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Скъпи Читатели,

Във втори брой на списанието имахте възможност да прочетете за проведе-
ната българска вечер, организирана от Мариана Новотна от сдружение „Бъл-
гарска беседа“ и клуб-галерия Nová síň под надслов „Живеем тук“. В този брой 
ви предлагаме информация за петото издание на фестивала „Мултикултурен 
диалог“, организиран от Мултикултурен център – Прага. В следващия ви очаква 
статия за конференция на малцинствата, която ще се проведе в Дома на мал-
цинствата в Прага.
Кои сме всъщност ние, „живеещи тук“? На територията на Чехия има дванай-
сет официално признати национални малцинства, сред които и българското. 
Какво значи национално малцинство и кои са официално признатите? В серия 
от кратки статии ви предлагаме да се запознаете с тях и историята на преби-
ваването им в Чехия.
Важно място е отделено на конференцията, преминала под надслов „Ролята на 
чешката интелигенция в обществения живот на следосвобожденска България“. 
Преди 1989 г. такива конференции са били организирани ежегодно. Днес са оставе-
ни не на втори, а на трети и четвърти план. Може би затова всички участници 
благодариха на организаторите за така важната за работата им възможност 
отново да се видят и обменят мнения.
Един от първите материали в списанието за пореден път е посветен на горе-
щата тема – паметника на Първоучителите, подготвян за поставяне в с. Ми-
кулчице. В крайна сметка стана така, че му посветихме още един материал 
– статията, предвидена да отрази срещата на председателите на български 
организации в Чехия, която се проведе за трети път. Този път тя донесе неочак-
вано удовлетворение – стана ясно, че геният и обединяващата мощ, залегнала 
в делото на Светите братя и днес не е загубила силата си и има способността 
да потушава излишните страсти (донякъде, естествено) и укротява гласовете. 
Една изненадваща констатация, която вдъхва надежда и носи удовлетворение.

Заповядайте, нека ЗапоЧнеМ да праЗнуваМе:

на 30 ноември, в хотел „ Хилтън“ в Прага, ще се състои традиционният 
Коледен базар, организиран от дамите от дипломатическия корпус в Чехия. 
За децата ще има детски кът, а всички билети участват в Коледна томбола, 
която ще се тегли в края на деня.

на 2 декември, вторник, от 18.00 ч., в галерията на Дома на малцинства-
та в Прага ще се проведе вернисаж на изложбата „Цветна зима“, представя-
ща български художници, живеещи в Прага.

на 6 декември, събота, от 18.00 ч., в салона на хотел „Козак“ в Бърно, 
можете да участвате в организираната Никулденска вечеринка.

на 18 декември, в българското училище „Д-р Петър Берон“ в Прага ще се 
порадвате на Коледна елха, съпроводена с програма и подаръци за всички деца.

в дома на българите в прага ще се състоят Никулденска вечеринка, 
Среща на суперсеньорите и Коледна вечер. Датите ще бъдат своевременно 
оповестени чрез информационното табло в Дома.
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В гостоприемния пансион 
„Принц“ се събрахме танцьо-

рите и техническият екип на със-
тава за български народни танци 
„Китка“. За всички беше интерес-
но да видим видеозаписа от пред-
ставянето на състава в рамките 
на фестивала „Balkanfest 2008“ 
в Унгария. Родиха се идеи за по-

атрактивна хореография, търсе-
ха се грешки в изпълненията, не 
мина и без закачки. Последвалата 
репетиция в салона на пансиона 
наложи да се върнем отново, чрез 
видеозаписи, към фолклорния 
уикенд през тази пролет и така да 
коригираме забравеното през лет-
ните месеци.

Българският фолклор доминираше 
и в местната винарна, където след като 
приключихме репетицията, се отбихме 
и зарадвахме собственика – господин 
Комаров, член на сдружението ни. Са-
мият той, с изпълненията си на наши 
песни, показа колко силно е свързан 
с България. Разговорите ни върнаха 
чак в годините на първите български 
градинари в този край, спомнихме си 
за общи познати и, разбира се, опитва-
хме от вината, които домакинът беше 
приготвил специално за нас.

Следващият ден посветихме на 
разходки из градчето. Посетихме 
и музея на Алфонс Муха, в който се 
намира експозицията на известния 
актьор Владимир Меншик, роден тук. 
Експозицията е открита през 1999 г., 
по повод недоживяната 70-годишни-
на на актьора. Съставена е от негови 
лични вещи, семейни фотографии, 
документи и снимки от филми, в ко-
ито е участвал. Интересно бе да се 
докоснем отблизо до света на този 
незабравим човек и да си припомним 
героите, които е пресъздал.

Прекрасното слънчево време изи-
гра роля и за доброто настроение при 
посещението на замъка в Моравски 
Крумлов. Тук са изложени карти-
ните от цикъла „Славянска епопея“ 
на истинския славянски родолюбец, 
чешкия художник Алфонс Муха. 
През целия си живот той мечтае да 
създаде цикъл от картини, чрез ко-
ито да пресъздаде историята на сла-
вянския народ и въплъти идеята си 
за славянското единство – единство, 
в което силно е вярвал. Рисува ги 
в замъка Збирох от 1910 до 1928 г. 
Неговият меценат Чарлс Крейн ги 
подарява на Прага. Разглеждахме 
цикъла и докато картината „Цар Си-
меон Български-Зорница на славян-
ската писменост“ ни изпълни с гор-
дост, то шедьовьрът му „Славянска 
клетва за обединение“ ни накара да 
се замислим и да я приемем като 
едно послание и завещание на голе-
мия художник към нас. 

опРеделено така можем да наРечем дните между 17 и 19 октомвРи заРади съдъРжанието, с кое-
то те бяха изпълнени. една идея – да използваме почивните дни, за да научим нещо повече за 
чешката култуРа – включвайки и любимите бълГаРски наРодни танци, намеРи Реализацията си 
в китното южномоРавско ГРадче иванчице.

Дни със славянската култура
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С кулпторната композиция тежи 
над един тон. С предаването 

й за отливане, работата по нея далеч 
не е приключила. След транспор-
тирането й, предстои изработка на 
матриците и нанасяне на корекции, 
в които отново ще участва Емил. 
А присъствието му при самото от-
ливане е задължително.

Леярите бяха трима: баща и син 
Хоракови и техният зет. Пристиг-
наха чак от Крконошите – от Хор-
ни Кална, Хостинне. Попитах Емил 
дали няма добри майстори, които да 
живеят по-близо. „Не – отсече Емил 
– тези са най-добрите. По прециз-

ност работата им се приближава до 
уменията на най-добрите в Европа – 
италианците.“

Леярите наистина се справиха 
сръчно, бързо и с лекота. Онова, ко-
ето ме накара да онемея от удивле-
ние, беше хладнокръвието, с което 
извадиха един електрически трион 
и започнаха да режат на парчета им-
позантната творба на Емил. „А как 
да я пренесат?“ – изгледа ме в отго-
вор на възмущението ми той и аз си 
замълчах.

 „Първият етап приключи – про-
дължи Емил – и си признавам, че 
ми олекна. Това си бяха пет месеца 
работа. Но през май, в Микулчице, 
обещах, че до една година статуята 
ще бъде готова и правя всичко въз-
можно, за да си удържа на думата. 
Сега вече съм сигурен, че ще успея. 
Хоракови са хора, на които може да 
се разчита. В навечерието на 23 май 
2009 г. статуята ще бъде в ареала.“

С предаването на статуята започ-
на втория етап – отливането – и за-
едно с него, получаването на необ-
ходимите разрешителни. За целта 
имахме нужда от снимка на статуя-
та и архитектурен проект. С цялата 
документация заминах за Бърно, 
където задачите ми бяха две. Пър-
во исках да се видя с Христо Кова-
чев – инициаторът за поставянето 
на паметната плоча в Микулчице 

през 1982 г. – и лично да му разкажа 
за продължението на неговото дело. 
Уви, на гарата в Бърно ме чакаше 
само Сашо Белков, който ми каза, че 
Христо Ковачев не се чувства добре 
и обеща при първа възможност да 
му разкаже всичко. Двамата преми-
нахме към втората задача – предадох 
му документите, които той, в качест-
вото си на представител на българ-
ското малцинство в Комисията за 
малцинствата към чешкото прави-
телство, ще предаде на съответните 
институции.

Междувременно разпратихме 
писма и до всички институции 
в България и Чехия, които биха мог-
ли финансово да подкрепят проекта: 
Президентството на България, На-
родното събрание, Министерския 
съвет, Вицепремиера по въпросите 
за ЕС, Държавната агенция за бълга-
рите в чужбина, Министерството на 
външните работи и Министерство-
то на културата, както и до медиите.

Вярваме, че ще получим финан-
сова подкрепа и от нашите съна-
родници. Нека си припомним как 
с народни дарения са построени 
университета „Св. Климент Охрид-
ски“, редица читалища и църкви. 
Да се подкрепи такава идея е акт на 
патриотизъм, любов към Родината 
и признание към Първоучителите, 
които са ни дали четмо и писмо. 

събитието си беше важно: на 
11 октомвРи, статуята на све-
тите бРатя киРил и методий, 
която от пРолетта на 2009 Г. ще 
кРаси аРхеолоГическия аРеал 
в микулчице, беше пРедаде-
на на леяРите за отливане от 
бРонз. скулптоРът емил вен-
ков и леяРите задРужно наРя-
заха на паРчета статуята на 
двамата титани, натоваРиха 
я в малко, поостаРяло бус-
че, подписаха документите, 
стиснаха си Ръцете и се Разде-
лиха по живо, по здРаво.

Първият етап е вече история
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С лед всичко, направено до мо-
мента, пред българската ди-

аспора беше поставен най-важни-
ят – и в същността си апостолски 
– въпрос: събирането на сумата от 
2 500 000 крони, т.е. около 100 000 
евро, необходима за осъществяване 
на проекта.

Стъпките, които стартираха съ-
бирането на средствата, бяха три 
и се проведоха в три последователни 
дни. Най-напред се състоя заседа-

ние на управителния съвет на Кул-
турния клуб в Прага, след това за-
седаваше Съвета на председателите 
на Българската културно-просветна 
организация в Чешката република, 
а на третия ден се срещнаха предсе-
дателите на повечето от българските 
сдружения в Чехия. Идеята, стояща 
в основата на проекта, беше ясна: 
Микулчице да се превърне в третия 
център за поклонение след общна-
родното честване в България и по-

клонението пред 
гроба на Св. Кирил 
в Рим.

Специален гост 
на заседанията, деле-
гиран от България, 

беше Петър Тошев от Държавната 
агенция за българите в чужбина, 
който олицетворяше подкрепата на 
България за родолюбивото дело.

Заседанието на управителния 
съвет на културния клуб в пра-
га се проведе вечерта на 6 ноември. 
Пред неговите членове, председате-
лят на клуба и цялата организация 
Антон Стамболийски за първи път 
формулира четирите пътища за съ-
биране на средства: лични дарения, 
спонсорство от фирми, дотации 
от чешката и българската държава 
и финансова подкрепа от отделните 
клубове и организации. Сред при-
състващите нямаше разногласия 
относно издигането на паметника. 

в началото на ноемвРи пРиключи важен етап от Развитието на съ-
битията, свъРзани с изГРаждането на паметника на великите бРатя, 
пъРвоучителите св. св. киРил и методий в село микулчице. най-по-
сле Голяма част от бълГаРската диаспоРа в чехия се обедини около 
една идея: издиГането на паметник, който да замени досеГашната 
паметна плоча в аРхеолоГическия аРеал кРай село микулчице.

Започна събирането
на средства за паметника

на Просветителите

[ ]Микулчице да се превърне в третия цен-
тър за поклонение след общнародното 

честване в България и поклонението 
пред гроба на Св. кирил в рим
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Изтъкваше се единствено необхо-
димостта от пълна прозрачност 
по въпроса за събраните средства 
и използването им. Заместник-пред-
седателят на организацията Петър 
Попов спомена закон N 117/2001 г., 
който третира именно процедурите 
около общонародните сбирки и кон-
трола на изразходваните средства.

Много откровени бяха думите на 
Петър Тошев от Агенцията, който 
изтъкна, че за да можем да очаква-
ме подкрепа от българската държа-
ва, най-напред самите ние трябва 
да направим нещо. Събирайки сума 
на базата на доброволни дарения, 
можем да докажем отношението си 
и да поискаме подкрепа. Председате-
лят Антон Стамболийски подкрепи 

думите му и безкомпромисно изтък-
на необходимостта от личен пример. 
В резултат на възванието му към 
присъстващите членове на управи-
телния съвет беше събрана общата 
сума от 27 000 крони, което се рав-
нява на 1300 евро – първата реална 
сума за чудесния проект.

Друг важен за решаване въпрос 
също беше поставен именно пред 
членовете на управителния съвет 
на най-платежоспособния – Праж-
кия – клуб: кой ще бъде гарант за 
обсъжданата сума. В заключение, 
членовете на управителния съвет 
дадоха съгласието си и препоръча-
ха на Съвета на председателите на 
организацията, гарант на провежда-

ната акция да бъде Българската кул-
турно-просветна организация.

