангардизъм цели по-скоро
отразяването им в жълтата преса,
отколкото истинско модернизиране на изкуството. Не, в платната
й е тихо. Толкова тихо, че се чува
шепотът на клоните на дърветата,
пърхането на крилата на ангелите
и сълзата, отронваща се от очите
на онази жена, съседката отсреща,
допряла чело на прозореца – мисли
си, че поради дъжда навън, никой
не забелязва, че плаче… Всички
тези образи, „неща, които никой не
забелязва“, не са останали незабелязани от четката на Луиза Станева.
И е чудесно, че тя ни позволи и на
нас да ги видим. И, може би, единствено би ни помолила: „Моля, позволете на птиците да живеят в короната на дърветата и на елфите да
се сгушат в дънерите! Позволете на
приказното да живее и във вашия
свят и не ме поправяйте, че хората
не могат да летят! Ако скъсате тежката верига от ежедневни грижи
и реалистичен поглед, която здраво ви държи към земята, вероятно
вълшебните русалки и самодиви ще
посетят и вашата фантазия. Не ги
гонете! Моля!“
А за това, че и други хора са открили своя свят във приказно-вълшебния свят на картините на Луиза
говори фактът, че половин час след
откриването на изложбата на повечето платна бе сложен надпис „Запазено“! И сега остава само щастливите притежатели на тези чудесни
картини да сложат на вратата си табелка „Забранено за хора без капчица фантазия!!!“ 
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ulharskou i českou literární obec
zasáhla smutná zpráva: 14. května v Sofii zemřel básník a překladatel
Vaťo Rakovski.
Narodil se 9. listopadu 1925 v kamenité podhorské vesnici Goljama
Brestnica na severovýchodě Bulharska v učitelské rodině. Rodný kraj se
mu stal celoživotní inspirací; jemu
také věnoval své nejkrásnější verše.
Po gymnaziálních studiích absolvoval slavistiku na Sofijské univerzitě sv.
Klimenta Ochridského. Pracoval jako
redaktor; v letech 1991–1994 působil jako kulturní rada Velvyslanectví

Jeho verše byly přeloženy do více než
deseti jazyků. Českému publiku se nejprve představil ukázkami v literárních
periodicích a v antologiích Bulharské
jaro (1957), Jižní vítr (1974) a Bulharská poezie 20. století (1983); celistvě
jeho básnické dílo pojaly výbory Jak
plachá voda (1984) a Chci ti něco říci,
světe (2005).
Rakovskému se podařilo obdivuhodně skloubit svou vlastní tvorbu s činností překladatelskou – na obou stranách
přinesla jeho umělecká aktivita po čtyřiceti knižních titulech. Jako překladatel
se zaměřil na stěžejní autory české mezi-

kovo R.U.R. K mnoha našim básníkům
ho poutalo osobní přátelství. Rád třeba
vzpomínal na Jaroslava Seiferta, s nímž
oslavoval v r. 1961 jeho šedesátiny, či na
Viléma Závadu, z jehož podnětu zde
vyšel již zmíněný první výbor veršů Jak
plachá voda.
Po zásluze se dočkal Vaťo Rakovski
v Česku ocenění: jako nejrenomovanějšímu popularizátorovi české poezie
v Bulharsku mu byla v roce 1997 udělena cena Premia Bohemica, založená
Českým literárním fondem. U příležitosti životního jubilea získal v roce
2005 Rezortní medaili MK ČR Artis

Odešel Vaťo Rakovski...

Vaťo Rakovski přebírá z rukou náměstka ministra kultury Mgr. Petra Koutného Rezortní medaili
Artis Bohemiae Amicis 23. 11. 2005 – Zasedací síň Národní knihovny ČR
BR v ČR. Prahu však poprvé navštívil
už ve svých osmadvaceti letech a ony
dva podzimní měsíce ho celoživotně
poznamenaly. V krátké době stačil absolvovat speciální jazykový kurz, především si však zamiloval českou poezii
a kulturu vůbec – a byla to láska na
celý život.
Jako básník Rakovski časopisecky debutoval v r. 1942. Jeho umělecký svět se utvářel zvolna a vyzrál v poezii citlivě zahleděnou do krás života
s vzácným darem harmonie a smíru
s neúprosným během času. Těžiště jeho
tvorby spočívalo od samého začátku
v lyrických verších. Jde o poezii jemné
vnitřní čistoty, psanou s velkou kulturou slova. Vedle přírodních motivů si
získal čtenáře i svými milostnými verši;
psal také básně pro děti. Formálně přešel od klasického tvaru až k úplnému
uvolnění, blížícímu se téměř podobě
grafického ornamentu.

