
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 

които и българско
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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
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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
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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
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