На следващия ден, 7 ноември, се 
състоя заседанието на Съвета на 
председателите на Българската 
културно-просветна организа-
ция в Чехия. Присъстваха пред-
седателите на клубовете в Прага, 
Острава, Оломоуц, Мл. Болеслав, 
Пилзен, Кладно, Мост и Хомутов. 
Като начало беше отчетено направе-
ното до този момент: писмата, раз-
пратени до български институции 
и български сдружения по света, 
както и обръщенията до съответни-
те чешки институции. Отбелязана 
беше и медийната гласност около 
проекта – отпечатване на възвание-
то в списание „Роден глас“ и вестник 

„Будилникъ“ и излъчване на съоб-
щение по националната кабелна те-
левизия „Скат“. С Петър Тошев от 
Държавната агенция за българите 
в чужбина беше обсъдена идеята 
възванието за дарение да бъде пуб-
ликувано и в списание „ЕК“ на Аген-
цията. Беше потвърдено създаване-
то на открити сметки в крони и евро, 
на които да се превеждат даренията 
за паметника.

След призива на председателя Ан-
тон Стамболийски, присъстващите 
дадоха съгласието си организацията 
да бъде гарант на проекта.

Третата стъпка беше срещата на 
председателите на българските 
сдружения в Чехия, в която освен 

председателите на българските клу-
бове участваха Мария Захариева, 
председател на сдружение „Възраж-
дане“, Йордан Балуров, председател 
на сдружение „Св. Св. Кирил и Ме-
тодий“ и Мариана Новотна, предсе-
дател на новосъздаденото сдружение 
„Българска беседа“. Гости на среща-
та бяха консулът към Българското 
посолство в Чехия Данчо Мичев 
и Петър Тошев от Държавната аген-
ция за българите в чужбина. Водещ 
и организатор на събитието беше 
Атанас Иван Белков, председател на 
Българското културно-просветно 
сдружение в Бърно и представител 
на българското малцинство в Съ-
вета за малцинствата към чешкото 
правителство.

По време на обсъжданията от-
ново не беше поставено под въпрос 
самото изграждане на паметника. 
Както каза Петър Тошев, ареалът 
в Микулчице „вече е спечелил слава 
на поклонническо място и се нуждае 
от подходящ паметник.“ Ето защо се 
разискваше единствено необходи-
мостта от прозрачност и беше из-
брана тричленна комисия, която да 
следи за изразходването на средства-
та. В комисията бяха включени за-
местник-председателят на Пражкия 
клуб Петър Попов, председателят на 
клуба в Пилзен Татяна Мандикова 
и председателят на клуба в Кладно 
Михаил Андреев. Обсъдена беше 
и необходимостта от изготвяне на 
дарителски свидетелства, които ще 
получи всеки, който дари средства 
за издигане на паметника.

Беше изтъкнато, че гарант на ак-
цията е Българската културно-про-
светна организация.

Още на първото заседание на 
Пражкия клуб Петър Тошев каза 
онова, което подсъзнателно знае 
всеки от нас: „паметници на бра-
тята Кирил и Методий има, но не-
достатъчно.“ Можем да добавим 
и въздишката на председателя Ан-
тон Стамболийски по въпроса за 
онова, което все още трябва да се 
направи и което не е малко: „Да сме 
живи и здрави до май – да извием 
едно хубаво, българско хоро!“

Дано!
А дали ще успеем да съберем не-

обходимата сума? – това зависи от 
всички нас. Можем само да кажем, 
че до 23 май 2009 г. остават шест 
месеца. 
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N a tomto vědeckém fóru vystoupi-
lo dvaadvacet předních badatelů 

z Bulharska a České republiky, kteří 
se zabývají česko-bulharskými vztahy. 
Hned po zahájení konference byl vzdán 
hold dvěma významným účastnicím 
z řad české bulharistiky dr. Daně Hron-
kové a dr. Růženě Havránkové.

Referáty byly rozděleny do tematic-
kých bloků. První vystoupil známý his-
torik prof. Jan Rychlík, jenž se zaměřil 
na úlohu českého faktoru v boji mezi 
Rakousko-Uherskem a Ruskem o vliv 
v Bulharsku po osvobození r. 1878. 
Kulturní úlohu české inteligence v Bul-
harsku zkoumaly příspěvky doc. Iskry 
Baevy a dr. Růženy Havránkové; všíma-
ly si mj. i otázky motivace samotných 
Čechů. Problematice novoslovanství 
(neoslavismu) ve vztahu k česko-bul-
harským stykům se věnovala doc. T. Go-
tovska-Henze; podrobněji pojala dva ži-
votní příběhy – Slováka Bohdana Pavlů 
a Čecha Vladimíra Síse. Doc. Vladimir 
Penčev se soustředil na typologii české 
invaze do Bulharska. Zajímavé jazyko-
vědné otázce se věnovala doc. Margarita 
Mladenova – zkoumala různá užití pří-
vlastků „naroden“ („národní/lidový“) 
a „nacionalen“ („národní“) v oficiálních 
názvech základních institucí mladého 
bulharského státu.

Odpolední blok prvého dne zahájili 
prof. Kina Vačkova a dr. Veselin Vač-
kov referátem o významném českém 
novináři Emilu Čermákovi-Kozáko-

vi (v letech 1893–1895 
prvním šéfredaktorovi 
Lidových novin), který 
sice v Bulharsku prožil 
více než dvacet let, ale 
jeho činností v tomto 
období se dosud nikdo nezabýval. Další 
dva příspěvky měly uměnovědný cha-
rakter. Doc. Ruža Marinska se věnovala 
památce malířky a kreslířky Anety Ho-
dinové (účastníci konference o ní shléd-
li i dokumentární televizní film); prof. 
Elisaveta Vălčinova-Čendova se zabý-
vala vlivem českých hudebníků na bul-
harskou hudební kulturu. O bulharské 
literatuře a etnografii v pracích Josefa 
Antonína Voráčka promluvila dr. Dana 
Hronková. Na závěr prvního dne zazněl 
referát doc. Žoržety Čolakové o tzv. 
českém „tahu štětcem“ na tvůrčím por-
trétu básníka Penča Slavejkova; autorka 
v něm hledá skryté intertextuální spoji-
tosti s poezií Jaroslava Vrchlického.

Druhý den konference otevřel jazy-
kovědný příspěvek prof. Hany Gladko-
vé, nazvaný Česko-bulharský diskurz 
A. Teodorova-Balana. Dr. Miroslav 
Kouba analyzuje zprávy a komentáře 
o osvobození Bulharska a procesu po-
stupného obnovení bulharské státnosti 
na stránkách Národních listů. Téma re-
flexe politické události v českém perio-
dickém tisku si zvolila i dr. Krasimira L. 
Marcholeva – všímá si ohlasu sjedno-
cení Bulharského knížectví s Východní 
Rumelií v Národní politice, Pražském 

deníku a Národních listech. Dr. Lju-
bomira Solenkova zkoumá činnost 
Spolku bulharsko-československé vzá-
jemnosti, který byl založen na přelomu 
let 1918–1919 v Sofii a působil až do 
r. 1951. Dr. Jaroslav Otčenášek ve svém 
příspěvku sleduje, jak se v různých his-
torických obdobích měnil zájem české 
etnografie a etnologie o Bulharsko.

V odpolední části vystoupil nej-
prve prof. Panajot Karagjozov, který 
pojednal o zařazení bulharské ústní 
slovesnosti a písemnictví do kontextu 
slovanského a celoevropského vývoje 
v díle Jana Máchala a Franka Wollma-
na. Oživení svou jinakostí přinesl pří-
spěvek doc. Martiny Bečvářové, která 
promluvila o činnosti Františka Vítěz-
slava Sklípka. Tento učitel matematiky 
a deskriptivní geometrie působil celý 
svůj život na různých středních ško-
lách v Bulharsku a Makedonii. Doc. 
Ani Zlateva se ve svém referátu zabý-
vá snahami novináře a publicisty Vla-
dimíra Síse o vytváření nového image 
Balkánu. Dalšímu pedagogovi, před-
nášejícímu v Bulharsku matematiku, 
geometrii a fyziku, Vladislavu Šakovi 
se věnoval dr. Marcel Černý. Soustře-
dil se však především na jeho překla-

Ve dnech 6.–7. října 2008 se konala V Praze 
V hotelu olymPik mezinárodní vědecká 
konference na téma Úloha české inteli-
gence ve společenském životě Bulhar-
ska po jeho osvoBození, jejímiž hlaVními 
organizátory byly VelVyslanectVí br V Čr 
a bulharský kulturní institut Ve sPolu-
Práci s FilozoFickou Fakultou a ÚstaVem 
slaVistických a VýchodoeVroPských studií 
Při karloVě uniVerzitě V Praze, sloVanským 
ÚstaVem aV Čr a Fakultou historie soFijské 
uniVerzity sV. klimenta ochridského.

Češi Bulharsku
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dy z bulharské poezie a přínos na poli 
česko-bulharských kulturních vztahů. 
Dvě závěrečná vystoupení se věnovala 
Ruse. Dr. Ivana Srbková v referátu Češi 
v Ruse a Češi o Ruse hodnotí, jak toto 
město na Dunaji zachytili ve svých li-
terárních pracích čeští intelektuálové; 
všímá si rovněž zdejšího působení čes-
kých učitelů a podnikatelů. Mgr. Diana 
Marinova se zaměřila na postavení čes-
ké kolonie v Ruse v kontextu celé čes-
ko-slovenské kolonie v Bulharsku.

Konference Úloha české inteligen-
ce ve společenském životě Bulharska 
po jeho osvobození ukázala, že otázka 
české pomoci Bulharsku je stále živá, 
dokonce v době současné kulturní 
integrace v Evropě nabývá na aktuál-
nosti. I po organizační stránce se jejím 
účastníkům dostalo plného komfortu; 
při zahájení obdrželi mj. sborník resu-
mé všech referátů. To jistě usnadnilo 
diskusi, které bylo věnováno dostateč-
ně prostoru vždy po dvou až čtyřech 

příspěvcích. Slavnostní zakončení, 
při němž současně proběhla vernisáž 
dvou dokumentárních výstav, se ko-
nalo v galerii Bulharského kulturního 
institutu. První výstava se tematicky 
váže k tomuto vědeckému fóru – po-
jednává o zakladatelích bulharské 
archeologie bratrech Škorpilových; 
druhá představuje staré mapy Evropa 
o Bulharsku.

Zbývá ještě dodat, že sborník z kon-
ference vyjde do konce roku... 
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доц. владимир пенчев, ин-
ститут за фолклор при Бан

Съществува едно доста неоправ-
дано – според мен – мнение, че вече 
всичко е казано. Оказва се, че не е така. 
Наяве излизат много нови факти и се 
набелязват нови посоки, които биха 
заинтригували не само днешните, 
но и бъдещите изследователи. Става 
ясно, че тепърва има страшно много 
да се открива и преоткрива. Същест-
вува един набор от имена, които на-
истина са добре познати в България, 
но истината е, че чехите в България са 
били хиляди. И изследванията могат 
да продължат в локален план, за поч-
ти всеки български град.

На конференцията предложих 
една типологизация на чешко-
то присъствие в България. Освен 
представителите на интелигенция-
та е имало предприемачи, за които 
също е писано. На трето място са 
работниците, за които няма изслед-
вания – не се знае нищо нито за тях, 
нито за живота и взаимодействието 
им с българската среда. И четвърта-
та група е чешката диаспора в Севе-
розападна България, за която едва 
в последно време започна да се го-
вори. Става въпрос за чешкото село 
Войводово, Оряховско, което е съз-
дадено в 1900 г. Огромната част от 
чехите реемигрират през 50-те го-
дини на миналия век, но то и досе-
га си запазва чешката архитектура, 
а местното население говори за че-
хите само със суперлативи. Пак каз-
вам, белите полета са много.

Интересува ли се младото поко-
ление от въпросите за чешко-бъл-
гарските отношения?

Отговарям с една дума – да. 
Именно младите хора разчовърка-

ха историята за село Войводово. 
Надявам се, че ще дойдат и други 
млади хора, които ще продължат.

проф. панайот карагьозов, 
Су „Св. климент охридски“

Конференцията беше много 
интересна с темата си, която досе-
га, в добрия смисъл на думите, не 
е експлоатирана: да почетем усили-
ята, заслугите и ако искате и памет-
та на чехите, помогнали толкова 
много на България. В този смисъл 
тя е един реверанс към онова, кое-
то са направили за нашата страна.

В България интересът към Чехия 
като цяло – език, бит, икономика 
и култура – никога не е преставал. 
Всяка година в Софийския уни-
верситет приемаме над 20 души, 
които желаят да следват бохемис-
тика. В рамките на специалността 
славянска филология обикновено 
най-голям е интересът към бохе-
мистиката. Без преувеличение мога 
да кажа, че българската бохемисти-
ка е най-добрата в света. Наши аб-
солвенти с лекота печелят конкур-
си за докторанти не само в Чехия, 
но и по света.

доц. жоржета Чолакова, пу 
„паисий хилендарски“

Конференцията показа как би 
трябвало да изглеждат и протичат 
срещите в съвременните научни сре-
ди. Продължавайки традицията, тя 
постави началото на един нов етап, 
защото за първи път събра специа-
листи от различни научни области – 
историци, музиколози, литературо-
веди и езиковеди. В този смисъл това 
е една съвсем модерна концепция за 
конференция – в по-тесен кръг от 

специалисти, които целенасочено 
работят по една тема.