válečné a poválečné poezie a do bulharštiny převedl verše Konstantina Biebla,
Jiřího Wolkera, Vítězslava Nezvala, Jaroslava Seiferta, Františka Halase a Viléma
Závady. Dlouho sbíral odvahu k překládání Vladimíra Holana, jehož poezie
ho fascinovala. Zatímco verše ostatních
básníků se mu překládaly lehce a jakoby samy, na Holanovi pracoval řadu let
a velmi si cenil pomoci editora a velkého znalce Holanova díla Vladimíra
Justla, a to jak při výběru básní, tak i při
vlastním překládání. Za výbor nazvaný
Noc s Hamletem obdržel cenu Svazu
bulharských překladatelů za nejlepší
knihu roku 1989. Sestavil několik antologií české poezie, především antologii
českého poetismu, která bulharskému
čtenáři objevila tento ojedinělý jev naší
literatury. Do bulharštiny převedl rovněž klasiky Jana Kollára, Jana Nerudu,
Jaroslava Vrchlického a Antonína Sovu;
z české dramatické tvorby přeložil Čap-

Bohemiae Amicis za šíření dobrého
jména české kultury v zahraničí a Cenu
Českých center MZ ČR.
Rakovski měl i organizační talent.
Ve své vlasti působil jako předseda Společnosti bulharsko–českého přátelství,
dlouhá léta pracoval také jako tajemník
bulharského PEN klubu. V době své
diplomatické mise u nás také výtečně
spolupracoval s Českým PEN klubem,
zejména při přípravě slavného pražského kongresu Mezinárodního PEN.
Vaťo Rakovski tvořil a publikoval do
poslední chvíle. V psaní poezie spatřoval i způsob, jak si v dnešním kolektivním světě zachovat své nezávislé já,
svou identitu a svobodu, jak řekl v rozhovoru pro Lidové noviny 15. 6. 2000:
„V každém z nás hoří svíce, plamínek
naší duše, který musíme chránit, aby
nezhasl. Já abych neztratil sám sebe,
jsem po celý svůj dlouhý a zatracený život psal a psal a zase jenom psal...“ 
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ТЕКСТ: Иван Ангелов СНИМКИ: Ели Мандажиева

60 годишен юбилей чества
НА 23 МАЙ В ТЕАТЪР „ILLUSION“ В ПРАГА, БЕ ТЪРЖЕСТВЕНО ОТПРАЗНУВАНА 60-АТА ГОДИШНИНА НА БСОУ „Д-Р
ПЕТЪР БЕРОН“. СЪБИТИЕТО БЕ УВАЖЕНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРИЯ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ И ПРИДРУЖАВАЩАТА ГО ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЛЕГАЦИЯ, ОТ ПОСЛАНИКА НА БЪЛГАРИЯ В ЧЕХИЯ
ЗДРАВКО ПОПОВ, ОТ НИКОЛА ДАСКАЛОВ, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ОБЩНОСТИ И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ“ КЪМ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА, ПРЕДСТВИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА
ОБЩНОСТ, РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ, ПРИЯТЕЛИ.

В

чест на юбилея, Българското
училище в Прага осъществява
различни инициативи през цялата
учебна година. Обявен е конкурс за
есета на тема „Моето училище“, изработени са интересни и оригинални компютърни проекти за училищна емблема. Проведено е първото
международно състезание по судоку
с участието на деца от Руското и Украинското училище, а най-малките
ученици, обичащи спорта, са премерили сили в честен двубой със свои
връстници от Руското училище.
В навечерието на юбилейния концерт излиза дипляна със заглавие
„60 години Българско училище Прага“, в която са намерили място много
снимки от богатия училищен живот.
Част от тях са чернобели, връщащи към миналото, а в паралел с тях
са съвременните, цветни фотоси.
Освен снимки са поместени и поздравления по повод на 60 годишния юбилей – от посланик Здравко
Попов, д-р Йордан Янев, както и от
бившите ученици на Българското
училище – Маргарита Ганева, Пъл-

номощен министър на Посолството
на България в Чехия и на Боян Панчев, директор на Българския културен институт в Прага.
Поантата на всички инициативи
беше тържественият концерт. Той
започна в 17 часа с националните
химнове на България и Чехия. В словото си директорът на училището,
Албена Георгиева, честити на всички двойния празник – 60 годишният
юбилей и Денят на славянската писменост, българската просвета и култура. Албена Георгиева благодари
на учителите, оставили частица от
себе си в училището, на българската
общност – за подкрепата и обичта
и на Чешката държава – за любезното гостоприемство.
След словото на директора, на
сцената излязоха официалните гости. Георги Пирински изтъкна, че
60 години са солидна и сериозна
основа за едно училище и му пожела бъдещи юбилеи, успешна и ползотворна работа. Андрей Баташов,
в момента депутат, но артист по професия и призвание, не устоя на из-

кушението да бъде на сцена. С мили
думи той посъветва българските
деца да слушат учителите си и да
обичат своето училище. Никола
Даскалов от Държавната агенция
за българите в чужбина, връчи на
Българското училище орден “Иван
Вазов” – за съхраняване на родното
слово и българщината и послучай
60 годишния юбилей. Учителят
по изобразително изкуство Луиза
Станева бе наградена с Почетна
грамота за „всеотдайна родолюбива дейност, посветена на децата от
българската общност и постигнати
отлични резултати в ежегодното
представяне на училището в Международния конкурс по изобразително
изкуство „България в моите мечти“.
А след това? След това бе ред на
българските деца да покажат колко
са артистични и талантливи. Първи на сцената излязоха най-малките
и затова предизвикващи най-голямо
умиление. Те изпълниха като професионалисти фолклорна програма от
три части. Момичетата от вокална
група „Лира“ представиха песни от
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Българското училище в Прага
богатия си песенен репертоар, учениците от V клас също демонстрираха певчески талант и артистизъм.
В програмата бяха преплетени стихове за училището и за славянските
първоучители, личеше стремежът да
се предостави възможност за изява
на разностранните таланти в училището. Лазарският танц на група
„Лира“ и спиращото дъха пайдушко хоро доказаха, че българските
традиции са свято пазени, а съвсем
съвременен акцент внесоха шестокласниците със своето хип-хоп изпълнение.
Изключително красиво и силно
емоционално бе неконвенционалното представяне „Светлина“ по
„Мита за пещерата“ на Платон, изпълнено от ученици в IX, X и XI клас.
Не липсваха и музикални поздрави.
Дечица от неделното училище към
сдружение „Възраждане“ изпълниха
народна песен, а бившата възпитаничка на училището Христина Йорданова изпълни на пиано „Балада“
от Шопен. В момента момичето завършва музикалното училище „Ярослав Йежек“ в Прага.
На финала на концерта, освен
многото аплодисменти, бяха поднесени и цветя – големи, красиво
аранжирани кошници от Георги Пирински и от Българската културнопросветна организация.
Честит 60 годишен юбилей и за
много години! 