Щастлива съм, че можах да участ-
вам в нея, защото темата, която ни 
обедини, е отворена и перспективна 
и изнесе нови факти, които освен 
това бяха интерпретирани по нов 
начин. Традицията в случая предло-
жи основата, върху която се прояви 
различното мислене. В този смисъл 
бих положила два основни акцента 
в личната ми оценка за конференци-
ята: възможността да се осъществи 
един мултидисциплинарен подход 
към дадена тема и от друга страна, 
достъпността до документи, за чие-
то съществуване дори не сме подо-
зирали. Новият подход към интер-
претацията им пък отново показва, 
че е налице едно ново и освободено 
от политически презумпции научно 
мислене.

Има ли интерес от страна на 
младите хора към бохемистиката?

Има. От самото начало чешката 
филология е предпочитаната сла-
вистична специалност. Всяка година 
имаме по 20 новоприети бохемисти, 
а тази година Министерството е от-
пуснало десет допълнителни брой-
ки, което е обещание за една добра 
селекция, благодарение на което 
бохемистиката ще се развива от най-
добрите ни студенти.

Очаква ли се нещо ново в средите 
на пловдивската бохемистика?

Тази година е изключително ва-
жна за нея, защото се навършват 
30 години от създаването на спе-
циалността славянска филология 
в Пловдивския университет. Тя стар-
тира именно с бохемистиката, което 
значи, че празнуваме двоен юбилей. 
Лично аз, като възпитаник на пър-

участниците за конференцията



вия випуск, го приемам и като свой 
личен празник.

Отбелязването на юбилея ще 
се осъществи под формата на една 
голямоформатна международна 
конференция, която ще се прове-
де на 27 и 28 ноември. Паралелно 
с конференцията ще тече и студент-
ска научна конференция, която ще 
представлява втората национална 
среща на бохемистите. Тя ще събере 
студенти бохемисти от всички уни-
верситети и ще насочи вниманието 
си към тяхната работа. Разбира се, 
че ще направим и среща на всички 
випуски бохемисти – един голям бал 
на бохемистите, за който се надявам, 
че ще се превърне в истински голям 
празник.

проф. кина вачкова, Шу „кон-
стантин преславски“

Конференцията имаше смисъл 
в няколко направления. Едното е, че 
тя провокира авторите на отделните 
изследвания да се насочат към съот-
ветната проблематика. Аз съм езико-
вед, но ме заинтересува личността на 
Емил Чермак, която беше абсолютно 
неизвестна до този момент. Ако не 
беше тази конференция, изследване-
то „Емил Чермак-Козак и неговата 
България“ нямаше да съществува. 
Друга задача, която конференцията 
изпълни, беше срещата на специали-
сти от различни области – истори-
ци, културолози, музиковеди и дори 
една математичка – което ни даде 
възможност да видим нещата от раз-
лични гледни точки и допълним по-
знанията си. Не на последно място 
целта й беше да запознае с тези съби-
тия чешкото общество, което в тази 
насока е по-малко информирано.

В миналото такива конференции 
се организираха всяка година. Като 
лектор в Карловия университет 
участвах в няколко, организирани 
по инициатива на Карловия и Со-
фийския университет. След това за-
почнаха да се провеждат по-рядко, 
докато изцяло прекъснаха. Ето защо 

е много похвално, че Българският 
културен институт и Българското 
посолство са се заели с възстановя-
ването на тази традиция и то на едно 
ново ниво, с нови теми и похват.

Какво ще кажете за избора на 
тема?

Реално, чехите в България имат 
принос в почти всички области на 
живота – културата, образованието, 
правото, държавното строителство, 
индустрията и дори земеделието. 
Ако се замислим над това колко мно-
го хора от една страна са отишли да 
работят и живеят в друга, ще осъз-
наем колко уникално е това явление 
в европейската история. И конфе-
ренцията откликна именно на този 
невероятен факт и се опита да отго-
вори защо. От една страна, това се 
определя от голямата безработица 
сред чешките интелектуалци по оно-
ва време. От друга страна, роля иг-
рае идеята за славянската взаимност 
и големият интерес, който Чехия 
проявява към България по време на 
Възраждането, защото в борбите на 
българите за освобождение вижда 
и своето бъдеще.

Има ли интерес от страна на 
младите хора към бохемистиката?

Интерес определено има и от нас, 
преподавателите, зависи дали ще на-
сочим своите студенти натам. Радва-
що е, че в тази конфеенция участваха 
и много млади изследователи, както 
от България, така и от Чехия.

асен Милчев, Български кул-
турен институт, прага

Целта на конференцията беше да 
даде възможност на чешки и българ-
ски учени да се срещнат, да общуват 
и да си припомнят старите връзки, 
които сякаш започват да избледня-
ват. Тя показа, че връзката между 
Чехия и България е жива и заедно 
с това отдаде почит на някои по-
малко известни чешки интелектуал-
ци, взели участие в изграждането на 
съвременна България.

Организацията не беше лека, за-

щото имахме желание да съберем 
с една тема хора от различни области 
и по този начин да създадем по-пъл-
на представа за ролята на чешката 
интелигенция в следосвобожденска 
България. Има факти и имена, ко-
ито са известни на обществеността 
в България, но изведнъж се оказа, 
че има и много други, които са по-
лузабравени, личности, които са не-
дооценени и които също имат място 
в този пантеон на българо-чешките 
връзки през годините.

Получихте ли отклика, който 
очаквахте, от страна на учас-
тниците?

Усетих у тях ентусиазъм. Всеки 
един имаше възможност да види 
през очите на специалисти от друга 
област темата, която самият той раз-
работва. Мисля, че това им подсказа 
нови идеи, нови възможности, може 
би и прилив на нови сили и мисля, 
че в общността на учените тепърва 
предстои да се изнасят нови данни 
и да се правят нови научни изследва-
ния. Което определено допринася за 
общия културен обмен между двете 
страни.

Отдавна искаш да организи-
раш подобна конференция. Ще си 
отдъхнеш ли сега, когато усилия-
та на екипа имаха успех?

Наистина се радвам, че благодаре-
ние на помощта на Министерството 
на външните работи, по линията 
на комуникационната стратегия за 
България в Европа, успяхме да наме-
рим организационни възможности, 
за да я осъществим. И също е вярно, 
че с голямо удоволствие ще си отдъ-
хнем, защото за организаторите ра-
ботата и напрежението са до послед-
ния момент. Понякога се улавях, че 
размишлявам, къде точно може да се 
провали цялата грижливо подготвя-
на организация и стигах до смешни 
детайли като този, че кафетата за ка-
фе-паузата няма да стигнат. Това са 
дреболиите, които могат да обърнат 
колата с впечатленията. За щастие, 
мисля, че не се случиха.
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Н ационално малцинство е по-
нятие, което към момента 

няма общоприета дефиниция в меж-
дународното право. Въпреки това се 
използва в различни международни 
документи, като рамковата конвен-
ция на Съвета на 
Европа за защита на 
националните мал-
цинства.

Понятието въз-
никва след Първата 
световна война, когато държавните 
граници са прекарани в разрез с ет-
ническите. За да се намалят евен-
туалните протести, са дефинирани 
някакви права за тези малцинства, 
които се е препоръчвало да се спаз-
ват.

Най-общо се приема определе-
нието, че национално малцинство 
е обособена и утвърдена на тери-
торията на съответната страна гру-
па от хора, членовете на която са 
граждани на държавата и проявяват 
отличителна религиозна, езикова, 
културна или друга характеристика, 
различаваща ги от мнозинството от 
населението.

Според буквата на закона, наци-
онално малцинство в Чехия е обще-
ство на граждани на Чешката репу-
блика, живеещи на територията на 
Чешката република, които се отли-
чават от останалите граждани с общ 
етнически произход, език, култура 
и традиции, съставляват малцин-
ство сред населението и изявяват 
желание да бъдат смятани за етни-
ческа малцинствена общност с цел 
запазване и развитие на собствената 
самобитност, език и култура, както 
и с цел изразяване и защитаване на 
интересите на общността.

МалцинСтва в Чехия
В Чехия има дванайсет официал-

но признати национални малцин-
ства: българско, гръцко, немско, 
полско, ромско, русинско, руско, 
словашко, сръбско, украинско, ун-

гарско и хърватско. Присъствието 
им в чешките земи е обусловено от 
различни исторически дадености, 
числеността също е различна. 
Общото е, че чешката държава 
признава присъствието им като 
съставна част от историческото 
развитие на страната. Правител-
ството подкрепя дейността на 
отделните сдружения на нацио-
налните малцинства с дотации от 
държавния бюджет.

На 21.6.2007 г. в Прага е тържестве-
но открит Дом на националните мал-
цинства (http://www.dnm-praha.cz) 
на ул. „Воцелова“ 3 в Прага 2. Цел-
та е да служи за популяризиране на 
мултикултурните традиции на мал-
цинствата в Чехия. „От днес наша-
та столица ще бъде център не само 
на чешката национална култура, 
но и на културите на националните 
малцинства именно благодарение 
на този уникален мултикултурен 
дом“ – казва пред журналисти съ-
ветникът в областта на социалните 
въпроси към Пражкото кметство 
Иржи Янечек.

В правителството на Чехия Джа-
мила Стехликова е министър в об-
ластта на човешките права и мал-
цинствата. Задачата на екипа й са 

всички въпроси и теми, които са 
свързани с ежедневието и касаят съ-
жителството на всички хора в стра-
ната, развитието на гражданското 
общество, положението на нацио-
налните малцинства. 

През 1968 г. е създаден Прави-
телствен съвет по въпросите на 
националните малцинства (Rada 
vlády pro národnostní menšiny) 
– консултативен и инициативен 
орган на правителството по въ-
просите, касаещи националните 
малцинства и техните членове. 
Настоящият статут на Съвета 
е одобрен от правителството с по-
становление от 15 юни 2005 г. На-
чело е председател, който е член на 
правителството и е назначаван от 
правителството на Чехия. Той има 
двама заместници. Като цяло Съве-
тът има 30 члена, също назначава-
ни от правителството, сред които 
представители на министерствата 
на Чехия, на държавния апарат 
и на отделните малцинства.

МалцинСтва в България
В България, според данни от На-

ционалния съвет за сътрудничест-
во по етническите и демографските 
въпроси, исторически са се форми-
рали няколко типа етнически мал-
цинствени общности: Традиционни, 
формирани до 1878 г., към които спа-
дат: турци, роми, руснаци, арменци, 
власи, каракачани, гърци, татари, 
евреи; Малобройни, под 1000 души, 
към които спадат: сърби, черкези, 
албанци и др.; Езикови – гагаузи; 
Имигрантски общности, формира-
ни след 1878 г., към които спадат: ук-
раинци, араби, поляци, виетнамци, 
немци, чехи.

[ ]в Чехия има дванайсет официално 
признати национални малцинства, сред 
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съжителството на Различните ГРупи в обществото пРинадлежи към най-важните теми на съвРе-
менния свят. става все по-актуално особено във вРъзка с РазРастващата се Глобализация и миГ-
Рация. защитата и пРавата на малцинствата спадат в областта на човешките пРава и заемат все 
по-важно място в пРиоРитетите на ес.

Що е национално 
малцинство



При последното преброяване на 
населението в Чехия през 2001 г., като 
гърци са се самоопределили 3219 
души. Според самата общност, чиито 
членове правят собствени преброява-
ния, броят им надвишава 7000.

дейноСт
В културната дейност участват 

всички организации, които малцин-
ството нарича „гръцки общества“. 
Към гръцкия темперамент 

б е з с п о р н о 
спада гръц-
кият танц 
– незамени-
ма част от 
национал-
ната иден-

тичност. Ето защо с голяма популяр-
ност се ползват танцовите състави 
„Prométheus“ от Бърно, „Akropolis“ 
от Прага и „Gorgona“ от Кърнов, как-
то и организираните от общностите 
Гръцки фестивали, сред които най-
известният е в мултинационалното 
градче Кърнов. Всички гръцки общ-
ности приготвят културна и светска 
програма за народните и национал-
ните празници, които приключват 
с традиционни гръцки всенародни за-
бави. Издават периодиките „Dialogo“, 

„Kalimera“ „Mantatoforos tou Brno“, 
„Angelioforos“ и др.

органиЗация на оБщноСтта
Сред най-значимите организа-

ции е „Асоциацията на гръцките 
общества в Чешката република“ 
(http://www.dialogos-kpr.cz), която 
обединява 12 самостоятелни обще-
ства в различни градове на страната. 
Асоциацията организира курсове по 
гръцки език и танци, културни и свет-
ски акции, фестивали и семинари 
и танцови вечери, летни лагери и екс-
курзии за деца с изучаване на гръцки 
език, театрални представления за деца 
с теми от гръцката митология, про-
жекция на документални филми за 
живота на гърците в Чехия.

Организацията „Лицей на гърки-
ните“ (http://www.lyceumrekyn.cz) 
е международна, създадена през 1911 
г. в Гърция. В настоящия момент има 
66 филиала, от които 16 извън Гърция. 
Филиалът в Чехия е създаден през 2000 
г. Седалището е в Бърно. Основната 
цел е подкрепа на жените и майките, 
както и съхраняването на гръцките 
обичаи и традиции. За целта органи-
зират лекции на тема „Традиците на 
Великден“, „Запазване на традициите 
в семейството“ и др., както и готвар-

ски курсове. Издават книги с гръцки 
рецепти. Голямо е уважението им към 
към народните носии, които предста-
вят на специални ревюта. Организират 
и курсове по народни танци и песни. 
По традиция организират Коледен 
концерт на малцинствените и етниче-
ските общности „Живеем в един град“.

„Клуб на приятелите на Гърция“ 
(http://www.dialogos-kpr.cz ) органи-
зира лекции за гръцката литература, 
вечери на гръцката поезия и посе-
щения на гръцки филми. С особена 
популярност се ползват екскурзиите 
из места в Чехия, свързани с истори-
ята на малцинството.

„Обществото на приятелите на 
Никос Казандзакис“ също е част от 
международна организация и обе-
динява любителите на творчество-
то на големия гръцки писател. Об-
ществото организира екскурзии до 
местата, където е живял и творил, 
както и литературни четения, кон-
ференции, беседи, лекции, изложби 
и театрални представления. (http://
mujweb.cz/www/csspnk/index.htm ).

Фондация „Хеленика“ финансо-
во подкрепя културните акции на 
гръцкото малцинство. Разширява 
дейността си със защита на членове-
те на малцинството.

При последното преброяване на 
населението в Чехия през 2001 г., като 
немци са се самоопределили 39 906 
души, което ги превръща в едно от най-
многобройните малцинства. Предвид 
историческите дадености, положени-
ето им е различно от това на повечето 
от останалите малцинства. Първи-
те немци пристигат в чешките земи 
в края на 12 век, когато се настаняват 
в слабо населени и гористи местности. 
Според данни на самата общност, при 
създаването на Чехословакия броят 
им достига 3,5 милиона. След Втората 
световна война остават около 300 000. 
След промените през 1989 г. водят 
борба за обезщетения и компенсации 
за загубите на прогонените судетски 
немци. В двете основни малцинстве-
ни сдружения са регистрирани около 
8500 души.

дейноСт
Общността се стреми към за-

пазване на културното наследство, 
родния език и създаване на въз-
можност за реализация на члено-
вете си. Сред най-важните акции 
спада празнуването на различни 
всенародни празници (Великден, 
Деня на майките, Коледа и др.), пев-
чески и танцови курсове, изложби, 
курсове по немски, семинари за 
младежи и възрастни на различни 
теми и др. По традиция организи-
рат Дни на немската култура. В съ-
трудничество с чешките граждани 
участват в обновяването на църкви, 
реставриране на паметници и оси-
гуряване на социална помощ за сла-
бите и болните. Излъчват предаване 
на немски език по Чешкото радио. 
С подкрепата на Министерството 

на културата издават периодичен 
печат: двуседмичниците „Prager 
Volkszeitung“ и „Landes Zeitung“ 
(www.landeszeitung.cz ).

органиЗация на оБщноСтта
Основните сдружения, които 

обединяват редица регионални ор-
ганизации в цялата страна, са две: 
създаденото преди повече от трий-
сет години „Културно сдружение“ 
с редица регионални организации 
и „Сдружение на немците в Че-
хия, Моравия и Долна Силезия“, 
също с редица регионални органи-
зации. Третата организация, която 
намира своето място е младежко-
то сдружение „Юкон“. Като цяло 
немските организации, в чийто 
устав е деклариран малцинствен 
аспект, са над 40.

Гръцко национално малцинство

Немско национално малцинство
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При последното преброяване на 
населението в Чехия през 2001 г., 
като роми са се самоопределили 
11 746 души. Според квалифицира-
ни преценки броят на членовете на 
ромската общност в Чехия е между 
150 000–300 000 души.

дейноСт
Дейността на ромската общност 

е всячески подкрепяна от държавни-
те институции, като за целта 

е предоставя-
на най-голя-
мата част от 
отпусканите 
финансови 
с р е д с т в а . 

В областта на 
медиите получават дотации 

за издаване на списания и вестници 
и поддържане на интернет страни-
ци. В рамките на образованието имат 
извънкласни занимания, които се ор-
ганизират в сътрудничество с учили-
щата и Министерството на образова-
нието. Уникален образователен проект 
е създаването на Катедра по ромисти-

ка към Карловия университет в Пра-
га. В областта на културата получават 
подкрепа за клубна дейност, органи-
зиране на фолклорни празници и из-
дателска дейност. Специален проект 
в тази сфера е създаденият през 1991 
г. Музей на ромската култура в Бърно 
(http://www.rommuz.cz ). Създадени са 
над десет активни футболни клуба. На 
политическата сцена работи партия-
та Ромската гражданска инициатива, 
а през 2004 г. представителите на ром-
ските сдружения основават Парламент 
на ромите в Чехия.

С растяща популярност се полз-
ват Международният ден на ромите 
на 8 април и фолклорният фестивал 
Khamoro, в който участват ромски 
групи от цял свят. Съставна част 
на фестивала са ежегодните съпро-
водни акции, тематични семинари, 
насочени към ромската проблемати-
ка, изложби, прожекции на филми 
с ромска тематика и др.

органиЗация на оБщноСтта
От общия брой на приблизи-

телно 470 регистрирани органи-

зации, най-малко 20% от тях са 
т.нар. „мъртви“, т.е. без дейност 
и членове. 

Голяма дейност развива „Демо-
кратичният съюз на ромите“ със 
седалище във Валашске Мезиржи-
чи. Издава списание за деца и мла-
дежи „Керека“ .

„Общност на ромите в Мо-
равия“, Бърно. Издава списание 
„Romano hangos“

Гражданско сдружение „Ромеа“ 
(http://www.romea.cz) със седали-
ще в Прага има интернет страница 
и издава списание „Romano vodi“.

Сдружение „Джено“ (http://
www.dzeno.cz), Прага, има интер-
нет портал и радио „Рота“, издава 
списание „Амаро Гендалос“

Сдружение „Athinganoi“ 
(http://www.athinganoi.cz), Прага, 
обединява млади ромски интелек-
туалци.

Освен ромските сдружения има 
много организации, работещи 
в полза на ромските общества, напр. 
„Човек в беда“ („Člověk v tísni“, 
http://www.clovekvtisni.cz).

Полско национално малцинство

Ромско национално малцинство

При последното преброяване на 
населението в Чехия през 2001 г., като 
поляци са се самоопределили 52 095 
души. Голямата част от тях, около 80%, 
живеят в областта Тешинска Силезия 
(Těšínské Slezsko) и в Прага. Освен това, 
със статут на постоянно пребиваващи, 
в страната живеят около 20 000 граж-
дани на Полша, които също се смятат 
за членове на малцинството. Според 
преценката на самата общност, броят 
на малцинството достига 70 000 души.

дейноСт
Приоритетите на малцинството са 

запазване на етническата идентичност 
и културното наследство в най-широ-
кия смисъл на думата – култура, изку-
ство, традиции, образование, просвета 
– и „изграждането на културен мост“ 
межу Полша и Чехия. В областта Те-
шинска Силезия има основни и сред-
ни училища с обучение на полски език. 
Интересна и популярна е дейността на 
кукления театър „Bajka“ и Полската 

сцена на театъра в Тешин. Богатата из-
дателска дейност е насочена към печат 
на книги на полски автори, живеещи 
в Чехия. Организират се стотици кул-
турно-просветни акции, най-популяр-
ната от които от 1946 г. е фолклорното 
събитие „Gorolski Święto“ в Яблунков. 
Веднъж на две години се организира 
фестивал, в който участват хиляди, 
а програмата осигуряват редица фол-
клорни формации.

органиЗация на оБщноСтта
Най-голямо значение имат две 

граждански сдружения:
„Конгрес на поляците в Чехия“ 

(http://www.polonica.cz), който обеди-
нява над 20 организации с разнообраз-
на насоченост, организационна струк-
тура и численост. Представя полското 
малцинство пред държавните органи 
и медиите. От 1992 г. издава вестник 
„Głos ludu“ (http://www.glosludu.cz ), 
който е създаден през 1945 г. от „Пол-
ското културно-просветно сдружение“.

Най-голямата организация 
е „Полското културно-просветно 
сдружение“ (http://www.pzko.cz), 
създадено през 1947 г., с над 16 000 
члена, организирани в 93 формации. 
Дейност развиват, както местните 
формации, така и централата. Дей-
ността на организацията е разделе-
на на секции: женска, фолклорна, 
литературно-драматургична, исто-
рическа, театрална, спортна и ту-
ристическа, библиотекарска, клуб на 
пенсионерите, куклен театър „Лал-
ка“, танцово училище „Ритмика“, 
музикална група „Олза“, бална сек-
ция, център за обучение и др. Изда-
ва месечното списание „Zwrot“.

Седалището и на двете организа-
ции е в Чешки Тешин.

Интересна и популярна е култур-
ната програма на арт-кафе „Авион“ 
(http://www.avion.tesinsko.cz ), осно-
вано през 1996 г. от полската пое-
теса и преводачка Рената Пуцлахер 
и чешкия певец Яромир Нохавица.
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При последното преброяване на на-
селението в Чехия през 2001 г., като ру-
сини са се самоопределили 1109 души, 
но предположенията на специалистите 
са за около 10 000 души в цялата страна.

От уводната страница на един 
от интернет порталите им към нас 

се отправя поетично 
послание, определящо 
характера на малцин-
ството: „Тъй като нито 
един човек вече не си 
спомня раждането на 
тази земя, историята 
й би могла да започ-
ва така: В началото 
било небето. След 
това се родили пла-
нините, а Бог създал 
дърветата. Едва след 

това вдъхнал живот на човека. Тези 
планини са стръмните карпатски 
гребени, върху които растат непро-
ходимите карпатски гори. Из техните 
недра, със секира на рамо, начело на 
пасящи стада, излезли дребните и ка-

лени планинари. Така сътворената 
земя е Подкарпатска Русия.“

дейноСт
Насочена е най-вече към обно-

вяване и поддържане на русинската 
идентичност, опознаване и изслед-
ване на историята и актуалните про-
блеми на русините. Развива култур-
на, образователна, издателска и друга 
дейност, подкрепя познавателните 
и туристически екскурзии до регио-
ни, в които живеят русини, активно 
сътрудничи с организациите на ру-
синските малцинствени общности 
в Словакия, Унгария, Украйна, Пол-
ша, Сърбия, САЩ, Канада и др. Ар-
хивира документи, фотографии и ар-
тефакти от историята на русините. 
Издава тримесечника „Подкарпатска 
Русия“ –  списание на Обществото на 
приятелите на Подкарпатска Русия.

органиЗация на оБщноСтта
Най-голямата организация е Об-

ществото на приятелите на Под-

карпатска Русия (Obščestvo Rusinov 
i prijatelov Podkarpatskoj Rusi, http://
sweb.cz/podkarpatska.rus), наследник 
и приемник на името на организация, 
съществувала преди Втората световна 
война. Организацията първоначал-
но е създадена като общество на чехи 
и русини с русински корени. От самото 
начало обединява освен членовете на 
русинската общност също чешки при-
ятели на подкарпатскоруския регион, 
които са родени там, или такива, кои-
то без друга връзка се интересуват от 
историята, културата, природата, ту-
ризма и т.н. С времето се оформя като 
малцинствена организация, приемаща 
ролята на представител на русинската 
общност. Член е на Световната орга-
низация на русините и е представена 
в нейния най-висш орган – Световни-
ят съвет на Русините.

В настоящия момент организаци-
ята наброява около 1000 члена и има 
много други, формално неорганизи-
рани приятели (абонати на списани-
ето например). 

При последното преброяване на 
населението в Чехия през 2001 г., 
като руснаци са се самоопределили 
12 369 души. Според представителите 
на общността броят им е около 16 – 
20 000.

Руснаците пристигат в чешките 
земи през 20-те години на 20 век, на-
пускайки страната след установяване 
на социалистическия режим. Само 
от Крим по онова време заминават 
в емиграция 150 000 души. Втора въл-
на от емигранти пристига няколко го-
дини по-късно – това са съпругите на 
чешките студенти. Последната, засега 
най-многобройна вълна, пристига 
след разпадането на Съветския Съюз. 
Руската общност днес е раздробена, 
отделните групи са недоверчиви една 
към друга, различават се в жизнения 
си опит, жизнените си възгледи и по-
литическата ориентация.

дейноСт
Общността организира култур-

ни програми (концерти с класическа 
музика, авторски вечери, поетични 

вечери, изложби и др.), чествания по 
повод значими празници, срещи със 
съотечественици и акции за поддър-
жане авторитета на Русия. Участва 
в съвместни мултикултурни акции 
като „Прага – сърцето на народите“. 
Издателската дейност е насочена към 
публикуване на творби на местни ру-
скоезични автори. Общата за всички 
сдружения цел е постигане на добри 
взаимоотношения и доверие между 
отделните групи на рускоговорящата 
емиграция.

органиЗация на оБщноСтта
През 2008 г. е създаден Координа-

ционен съвет на руските съотечестве-
ници в Чехия, включващ 18 организа-
ции. През април съветът организира 
първата си конференция.