Историческа справка
За рожден ден на школото се счита месец октомври 1948 г., когато Министерството на народната просвета на България взема решение за откриване на училище и изпраща в Прага
за главен учител Богдана Тошкова от София, а през ноември и учителката Александрина
Неделчева. Със съдействието на аташето по културните въпроси към Българското посолство Крум Кюлявков е намерена подходяща сграда в пражкия квартал „Дейвице“ на улица
„Под кащани“.
От името на сформирания учитело-родителски комитет и със съдействието на градинарското
дружество, дружеството на българските студенти и Инспекцията по труда в Прага, по Националното Чехословашко радио е съобщено, че се открива българско училище. Школото започва да функционира от 2 януари 1949 г., като първоначално са събрани 30 деца, но до края на
януари броят им нараства на 40. Обучението се провежда в 2 слети отделения.
Официалното откриване на училището става на 14 февруари 1949 г. с тържество, на което
присъстват официални гости от българска и чехословашка страна.
В началото училището в Прага съществува като Българско народно основно училище „Георги
Димитров“. Избраната сграда се оказва недостатъчна за училището и общежитието към него
поради нарастващия брой на учениците и на педагогическия персонал. По тази причина през
учебната 1951/52 година, общежитието е преместено в самостоятелна сграда. Постепенно
материалната база се обогатява, расте и авторитетът на школото.
През 1989 г., със заповед на Министъра на народната просвета, училището прераства в Единно средно политехническо училище, открита е паралелка IX клас.
През 1991 г. училището внезапно е закрито с Постановление на Министерския съвет поради
прекратяване на държавната издръжка. Българската общественост в Чехословакия полага
неимоверни усилия в защита на своето училище и то пак отваря врати през септември същата година. Учителите съграждат отново изгубеното, за да си върнат доверието на българската
общност. Избрано е и ново име – Петър Берон, а ритуалът по преименуването е извършен на
11 май 1996 г. На 7 юни 1996 г. училището е преобразувано в Българско средно общообразователно.
От 3 март 2003 г. училището е преместено в по-модерна сграда – на улица „Рихтарска“ 1,
непосредствено до Посолския комплекс на РБългария. В тази сграда се намира и до днес, като
в него през учебната 2007/2008 година се обучават над 110 български деца.
Историческата справка е взета от интернет страницата на училището www.bgschool.eu
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Две изложби

На 19 май, по повод Празника на българската писменост и култура, Българският
културно-просветен клуб в Пилзен откри
едновременно две изложби в сградата
на библиотеката. Първата от тях – „Кирилицата – новата азбука на Европейския
съюз“ представлява фотоплакати със съвременни авторски шрифтове на абсолвенти от Националната художествена академия, под ръководството на проф. Кирил
Гогов. Втората – „Ex libris BG“ – представя
постиженията на съвременни български
художници в областта на екслибриса – миниатюрната графика с приложен характер,
идентифицираща собствеността на дадена
книга. Творбите са дело на автори като
Димо Колибаров, Едуард Пенков, Крикор
Касапян, Олга Паскалева, Петър Великов,
Христо Керин, Юлиян Йорданов и други.
Посетителите имаха възможност да се
насладят на лаконичността на рисунъка на
екслибрисите и точния израз на отношението към притежателя му чрез средствата на ироничната рисунка, чрез символи
и метафори.

Златната роза за българско дете
В навечерието на Международния ден на детето 1 юни, в галериятамемориал на Лидице, беше открита 36-тата международна изложба-конкурс за детски рисунки „Лидице – 2008“. На официалната церемония присъстваха заместник-министрите на културата на Чехия
Франтишек Микеш и на образованието, младежта и спорта Душан
Лужни, генералният секретар на чешката комисия за ЮНЕСКО Павел
Шкода, посланици, високопоставени представители на международни институции.
За участие в конкурса бяха получени 6778 детски творби от 48 държави, от които за конкурса бяха селектирани 1011. Медалът „Златната
роза на Лидице“ бе връчен на осемгодишната Деница Вълева, възпитаничка на Школата по изкуства „Гея“ към Общинския център за работа с деца в Ловеч. Почетна грамота получиха и нейната връстничка и съгражданка Теодора Генчева от същата школа,
10-годишната Веселина Янакиева от Детското арт-студио към Дома на енергетика в Козлодуй,
9-годишната Вейора Зехири от Школа по керамика в Плевен, 9-годишната Персиана Пенкова
и 10-годишният Лъчезар Манолов от Детската школа по рисуване към Културен клуб „Развитие“
в Севлиево и 5-годишната Симона Захариева от ОДЗ „Щастливо детство“ също в Севлиево.
Рисунката на медалистката Деница Вълева ще краси официалния каталог на изложбата и поканата за нея.
По всеобщото мнение на организаторите и тази година българските участници в конкурса са се
отличавали със своите работи – така, както е било през всичките години на това голяма международно събитие.