Едно от най-големите сдружения 
е „Руска традиция“. Официално е ре-
гистрирано през 2001 г., но е предше-
ствано от 30-годишна „нелегална“ – 
иначе казано неофициална – дейност. 
През 70-те и 80-те години, членовете 
на общността се срещат в Дома на 

съветската наука и култура. Прожек-
тират се филми, организират се те-
атрални постановки и изложби, но 
главният мотор е желанието за срещи 
и неформални разговори. Стремежът 
за регистрация на „Клуб на съветски-
те граждани“ се сблъсква с отказ. Днес 
сдружението представлява малцин-
ството пред държавните и обществе-
ните институции, поддържа връзка 
с официалните руски представители 
в Чехия и съотечествениците в други 
страни. Издава списание „Руска дума“ 
(http://www.ruslo.cz), което се явява 
като обединяващ елемент на руската 
диаспора.

Руският институт основа-
ва частна Чешко-руска гимназия 
(http://gymnazium.com), открита през 
учебната 2003–2004 г. Гимназията от-
говаря на стандартите на чешкото 
и европейско обучение и е включена 
в учебните заведения на Чехия.

През 2000 г. е създадено сдружение 
„Артек“ (http://www.artek.cz), което 
обединява рускоговорящите млади 
хора в Чехия.

Русинско национално малцинство

Руско национално малцинство
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При последното преброяване на 
населението в Чехия през 2001 г., като 
словаци са се самоопределили 193 190 
души. При преброяването им през 
1991 г. – по времето на Чехословакия 
– броят им е около 314 000.

Поради специфичното им отно-
шение спрямо мажоритарното чешко 
общество, положението и дейността 
има са различни от това на останалите 
малцинства.

дейноСт
Тя е изключително разнородна и бо-

гата. Може би най-добре се характери-
зира чрез думите на историка-етнолог 
Хелена Носкова, която казва, че „за раз-
лика от всички останали малцинства, 
ние можем да консумираме чешката 
култура без езикова бариера. Същото 
се отнася и за чехите спрямо онова, ко-
ето създаваме ние. Ето защо онова, ко-
ето правим, трябва да е не на клубно, 
а на високо професионално ниво и да 
конкурира чешкото творчество в съот-
ветната сфера. Което никак не е лесно. 
Танцов състав „Лимбора“ например 
е великолепен, публиката просто зане-
мява при изпълненията 
му. Така 

е с ця-
лата ни дейност.“

В основни линии дейността и тук 
е насочена към презентация на сло-
вашката култура и еманципация на 
словашкото малцинство и запазване 
на словашката култура и език. Всички 
организации, повече или по-малко, се 
обявяват за изграждането на взаим-
ност между чехи и словаци.

Освен издателската дейност, включ-
ваща периодичен печат, организират 
фестивали (Дни на словашката култу-
ра), международни фолклорни фести-
вали, театрални седмици, куклен теа-
тър, представления за деца, филмови 
вечери, балове, спортни състезания, 
екскурзии, семинари, изложби, беседи 
и мн. др. Издателската дейност е насо-
чена към произведения на словашки 

автори, живеещия в Чехия. Подкрепят 
филми на словашки режисьори като 
Владо Щанцл и Ян Себехлебски.

Сдруженията си сътрудничат, как-
то помежду си, така и с другите нацио-
нални малцинства – например руско-
то, украинското и немското – с които 
работят над общи проекти.

органиЗация на оБщноСтта
От 194 000 словаци в Чехия, само 

нецели 5000 са организирани в девет-
найсетте сдружения, някои от които 
имат по 2 – 3 члена. Най-голямото 
сдружение е „Клубът на Словашката 
култура“, което има 2 900 члена и е на-
следник на образуваното през 1921 г. 
„Matice Slovenská“. Другите сдружения 
възникват след разделението на Чехо-
словакия през 1992 г.

 „Клубът на Словашката култура“ 
(http://www.klubsk.net ) обединява 
чехи и словаци, които се интересуват 
от словашката култура в най-широкия 
смисъл на думата – литература, изоб-
разително изкуство, музика. 

Образователни амбиции: всяка го-
дина организираме средношколска 
конференция, за която учениците пи-
шат по някаква тема. Имаме комисия, 
получават се награди. Имаме три кате-
гории, защото обхващаме децата от 12 
до 20 години. Подкрепя ни Министер-
ството на образованието.

Дейността на сдружението е разде-
лена на секции. Драматургичната сек-
ция обучава децата в риторично из-
разяване и дублаж. Изобразителната 
организира изложби на словашки тво-
рци, живеещи в Чехия. Документално-
музейната секция „Домус“ е център за 
събиране на информация и докумен-
ти за словашкото малцинство в стра-
ната. В музея 
„Лоуни“ има 
постоянна екс-
позиция от 
събрани арте-
факти, която 
включва пред-
мети от всички 
сфери – фото-
графии, носии, 
традиционен 
порцелан, доку-
менти. Когато 
пътува в други 
градове, посе-

тителите продължават да я допълват, 
подарявайки различни предмети. „Не 
можем да откажем да ги вземем – каз-
ва Хелена Носкова – защото ще ги из-
хвърлят. А това е жалко.“ Младежката 
и Сеньорската секции организират 
срещи, спортната секция – екскурзии. 
Балната секция организира традици-
онния Словашки бал, който се про-
вежда в зала „Жофин“ и през тази го-
дина се е състояло юбилейното 40-то 
издание.

„Словашко-чешкият клуб“ (http://
www.czsk.net ) е гражданско сдруже-
ние, създадено през 1996 г. Негови 
членове са личности от обществения 
и културен живот на Чехия и Сло-
вакия. Издава месечното списание 
„Slovenské dotyky“ и от 2001 г. под-
държа интернет портал на словаците 
по света (http://www.slovacivosvete.sk 
). Издава тримесечното литератур-
но списание „Zrkadlenie – Zrcadlení“ 
и театралния журнал „Černá labuť“. 
Реализира тв проекти за Чешката 
и Словашката телевизии, сътрудни-
чи с радиостанциите в двете страни. 
Издателската дейност включва 4–6 
престижни издания годишно. Орга-
низира фестивали, Дни на словашката 
култура в цялата страна, организира 
клубни вечери, изложби, Словашки 
бал в Прага и Чешко-словашки бал 
в Ческе Будейвице, семинари и кон-
ференции. Координира дейността на 
регионалните клубове.

Специално място между сдружени-
ята заема „Словашкото фолклорно 
сдружение Лимбора“ (http://festival.
limbora.cz/ofestivale.php ), което еже-
годно организира международния 
фолклорен фестивал „Прага – сърцето 
на народите“.

Словашко национално малцинство
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При последното преброяване на 
населението в Чехия през 2001 г., като 
сърби са се самоопределили 1801 
граждани на Чехия. Според мнения 
на самата общност броят им е между 
10 000–12 000.

Сърбите, живеещи в Чехия, про-
изхождат не само от територията, на 
която днес се намират Сърбия и Черна 
гора, но и от всички исторически мес-
та, където са живели сърби и които 
днес принадлежат на други държави 
на Балканския полуостров.

дейноСт
Сръбското сдружение „Св. Сава“ 

и Чешко-югославският културен али-

анс, с който са в тясно сътрудничест-
во, развиват културната традиция 
и съживяват фолклора на общността. 
Основната дейност, която афиши-
рат, е културна и просветна, грижа за 
езика, народните традиции на етноса. 
Общността организира специализи-
рани семинари и образователни акции 
в областта на образованието, култура-
та и изкуството, литературни и теа-
трални вечери, прожекция на филми, 
изложби и концерти. Издателската 
дейност е насочена към издаване на 
преводи на известни сръбски писате-
ли, както и публикации за историята, 
културните традиции и литерату-
рата на Сърбия. Общността ежегод-

но връчва награди за изключителна 
културна и преводаческа дейност под 
формата на дипломи, медали или па-
рични премии.

органиЗация на оБщноСтта
Най-голямото сдружение е „Св. 

Сава“, което има 137 члена и 200 сим-
патизанти. От юли 2005 г. издават 
двумесечника „Сръбско 
слово“.

При последното преброяване на 
населението в Чехия през 2001 г., като 
украинци са се самоопределили 22 112 
граждани на Чехия. Според преценката 

на самата общност 
т.нар. „историче-
ска част“ наброява 
около 10 000 души. 
С новата имигра-
ционна вълна са 
пристигнали още 
15 000 – 20 000. 
Предполага се, че 
броят на работ-
ниците е около 
50 000 души.

Първата въл-
на от украин-
ски емигранти 

пристига в чешките земи след създава-
нето на самостоятелна Чехословакия. 
В по-голямата част това са студенти, 
които след приключване на образова-
нието си остават да живеят в Чехия. 
Втора голяма имиграционна вълна 
пристига след създаването на Съвет-
ския Съюз. Между двете световни 
войни украинците са толкова много, 
че са основали украинска гимназия 
и университет. По време на Втората 
световна война и след нея броят им 
чувствително намалява – много от тях 
бягат на запад пред настъпващата съ-
ветска армия, която пък от своя стра-
на връща част от останалите обратно 
в Украйна.

Проучванията показват, че голяма-
та част от работниците не се обединя-
ва в сдружения и не се интересува от 
културните акции на малцинството. 
Проблемите им са от социално-правен 
характер. Съществува определена дис-
танция между старата и новата емигра-
ция, но в последно време се забелязва 
стремеж към привличане на младата, 
„проблемна“ част на общността.

Много украинци и днес продължа-
ват да пристигат в търсене на работа. 
Фактът, че доста от тях сключват бра-
кове и остават в Чехия, свидетелства, 
че общността ще продължи да се раз-
раства.

дейноСт
Сред основните цели на общността 

спада запазване и развиване на укра-
инската култура, украинско-чешката 
взаимност, информиране на мажо-
ритарното общество за украинското 
малцинство и Украйна, потискане на 
ксенофобските настроения, съдей-
ствие при интеграцията. Общността 
организира културни акции, свързани 
с украинския църковен и културен ка-
лендар – честване на Старата и Нова 
година, Великден, Никулден и др. От 
културните акции това са предимно 
новогодишният украински бал „Ма-
ланка“, „Дни на Тарас Шевченко“, праз-
никът на Независимостта и др. Освен 
това редовно участват в мултикултур-
ните акции на малцинствата като фес-

тивала „Прага – сърцето на народите“, 
„Срещи на културите“ и др. От 1993 г. 
издават списание „Porohy“ – култур-
но-политически тримесечник, който 
се разпространява чрез търговската 
мрежа за продажба на преса в цялата 
страна. Списанието информира за жи-
вота на украинците в Чехия, работни-
те места, дейността на организацията, 
библиотеката, фонотеката и др.

От 2004 г. на радио „Регина“ се из-
лъчва програма на украински език, 
който информира слушателите за по-
литическите и икономически събития 
в Украйна, но акцентира и върху жи-
вота на украинците в Чехия.

органиЗация на оБщноСтта
Най-голямата организация е „Ук-

раинска инициатива в ЧР“ (http://
www.ukrajinci.cz ), чиято членска база 
съставят 900 члена. Създадена е през 
1994 г. в Прага. Дейността на орга-
низацията е насочена предимно към 
актуалните събития, информация за 
диаспората, детските програми и ук-
раинските общности по света.

Втората по брой на членове органи-
зация е „Сдружението на украински-
те жени“.

Организацията „Украински форум“ 
(http://www.ukrainians.cz ) поддържа 
интернет портал с много информа-
ция, а гражданското сдружение „Рута“ 
издава от 2005 г. списание „Украински 
журнал“.

Сръбско национално малцинство

Украинско национално малцинство
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При последното преброяване на 
населението в Чехия през 2001 г. като 
унгарци са се самоопределили 14 672 
души, но самата общност, предполага 
че са 19 000–20 000.

Присъствието на унгарци в чешки-
те земи е традиционно. Специфичното 
е, че малцинството не е образувано от 
емигранти, напуснали страната в ре-
зултат на исторически сътресения – 
двата народа живеят заедно в Австро-
Унгария, след чието разпадане много 
унгарци се оказват на територията на 
друга държава – освен Чехословакия 
това са Румъния, Югославия и СССР 
(т.е. Украйна). Според преброяване на 
населението през 1921 г., Чехословакия 
„получава в наследство“ от бившата 
империя 657 646 граждани с унгарска 
националност. Между двете световни 
войни Чехословакия е богата страна 
и унгарците се идентифицират със за-
обикалящата ги среда. Голямата част 
от тях живеят в Словакия, но много се 
преместват в Прага, привлечени, както 
от статута на политически и духовен 

център, така и по чисто екзистенциал-
ни причини. От техния живот – особе-
но на младата интелигенция – живо се 
интересува президентът Т. Г. Масарик, 
който дарява един милион за създава-
нето на „Унгарско научно, литературно 
и културно общество в Чехословакия“, 
наричано още Масарикова академия.

До създаването на „Съюза на ун-
гарците в чешките земи“ през 1990 г. 
единственото – следено от тайните 
служби и – полуофициално – сдру-
жение е „Студентския кръг“ на Андре 
Ади, който спомага за навлизането на 
унгарските студенти в чешката среда.

дейноСт
Общността организира култур-

ни изяви, състезания, конкурси по 
рецитация, литературни четения на 
унгарски език, премиери на книги. 
Най-големият проект са Дните на ун-
гарската култура, които се провеждат 
в няколко града в Чехия. Сдружението 
на унгарците в Чехия издава и списа-
ние Prágai Tükör („Пражко огледало“, 

www.pragaitukor.com/ ), което излиза 
пет пъти годишно от 1993 г.

Общността участва в мултикул-
турни изяви като „Прага – сърцето 
на народите“ и „Срещи на различните 
култури“, която е обща за малцинстве-
ните общности в Прага. В Бърно това 
са мултикултурните изяви „Фолклор 
без граници“, „Живеем в един град“ 
и „Завръщане към корените“. Отново 
в Бърно се издава регионалното спи-
сание „Brünni Magyar Futár“ (Бърнен-
ски унгарски куриер).  

 
органиЗация на оБщноСтта

Съюзът на унгарците има няколко 
регионални организации, наречени 
единици. Намират се в големи градове 
на страната като Пилзен, Теплице, Ли-
томержице, Острава.

Най-важната организация е „Сдру-
жението на унгарците в Чешката ре-
публика“ – Прага (www.csmmsz.org ), 
регистрирано през 1990 г. Основната 
цел на сдружението е да подпомага за-
пазването на националната идентич-
ност, култура и традиции и да отго-
варя на нуждите на малцинството, да 
представят културата и историята на 
унгарския народ в Чехия и така да обо-
гатяват културния живот с културата 
на друг народ. Да подпомага развитие-
то на унгарско-чешките отношения, да 
развива клубна и печатна дейност.

Дълга традиция има и Унгарската 
реформаторска църква, в настоящия 
момент действа „Унгарска общност 
на реформаторската църква“. По 
този начин унгарците с католическа 
вяра имат редовни богослужения на 
унгарски език.

В Бърно действа и студент-
ското сдружение „Кафедик“ 
(www.kafedik.net)

При последното преброяване на насе-
лението, като хървати са се самоопреде-
лили 1 585 души. Историята на тяхното 
присъствие по чешките земи води нача-
лото си от 16 век, когато бягат пред раз-
ширяващата се Османска империя.

дейноСт
Основното събитие и тук е обеди-

нено под името Ден на хърватската 
култура, когато представят културата 
на народа си в най-различни аспекти.

„Сдружението на гражданите 
с хърватска националност“ организи-
ра, в сътрудничество с регионалния 
музей в Микулов, (http://www.rmm.cz) 
в гр. Йевишовка – в сградата на ста-
рото училище – постоянна музейна 

експозиция за живота на хърватите 
в Южна Моравия.

органиЗация на оБщноСтта
Най-голямата организация е „Сдру-

жение на гражданите с хърватска на-
ционалност“, чиито основни цели са 
съхранение на хърватската идентич-
ност – традиции, носии.

Унгарско национално малцинство

Хърватско национално малцинство
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Б ългария бе достойно предста-
вена, а отличеното момиче е от 

град Карлово. Същият ден в ефира на 
Чешкото национално радио, директ-
но от Прага, бе излъчено фолклорно 
предаване на програма „Хоризонт“ 
на БНР с водещ музикалната редак-
торка Цвети Радева, която насочи 
вниманието към темата за фолклора 
и взаимодействието между отделните 
култури. Неин пръв гост бе послани-
кът на Република България в Чеш-
ката република г-н Здравко Попов.

Г-н Посланик, успяваме ли да от-
говорим на такава голяма чешка 
активност по отношение на фол-
клорните празници?

Засега отношението е по-скоро 
асиметрично, защото Чешкото сдру-
жение с неговия председател Зденек 
Пшеница е активната страна. Те ха-
ресват българския фолклор и посто-
янно търсят канали да канят състави 
от България. Радвам се, че Българ-
ското национално радио се ангажира 
да стимулира тези връзки на нивото 
на фолклорните фестивали. Чешко-
то радио, например, е постоянен па-
трон на почти всички организирани 
фестивали. Тук политиците са много 
ангажирани с фолклорната култура 
на своята нация. Ние ги виждаме не 
само като физическо присъствие, но 
и като политическа подкрепа. Сти-
мулира се усвояването на различ-
ни фондове за популяризиране на 

чешката култура, а това става и чрез 
автентичния фолклор. Не съм спе-
циалист в тази област, но смятам, че 
и България трябва да има координа-
ция между фолклорните сдружения 
и фестивали. Зденек Пшеница е не 
само координатор, но и своеобразен 
външен министър на фолклора. До-
бре е да има някакъв координатор, за 
да изгради механизмите, чрез които 
българският фолклор да се предста-
вя пред света.

Следващите гости бяха моми-
четата от вокална група „Лира“ 
и техният ръководител г-жа Анто-
анета Добрева. Водещата ги пред-
стави като хора, които „съхраняват 
българската традиция и фолклор 
в Прага“ и изтъкна, че тези прекрас-
ни момичета в тинейджърска въз-
раст явно са запалени по българския 
фолклор.

Как става това, госпожо Добре-
ва, кога е създадена вашата група?

Групата е създадена през 1999 
година към Българското училище 
в Прага. Тогава тези момичета бяха 
още дечица, а сега са в десети и еди-
надесети клас. Започнахме първо 
в часовете по музика, а после отдел-
но в часовете по свободно избирае-
ма подготовка. Днес вече дейността 
и значението на вокалната група са 
разширени, в нея могат да участват 
българчета и чешки деца, интересу-
ващи се от нашия фолклор.

Къде представяте вашите песни?
Ние сме участници в „Прага – сър-

цето на народите“, в един дългогоди-
шен фестивал в Стражнице и на всич-
ки форуми, свързани с фолклора.

Какъв е репертоарът ви?
Репертоарът ни е от всички фол-

клорни области: обичаме тракий-
ската, шопската, родопската песен. 
Момичетата от „Лира“ изпълниха 

наживо, в ефир, две български на-
родни песни.

Последен гост в предаването на 
Цвети Радева бе Тодор Ралев, ръково-
дител на фолклорна група „Българи“.

Господин Ралев, научих, че про-
веждате курсове за български 
народни танци. Само българи ли 
участват или има и чехи?

Курсовете са за начинаещи, има 
и чехи. Аз винаги се старая да ги впе-
чатля с нещо ново, различно и инте-
ресно.

Чехите успяват ли да се спра-
вят с нашите народни танци?

Да, успяват, някои чехи се спра-
вят дори по-добре от българите. 
Показвам по един и същи начин на 
всички, но явно си зависи от човека, 
който се учи.

Кога и къде се провеждат курсо-
вете?

Всеки понеделник в Българския 
културен институт в Прага. Успява-
ме да се съберем, а аз се старая да им 
разкажа нещо за България: кое е ти-
пично за нас, българите, да научат 
повече за нашата страна.

Какво Ви провокира, за да се зае-
мете с тази дейност?

Занимавам се с народни танци от 
малък. След 10 години танцуване, 
с брат ми решихме, че трябва да на-
мерим хора, с които да продължим. 
Така се обединихме с движение „За-
едно“, за да направим нещо заедно 
и да представяме България.

Аз Ви пожелавам да направите 
международно хоро в БКИ в Прага.

Цвети Радева се сбогува с Тодор 
Ралев, като изтъкна, че той е чове-
кът, който учи българи и чужденци 
на българско хоро.

Предаването завърши с емблема-
тичната за чешката страна музика 
на Сметана. 

една от инициативите на чешкото фолклоРно сдРужение, кое-
то оРГанизиРа Редица инициативи, е междунаРодният детски 
конкуРс за наРодно пеене – „zPěVaČek“. тази Година той е осъ-
ществен със сътРудничеството на чешкото и на бълГаРското 
национално Радио. Гала-концеРтът се състоя на 11. 10. 2008 Г.

Aвтентичният фолклор 
популяризира националната 
култура
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Програмата бе интересна и раз-
нообразна – започна с изпъл-

ненията на вокално-танцова група 
„Лира“ с ръководител Антоанета 
Добрева, продължи с открит урок 
по български народни танци и за-
върши с концерт на „БГ Бенд“ и гос-
ти от България. Нелеките стъпки на 
хорáта бяха търпеливо показвани от 
Тодор Ралев, който не знаеше умора. 
Заедно с него танцуваха момичетата 
от „Лира“, българските и чешки гос-
ти. Ритъмът бе дотолкова заразите-
лен, че един от сервитьорите изоста-
ви таблата и се залови на хорото. Е, 
имаше и такива, които потропваха 
на място, верни на принципа: „Сър-
це играе, крака не мърдат!“ Гости 
от България бяха музикантите от 
фолклорна група „Монтана“ от град 
Видин. В техните изпълнения бяха 
застъпени традиционна българска 
народна музика, балкански ритми 
и обичания от мнозина поп фолк. 
Концертът на „БГ Бенд“ вкючваше 
популярни наши народни песни 

и класически рок парчета, а дансин-
гът и за миг не оставаше празен.

Замисълът на вечерта с цялата 
й пъстрота, музика и обич бе посве-
тена на Бойка Добрева, един от ос-
нователите на сдружение „Заедно“. 
В нейна памет е създаден и детски-
ят кът в Пражката дендрологическа 
градина. Оригиналният художест-
вен проект е наречен „Бойкините 
козлета.“

Отиващата си година бе насите-
на с много прояви, организирани 
от „Заедно“: „Трифон Зарезан – бал-
кански бал и тържество на виното“, 
„Клуб на пътешественика“, „Клуб 
на най-малките „големи таланти“ 
и техните майки“, курсове по на-
родни танци и още, и още! Всички 
мероприятия, с българска и мул-
тикултурна тематика целят да по-
кажат богатството на българската 
и на балканската култура. Младите 
хора от „Заедно“ започнаха да пред-
ставят България и извън Прага, на-
чалото бе в Пардубице, където има 

много чуждестранни работници, 
в това число и доста българи.

Бъдещето? Планират да снимат 
филм – да покажат живота на Бойка 
Добрева, но и на много други бъл-
гарки, оставили частица от своята 
личност и талант на чешка земя. 
Режисьор е Светлана Лазарова, опе-
ратор – Мирек Коусал, тон- техник 
– Иржи Мах. Лентата ще бъде около 
26 минути. Филмът ще бъде за Бъл-
гарката и нейното лично духовно 
присъствие в Чехия.

Приятна вечер, изживяна заедно! 
Ще чакаме и други подобни вечери, 
за да бъдем заедно, да не забравяме 
корените си, да не забравяме бъл-
гарския фолклор, който, както каза 
Антоанета Добрева „свети със са-
мороден блясък, мъдър и присмеху-
лен“, окрилява или утешава душата 
ни и съхранява нашата самобит-
ност. Едва ли има друг народ в света, 
чиито танци винаги да са оформени 
в кръг – символиката е ясна – винаги 
заедно, ръка за ръка! 

Приятна вечер, 
изживяна заедно
или: Българското хоро – всички заедно в кръг!
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сиГуРно мноГо бълГаРи, живе-
ещи в пРаГа, са били пРивле-
чени от един афиш, в центъРа 
на който е поставена Голяма 
снимка на девойки в бълГаРски 
наРодни носии. текстът пРи-
канва минувачите: „tančíme 
v jednom kole. Bulharské 
lidové tance – výuková lekce 
a taneční záBava“. някои са 
отминали, дРуГи със съжа-
ление са си казали, че нямат 
вРеме за Развлечения, а тРети... 
дойдоха в „баРачницка Рихта“ 
на 24 октомвРи. а защо текстът 
на афиша е на чешки? защото 
тази пРиятна вечеР бе оРГани-
зиРана от сдРужение „заедно“, 
което е не само на бълГаРите, 
но и на пРиятелите на бълГа-
Рия в чешката Република.

 ТЕКСТ: Ангел Иванов  СНИМКИ: Ели Мандажиева



О сновният организатор – Мул-
тикултурен център Прага 

(www.mkc.cz) – е гражданско сдру-
жение, третиращо въпросите за съ-
жителството на хората от различни 
култури в Чехия. От основаването 
си през 1999 г. то непрестанно раз-
ширява образователната си, кул-
турна и информационна дейност. 
Организира курсове, семинари, 
дискусии, филмови и литературни 
вечери. Имената на акциите под-
сказват и тяхната насоченост: дис-
кусия „Друг поглед“, културна сед-
мица „Здравей, Виетнам!“, серия от 
акции, наречени „Не гледай черно-
бяло“, серия от дискусии „Чужденци 
в града“, посветени на отделните на-
ционалности и др. Дейността им се 
финансира от дотации, продажба на 
публикации и спонсорски дарения.

Една от най-значимите акции на 
центъра е именно фестивалът „Мул-
тикултурен диалог“. Според главната 
му организаторка Ана Чинчерова, 
фестивалът включва разнообразни 
акции, насочени към различни це-
леви групи, всяка от които се състои 

в различен ден и на 
различно 
място. 