БЪЛГАРИЯ – ИСТОРИЯ
И СЪВРЕМЕННОСТ
В Бърно отново свързаха пролетта с провеждането на Дните на българската
култура, организирани от Българското
културно-просветно сдружение в Бърно
с финансовата подкрепа на Южноморавската област.
На 19 май, в присъствието на редица официални гости, в зала „Панорама“ на старото кметство в Бърно, бе открита подготвената от Българския културен институт
в Прага фотоизложба „България – история
и съвременност“. Фотографиите изобразяваха както природни забележителности,
архитектурни паметници, археологически
находки и духовни средища, така и моменти от ежедневния живот на обикновените хора.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА АНТОЛОГИЯ В ПИЛЗЕН
На 21 май, в залата на Бедржих Сметана в библиотеката на Пилзен, се състоя презентация на
двата тома на антологията „Глави от миналото на чешко-българските културни отношения“,
издадена от Българската организация с финансовото съдействие на Пражкото кметство. Организатор на събитието беше Българският културно-просветен клуб в Пилзен. Книгата представиха Д-р Марта Улриха и Богдан Динев. Гост на представянето беше едната от авторките
– преподавателката в Карловия университет Дана Хронкова.

НА 15. 6. 2008 СЕ НАВЪРШИ
ЕДНА ГОДИНА ОТ ТРАГИЧНАТА ЗАГУБА НА БОЙКА ДОБРЕВА (1975–2007).
Бойке,
ти бе безкрайно добра, скромна, жизнерадостна, мила... и наша. Благодарим ти
от сърце за всичко! Обичаме те, Бойке!
Много ни липсваш, липсваш ни на всички!
Семейство Добреви и сдружение „Заедно“
изградиха детско игрище в български стил,
посветено на Бойка. Игрището се намира
в Дендрологическата градина в Прухонице, сред оазис от зеленина и спокойствие.
Там пеят гласовете на камбанки и български чанови. Ехти звънък смях на деца. Ухае
здравец, донесен от Родината...
Приятели, посетете това толкова мило
и българско кътче, недалеко от Прага и си
спомнете за Бойчето и за нейната лъчезарна усмивка.
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АВТОБУСНА ЛИНИЯ

СОФИЯ – ПРАГА – СОФИЯ
ОТ ПРАГА: ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА, ПЕТЪК И СЪБОТА, В 10.00
ОТ СОФИЯ: ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА, ЧЕТВЪРТЪК, СЪБОТА, В 10.00
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ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ,

Ще подкрепим ли идеята?
Ще изградим ли паметник на първоучителите
Св. Св. Кирил и Методий
в Микулчице?
Откриваме сбирка за набиране на средства за паметника на славянските
просветители. Своите дарения можете да внасяте в касата на администрацията
на Българския дом в Прага, ул. „Америцка“ 28, Прага 2.
Автор и изпълнител на проекта е известният български скулптор
Емил Венков, живеещ в Словакия.

Сметките, на които можете да изпращате Вашите дарения са:
в крони: pamatnik Sv. Cirila a Metodie – Mikulčice, N 43-2352620237/0100
в евро: Pametnik Sv. Cirila a Metodie – Mikulčice, N 43-2352770227/0100,
IBAN CZ 1001000000432352770227, BIC (SWIF) KOMBCZPPXXX

За осъществяване на идеята за построяване на паметник на първоучителите
Св. Св. Кирил и Методий беше създаден Инициативен комитет:
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Д-р А. И. Белков, представител на българската общност в правителствената комисия
за малцинствата и председател на БКПС – Бърно
ЧЛЕНОВЕ
Сирма Зидаро-Коунова, зам. председател на БКПО в ЧР и председател на БКПК – Острава
Антон Стамболийски, председател на Съюза на българите в Европа,на БКПО и БКПК – Прага
Татяна Мандикова, член на КРК на БКПО и председател на БКПК – Пилзен
Ненчо Йорданов, председател на БКПК – Мл. Болеслав
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