„Организацията не е лесна, защото 
има много аспекти. От една страна 
съставяме драматургията на фести-
вала и контактуваме сътрудничещите 
ни организации, а от друга подготвя-
ме рекламната стратегия и матери-
али. Оформяме екипи, помагаме си 
и обмисляме всичко заедно.“

Гвоздеят на фестивала е Супеното 
състезание. Различните национално-
сти подготвят някоя типична за съ-
ответната кухня супа, която всички 
присъстващи имат възможност да 

опитат. Супите се предлагат една след 
друга и докато ги опитват, присъст-
ващите имат възможност да следят 
съпроводната програма, която пред-
ставя съответната националност. 
В края на състезанието всеки пуска 
в урната листче, на което е отбелязал 
супата, която най-много му е хареса-
ла. На финала гласовете се събират 

и се излъчва победител.
Тази година в състезанието 

участваха осем супи: ливан-
ска леща, ромски фасул, 
румънска шкембе-чорба, 
словашки фасул, украин-
ски борш и японска „Тон-

жиру“. Заедно с това 
присъстващите 

можеха да се 
н а с л а д я т 
на индий-
ски бара-

б а н и , 
обли-

ч а -
н е 

на кимона, както и на народни и мо-
дерни танци. Българската култур-
но-просветна организация подготви 
телешка супа, а през двайсетте мину-
ти, отделени за нас, танцува – както 
винаги с много плам – танцов състав 
„Българи“. Заместник-председателят 
на организацията Петър Попов пък 
разказа за историята и настоящето 
на българското малцинство в Чехия.

В края на деня беше оповестен 
победителят – оказа се лещата на Ли-
ван. Както въздъхна Петър Попов: 

„Винаги се представяме много добре, 
състав „Българи“ обра най-големите 
овации, а останахме втори...“ Може 
би, защото малко българи дойдоха да 
подкрепят акцията?

А дали класацията има значение?
„Завършила съм религия в тео-

логическия факултет – казва Ана 
Чинчерова. – Работата в центъра 
ми харесва много. Тя е динамична 
и интересна, но освен това ми носи 
удовлетворение, защото ми позво-
лява да влагам енергията си в нещо, 
в което вярвам – необходимостта от 
толерантност и разбирателство. Хо-
рата все повече ще се срещат с хора 
от други култури. Необходимо е да 
бъдат подготвяни за това и да не 
се затварят пред неизбежния факт. 
Липсата на толерантност често идва 
от липсата на информация. Всъщ-
ност основната информация днес 
идва от медиите, които в повечето 
случаи се насочват към негативните 
прояви. Хората нямат възможност 
да видят нещата отблизо, от друга-
та страна.Ние им предлагаме точно 
това.“

Един от проектите на Мултикул-
турния център е неотдавна приклю-
чилата изложба от фотографии, ин-
сталирани на гара Масарик в Прага. 
Снимките в нея са чернобели, доку-

от 2 до 5 октомвРи, на Различни места в пРаГа, се състоя петото иЗдание на феСтивала „Мулти-
културен диалог“, оРГанизиРан от мултикултуРен центъР – пРаГа. фестивалът е посветен на сРе-
щите и пРеливането на Различните култуРи, езици и РелиГии в чехия. най-важната от акциите на 
фестивала е популяРното супено състезание, което се пРовежда в пасажа „луцеРна“ и пРедставя 
кухните на Различните наРоди.
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Как готвят        съседите



ментални, заснети от учениците на 
две основни училища в Прага: едно-
то в кв. „Жижков“, в което голямата 
част от децата са с ромско потекло, 
а другото в ж.к. „Модржани“, в кое-
то преобладават деца на имигранти. 
Това са два различни свята. Излож-
бата е резултат на целогодишен про-
ект, чиято цел е децата не само да се 
научат да се изразяват посредством 
обектива, но и да се срещат, опозна-
ват и запознават със своите гледни 
точки и светове.

Друга голяма акция на Мултикул-
турния център в Прага е „Оранжева 
панделка“ – национална кампания 

срещу расизма. Провежда се през 
март, в международния ден против 
расизма. „Подготвяме информацион-
ни материали на тема какво е расизъм 
и дискриминация и как да реагираме, 
когато се сблъскаме с тях – казва Ана 
Чинчерова. – На въпросния ден сто-
тици доброволци раздават листовки-
те по цялата страна.“ Заедно с това се 
организират различни акции. В Прага 
това е голям мултикултурен концерт 
срещу расизма, изложба на детски 
рисунки и лекции. В Бърно органи-
зират интеграционен ден за децата от 
бежанските лагери. Цял ден децата от 
училищата в Бърно си играят с деца-

та от бежанския лагер до Бърно. Отк-
ликът на инициативата „Оранжева 
панделка“ е все по-голям, привлича 
вниманието и на медиите, което без-
спорно радва организаторите.

По време на Супеното състезание 
може би най-важните думи каза во-
дещата Ивета Ковачова: „Бих искала 
в този момент да се огледате и видите 
своите съседи – как изглеждат, как 
говорят, как се хранят и как се смеят. 
И да го правите през цялото време, 
докато сте тук. С което ще внесете 
своя личен, малък дял за опознаване-
то и преливането на културите.“

Добър апетит! 
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Зорница, първият ми въпрос 
е дали усети някакво несъответ-
ствие в нивото на обучение, кога-
то започна следването си в чешки 
университет?

Не само, че такова нямаше, но ус-
танових, че Българското училище ми 
е дало една много добра основа. През 
първата година дори виждах обра-
тна разлика – в полза на подготов-
ката, която съм получила аз, спрямо 
връстниците ми. Мисля, че нашето 
образование дава по-здрава основа 
от чешкото. Самият начин на подго-
товка е различен и по-стойностен.

Имаше ли проблем с чешкия 
език?

Нямах никакви проблеми. В Бъл-
гарското училище се изучава много 
интензивно както писмения, така 
и говоримия чешки. Освен това, жи-
веейки в Чехия, нямаше как да не 
науча езика. Живея тук от четириго-
дишна и чешкият език никога не ми 
е създавал проблеми.

Днес много се говори за необходи-
мостта от запазване на национал-
ния дух сред етническите малцин-
ства. Мислиш ли, че училището ти 

помогна да си останеш българка?
Убедена съм в това. В училище-

то се спазват българските традиции 
и празнуват българските празници. 
Учебните програми са на български 
език, контактуваме на български 
и с българи. Чувствам се българка 
и не се идентифицирам с чехите.

Ако можеше да се върнеш назад 
в годините, щеше ли да запишеш 
чешко училище, вместо българско?

Определено не. Всъщност след де-
вети клас у дома възникна въпросът 
дали да продължа в българското или 
да запиша чешко училище. Явих се 
на приемни изпити и умишлено ги 
провалих, за да остана в българското 
училище. Не съжалявам. Сега догон-
вам всичко пропуснато.

Поддържаш ли контакт с прия-
телите си от Българското учили-
ще?

Всички се пръснахме в различни 
посоки, но опитваме да се виждаме 
поне веднъж – два пъти седмично. 
Стремим се да поддържаме контакт, 
доколкото това е възможно.

Със сигурност си дочула спекула-
циите около закриването на учи-

лището. Какво мислиш за евенту-
алното му закриване?

Определено мисля, че не е хубаво. 
Всички съществуващи институции – 
Посолството, Българския културен 
институт и Българското училище са 
места, където се събираме и можем 
да научим нещо за себе си и да си 
поговорим. Неща, свързани с Бъл-
гария. Погледнато така, това е една 
много хубава реклама. Не само лъс-
кавите събития могат да представят 
България. Нашите събирания също 
са важни.

Какво е България за теб?
Почивка, приятели, забавления 

и като цяло – страна, която обичам. 
Тя ми е най-мила. Може би защото не 
живея там. Или защото живея сред 
българи. Не знам. Обичам и Чехия, 
разбира се, но България си ме влече.

Би ли живяла в България, когато 
завършиш образованието си?

Не знам. Виждам, че младите хора 
напускат България, но също така 
виждам, че ако иска, човек може да 
остане там и да се реализира. Този 
въпрос все още не стои пред мен и не 
го решавам. 

Зорница тоШева е дъщеРя на вале-
Рия и лазаР тошеви, които от Години 
живеят и Работят в чехия. тя е хубаво 
момиче, което с увеРеност и успех 
следва икономика в пРаГа и плува 
в чешка сРеда без следа от затРуд-
нение. обаче здРавата основа, на 
която ГРади живота си, е получила 
в бълГаРското училище в пРаГа, къ-
дето е учила от пъРви до дванайсе-
ти клас. какво й е дало училището 
и какво – отнело?Обичам България 

и се чувствам българка

22 · брой 5 · Роден Глас

у
Ч

и
л

и
щ

е
 

л
ю

Б
и

М
о

c  ТЕКСТ: Ели Мандажиева



Н е се заблуждавайте, че става въ-
прос за проект, който ще обърне 

света наопаки (всъщност – кой знае?). 
Ондржей Хорак е малко над двайсет 
години и идеята му хрумва, когато през 
2007 г. се разхожда из Будапеща. Един 
ден слиза в непознат подлез и го осе-
нява идеята, че с няколко инсталирани 
творби той ще изглежда съвсем раз-
лично и ще открие пред постоянните 
си минувачи непредполагаеми духов-
ни измерения.

Идеите, които умират преди да 
поемат първата си глътка въздух, са 
много. Но тази не е сред тях. Ондржей 
разказва за своето хрумване на брат 
си Ян и приятелите си Павел Стерец 
и Моника Сиболова. Те го одобряват 
и проектът „Карго“ е готов за „родил-
ните мъки“.

Основната идея на „Карго“ е да пред-
ставя съвременно чешко изобразител-
но изкуство в нетрадиционни градски 
площи, задължително негалериен тип, 
извън рамките на Чешката република. 
За участие кани, както международно 
признати творци, така и нови, ярки 

имена и студенти от артистичните 
школи. Набляга не на готовата творба, 
а на процеса на творчеството. В про-
дължение на една седмица авторите 
живеят в съответния град и създават 
творбите си на място. Първият град 
в проекта е Будапеща, вторият – Буку-
рещ, а третият – София.

Избраното пространство във всеки 
град е различно. В Будапеща това е под-
лез със стъклени павилиони, във всеки 
от които се настанява по един творец, 
общо 12. „В Букурещ – разказва Ондр-

жей Хорак – местните творци ни пред-
ложиха своите апартаменти, ателиета, 
къщи и дворове. Авторите работеха 
там, а вернисажът се състоя в малка 
галерия, в която се прожектираше ви-
деоматериал, отразяващ изминалата 
седмица. Посетителите имаха възмож-
ност да обиколят местата, където бяха 
творили авторите и да разгледат твор-
бите.“

Вернисажът в София е планиран 
за 17 октомври, а творческият процес 
протича от 10 до 17 октомври в подле-
за до Президентството.

„София беше най-сложна за реа-
лизация – заявява, без да се замисли, 
Ондржей. – От една страна, защото 

е най-далече и самият 
транспорт на 14 тво-
рци се оказа непосил-
на задача. От друга, 
заради сложните пре-
говори със Софийска 

община. В края на краищата обаче по-
лучихме онова, което искахме – подле-
за до Президентството. Целта ни беше 
именно той, защото оттам всеки ден 
минават много хора. За тях средата е до 
болка позната и ние искахме да им се 
налага да ни прескачат и да се спъват 
в създаденото от нас, да се изненадат 
и замислят, да осъзнаят, че изкуството 
е естествена съставна част от открито-
то пространство.“

Финансово проектът се подкрепя от 
Чешкия център в съответната страна. 

„Свързваме се с тях и им предлагаме 
проекта – казва Ондржей. – Като цяло 
те не разполагат с много средства, но 
ни осигуряват поне нощувките. Онова, 
за което сме благодарни е, че имат же-
ланието и смелостта да подкрепят един 
толкова нетипичен проект. Това е най-
хубавото и най-ценното.“

За отклика на софиянци Ондржей 
говори предпазливо. „Прояви се нещо, 
което според мен е типичен посткому-
нистически синдром. Сблъскваме се 
с него и в Чехия, и в други страни. Ста-
ва въпрос за това, че хората се страху-
ват да спрат, да попитат и да погледнат 
отблизо. По време на вернисажa, кога-
то виждаха наредените чашки с вино, 
дори сякаш забързваха крачка.“

Какво е мнението му за София? „Чу-
десен град, с много паркове, места за 
почивка и страхотна кухня. Направиха 
ни впечатление некролозите, които ви-
сят по вратите и стените. Това е нещо, 
което ние, чехите, не познаваме. Ето 
защо останах доволен, когато едно от 
момчетата, Мартин Кохоут, реагира на 
този факт и го включи в своя пърфор-
манс. И отново стигаме до същността 
на „Карго“-проекта – вдъхновението 
от средата. Когато и творецът, и зрите-
лят намерят онова, което е различно, 
необикновено и неповторимо. Онова, 
което отразява атмосферата на града.“

През пролетта проект „Карго“ ще 
посети повторно Будапеща, а през юни 
– Москва. А след това? – Кой знае? 

на 17 октомвРи, със съдействието на чешкия центъР, в подлеза до пРезидентството в софия, се със-
тоя верниСаж на художеСтвено-творЧеСкия проект „карго“, в който участват съвРеменни твоРци 
от чехия и бълГаРия. споРед думите на неГовия вдъхновител и оРГанизатоР – художникът ондРжей 
хоРак – това е пРоект, който в Различни стРани на евРопа изнася не чешко изкуство, а чешки твоРци.

„Карго“ изнася не 
изкуство, а творци

[ ]основната идея на „карго“ е да предста-
вя съвременно чешко изобразително 

изкуство в нетрадиционни градски 
площи
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М ного хора свързват името 
Бяла с белите хълмове, кои-

то се издигат около р. Янтра. Неда-
леч от устието на „Дерето“, в река 
Янтра случайно са открити някои 
археологически предмети и обекти: 
гърне със сребърни тетра-драхми 
на македонските императори Филип 
Македонски и Александър Велики, 
на същото място са открити останки 
от стари зидове.

В местната „каваккой“ има следи 
от старо селище и гробища, извест-
ни под името „Латински гробища“ – 
възможно е да са от римско време. На 
хълма, намиращ се северозападно от 
Бяла, близо до моста на Колю Фиче-
то, е имало римска крепост. Източно 
от града са намерени византийски 
монети и златни монети от X век.

Най-ранното историческо свиде-
телство за Бяла е извлечено от Ни-
кополския санджак през 1544–45 г. 
В документите са описани жителите 
на Бяла: 19 домакинства, от които 
две мюсюлмански и 17 християнски. 
Този регистър позволява да се напра-
ви извода, че Бяла съществува поне 
от края на XV в. Първото селище 
е отстояло на 6–7 км южно от днеш-
ния град и след това жителите му се 
преместили на мястото, където то 
се намира сега, а изоставеното село 
било наречено Пуста Бяла.

Намерен е и кратък регистър на 
„джизието от неверниците във вила-
ета Търново“ от 22.08.1618 г. В него 
е посочено „село Бяла – 5 къщи (хане-
та). Тази малобройност (25–30 души) 
ни подсказва, че този документ 
посочва вероятното преместване 
в новото селище Бяла (преди около 
380 години).

В началото на 19 в. срещаме от-
ново името на Бяла в историческа-
та литература. Отнася се за съби-
тията, свързани с Руско-турската 
война от 1806–1812 г., когато рус-
наците за пръв път влизат в Бяла. 
На 26.10.1811 г. генерал М. Кутузов 
пише на генерал-лейтенант Марков: 
„Тази война е жестока. Бяла пострада 
много, но не е напълно унищожена.“ 
Съобщава също, че от селището Бяла 
и от различни райони са били събра-
ни 1500 души конница.

Трудолюбиви и предприемчиви, 
беленчени не остават настрани от на-
родната борба за свобода. След раз-
грома на Априлското въстание през 
1876 г., тримата революционери Па-
найот Волов, Георги Икономов и Сто-
ян Ангелов търсят убежище в Бяла. 
Укриват се в къщата на Димитър 
Бояджиев. Забелязани от турски пъ-
дар, те решават да бягат към Русчук. 
Налага се да преплуват реката, но 
попадат в бурните й води и загиват. 
Паметникът на тези бойци за свобо-
да от турско робство е построен от 
признателното беленско население 
и стои недалеко от р. Янтра.

Само след една година нова надеж-
да повдига духа на българския народ 
– започва Руско-турската война. Бяла 
е едно от първите селища, освободе-
но от руските войски. На 5.7.1877 г. 
местното население възторжено по-
среща своите освободители. Не след 
дълго, на 20 юли, в Бяла се настанява 
Главната квартира на руската армия. 
Цялото българско население излиза 
да посрещне скъпите гости, недалеч 
от моста на Колю Фичето. Беленски-
те ученици пеят песни, а учителят 
Стефан Маринов, руски възпитаник, 

бяла е от онези дРевни, но малки ГРадове, за които до нас достиГат само откъслечни сведения. ис-
тоРията му е дълГа – стаРините и случайно откРиваните аРхеолоГически находки свидетелстват, 
че устието на беленската Река – „деРето“ – е било обитавано, както пРез античността, така и пРез 
сРедновековието. това се обяснява с блаГопРиятния климат, Реките и обилната извоРна вода в до-
лината, закътана между хълмовете – фактоРите, които осиГуРяват добРи условия за живот.

Малък етнографски 
очерк за Бяла
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произнася приветствие. Приветствие 
произнася и кметът на с. Бяла Гено 
Пометков, като преди това, по стар 
български обичай, поднася на им-
ператора Александър II. хляб и сол. 
След това шествието тръгва към се-
лото. Моми и невести хвърлят пред 
конете цветя, разнасят се радостни 
възгласи „Слава на нашите братя ос-
вободители“. В старата църква е от-
служен молебен. В двора на Пеню 
Ажонов се извива тържествено хоро, 
на което присъства и император 
Александър II. Събитието е отразено 
в чуждия печат, а Иван Вазов напис-
ва специално стихотворение.

След Освобождението Бяла беле-
жи подем. На 11.12.1891 г. е обявена 
за град. До 1960 г. е околийски град. 
Населението се увеличава. Постро-
яват се нови училища, църква, чи-
талището развива активна дейност 
и става средище на културния живот 
в града. Действащ фактор за иконо-
мическия подем е средищното й по-
ложение в района между Русе, Попо-
во, Търново и Свищов.

Град Бяла е разположен в най-
югозападния район на Русенската 
област. Разположен е на десния бряг 

на р. Янтра. През територията му 
минават жп линията Русе – Горна 
Оряховица и главните пътища Русе – 
София, Русе – Велико Търново и Со-
фия – Варна.

Градът има землище 85 320 дка 
и наброява 11 200 души население. 
Климатът е умерено-континентален. 
Почвите са твърде разнообразни 
и дават възможност за отглеждане 
на лозя, зеленчукови, зърнени и фу-
ражни или технически култури. 
Градът е добре уреден с напълно об-
новен жилищен фонд, асфалтирани 
улици, водоснабден, канализиран. 
За жителите му съществуват добри 
условия за живот. Има две начални, 
две основни и две средни учили-
ща. Повече от 100 години читалище 
„Трудолюбие“ е средище на култур-
ния живот. Има и Клуб на дейците 
на културата.

Музеят „Освободителна война“ 
е гордост за беленчени, съхранил 
най-ценните реликви, свързани с на-
шето освобождение от турско роб-
ство. Над р. Янтра е запазен част от 
моста, построен от гениалния бъл-
гарски строител Колю Фичето през 
1865 г. В центъра на града се издига 

старинна часовникова кула и краси-
вият храм-паметник „Св. Георги“.

Около града има масивни широ-
колистни и иглолистни гори, които 
оказват благоприятно влияние върху 
климата на града и неговия регион. 
От 100 години съществува многоп-
рофилна общинска болница. Работят 
крупни индустриални предприятия 
като ООД „Янтра“, „Бяла-пластик“, 
ООд „Модул“, „Латекс“ АД и др.

Наред с новостите, които се ут-
върждават в живота на беленските 
граждани, те не забравят и пътя, по 
който са минали дедите им и с чув-
ство на признателност тачат паметта 
на тези, които с много усилия, труд 
и саможертва са се борили за бла-
годенствието и процъфтяването на 
своя град. Отпреди 5 века е започнал 
трудният им път. Много воля за жи-
вот проявяват те, за да запазят своя 
непокорен български дух. Крепи 
ги любовта към родния край и към 
всичко българско.

Беленските „харцой“, заедно с пре-
селниците – балканджии, успяват да 
съхранят и да предадат на поколени-
ята до наши дни това, с което можем 
да се гордеем. 

Петко Саралиев
е роден на 04.07.1930 г. в гр. Бяла. Произхожда от земеделско се-
мейство и, както сам казва, е израснал на нивите и на гърба на коня 
(били са два – Чакала и Алчо). През Втората световна война баща 
му Димитър е мобилизиран и заедно с майка си Яна той се грижи за 
стопанството, едногодишната си сестричка и ходи на училище. През 
1948 г. завършва Реалната гимназия в Бяла. Отличава се не само 
с добър успех, но и като активен спртист. По-късно става ревностен 
защитник на развитието на спорта в града и участва в строежа на 
спортния стадион. През 1950 г. е повикан на редовна военна служ-
ба. Включен е в Школа за запасни офицери и служи в поделенията 
на армията до края на 1954 г. Уволнен е с чин запасен офицер. По-
ради липса на подходяща работа, след уволнението си, работи в ру-
дниците на Рудозем и Мадан. През 1956 г. е назначен като спортен 
инструктор в родния си град Бяла. През 1957 г. е включен в набора 
от работници за Чехословакия. На 09.09.1957 г. пристига в Кладно 
и е назначен в металургичния завод SONP. Започва да посещава 
курс, където изучава основите на производството на метали и ма-
шиностроене. Получава свидетелство за клас „среден техник“. От 
1964 до 1969г. задочно следва VŠB-Ostrava.
През 1962 г. сключва брак с приятелката си Юлия, с която днес имат 
две дъщери. Всяка година посещава родния си град Бяла. Помага 
на родителите и сестра си. През август 2001 г. взема участие в гасе-
нето на пожара, избухнал в гората до Бяла.
Пенсионира се през 1990 г. Днес има време да се замисли за прежи-
вените години и наученото в живота. Да си спомня „за онази среда, 
в която сред огън и дим човек познава душата на другия човек.“
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„лира“ продължава Есента 
е метафора на човешката зрялост 
и време за равносметка на постиг-
натото. Осмисляйки изявите си през 
последните девет години, създаде-
ната в училище „Д-р Петър Берон“ 
в Прага вокална група“Лира“ от-
правя поглед към нови предизвика-
телства. От тази есен танцьорките 
от „Лира“ и техният ръководител 
Антоанета Добрева, се обединяват 
с танцова група „Българи“ с ръково-
дител Тодор Ралев. Пресечна точка 
е общата им любов към българското 
фолклорно танцово изкуство.

Със своите изяви, създадената 
през 1999 г. група представя не само 
своето училище, но и България. 
По-късно вокалната група разши-
рява състава и функциите си, като 
започва занимания и с български 
народни танци. Събитията, в които 
участва и изявите са безброй. Вест-
ник „Plzenský deník“ й отдели място 
на първа страница под надслов: „Ve 

víru bulharských rytmů‘, a списание 
„Роден глас“ й посвети голяма ста-
тия със заглавие „Откъде започва 
България?“

Днес момичетата от „Лира“ и тех-
ният ръководител Антоанета До-
брева „разперват криле и напускат 
родното гнездо“. Разширяват стату-
та си като група, която приобщава 
всички, обичащи българския фолк-
лор. Основното ядро, разбира се, 
остават момичетата от Българското 
училище.

За тези, които обичат българ-
ските народни песни и танци, се 
провеждат курсове: всеки понедел-
ник от 17.00 ч. – народно пеене, а от 
18.00 ч. – народни танци, в Българ-
ския културен институ на улица 
„Климентска“ 6. Заповядайте!

европа За България На 18 ок-
томври, в галерията на Българския 
културен институт в Прага, беше 
открита документална изложба под 
надслов „Европа за България“. Из-
ложбата представя стари карти на 
българските земи от антично време 
до миналия век. Първи й се наслади-
ха участниците в международната 
конференция „Ролята на чешката 
интелигенция в обществения живот 
на България след Освобождение-
то“, за която пишем на страниците 
на списанието. Колекцията от кар-
ти е събирана от българския лекар 
Симеон Симов, живеещ в Хамбург, 
в продължения на десетилетия. По 
свой начин доказва факта, че Бъл-
гария винаги е била част от Евро-
па. Освен творческото оформление, 
изобразява историческата съдба 
на страната и интереса на европей-
ските изследователи към Родината 
ни. Резултатът е дело на цели родо-
ве картографи, издатели и графици, 
между които се открояват имена 
като Себастиан Мунстер и Герхард 
Меркатор. Ценната сбирка е пода-
рена на България и понастоящем 
е държавна собственост. Изложба-
та представя избрани експонати. 
Подготвена е от Централното упра-
вление на архивите като поръчка на 
Държавния културен институт към 
Министерството на външните рабо-
ти на България.

до нови Срещи На 31 октом-
ври, в една от залите на Българското 
посолство в Прага, се състоя кок-
тейл, който полковник Росен Йорда-
нов, военен и военно-въздушен ата-
ше към Посолството, даде по повод 
приключване на мандата си. На не-
формалното, но стилно парти, под-
готвено от съпругата на полковник 
Йорданов, бяха поканени всички ко-
леги от Посолството, както и гости 
и приятели, с които го е свързал пос-
тът му в Чехия. Полковник Йорданов 

благодари на всички присъстващи 
за доброто сътрудничество. Специ-
алният гост на коктейла, посланик 
Здравко Попов, връчи от името на 
присъстващите малък подарък за 
спомен. Всички си пожелаха много 
успехи и „до нови срещи“.

пиШат За наС В един от летните 
си броеве, вестник „Северозападен 
Календар“ помества дълъг материал 
за двама наши сънародници, живе-
щи в Прага – Димитрина и Димитър 
от Видин. Статията, озаглавена „Ви-

дин ни липсва, но сега нашият дом 
е в Прага“, е поместена в рубрика 
с ясното име „Пуста чужда чужби-
на“. В нея двамата разказват за жи-
вота си, проблемите и радостите на 
живота зад граница.

Преди седем месеца им се роди 
дъщеричка – Карла. Списание-
то използва повода да пожелае на 
малката хубавица много щастие, 
здраве, късмет и успехи.

Да си жива и здрава, Карла!

Отговори на кръстословицата от 
миналия брой
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Драги сънародници,
Ще подкрепим ли идеята?
Ще изградим ли паметник на  
първоучителите Св. Св. Кирил 
и Методий в Микулчице?

Паметникът ще бъде открит на тре-
тия събор на българите в Микулчице  
на 24 май 2009 г.

Автор и изпълнител на проекта  
е известният български скулптор  
Емил Венков, живеещ в Словакия.

Откриваме сбирка за набиране на 
средства за паметника на славянските 
просветители.

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


