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На четвърта корица: Велинград.
Снимка: Вяра Йовева
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ГЕРБ: „Да докажем,  
че България може!“ ........................3
На последните избори най-новата 
политическа партия ГЕРБ спечели 
39,72 % от гласовете. Това си е чис-
та проба гласувано доверие. Предла-
гаме ви биографиите на онези, кои-
то... ще го оправдаят.

Министър на българите  
зад граница ......................................8
Според най-общи предположения, 
българите зад граница надхвърлят 
четири милиона. Ако България беше 
Русия (144 милиона жители) или 
поне Швейцария (където, според ле-
гендата, са си решили проблемите), 
това, по всяка вероятност, щеше 
да е  без значение. Да, ама не. Може 
би затова в  новото правителство 
българите зад граница имат свой 
министър. Засега без портфейл.

„Нужна е Национална доктрина  
за българите в чужбина!“ ..............9
Много от българите зад граница 
я познават. Първо ви спечелва с от-
критото си и  естествено държане. 
След това ви стряска с  точните 
си въпроси („na tělo“) и обширни по-
знания за емиграцията ни. Удивява 
ви с  искрения си интерес, енергия 
и идеи. И ви довършва със сияйната 
си усмивка. Думата ми е  за Райна 
Манджукова, новият председател 
на Държавната агенция за българи-
те в чужбина.

Българите в Чехия

Историята на една вечер ............. 10
От самото начало, тази идея се лю-
шкаше не на вълните на Вълтава, 
а на ръба на фиаското. В началото 
плъзна слухът, че не са отпуснати 
средства. След това няколко изпъл-
нители отказаха участието си. 
Стопи се и надеждата за финансова 
инжекция от Българския клуб в Пра-
га – това пък покрай паметника на 
Св. Св. Кирил и  Методий. И  като 
капак започнаха наводненията 
и плаванията по Вълтава бяха пре-
установени. Но тя все пак се състоя 

– българската вечер на кораба на 
братя Форман. За радост на всички 
участници.

Фестивал на екзотичните  
ухания, ритми и цветове ............. 17
Както е  анонсирано и  на корица-
та, „Етнофестът“, организиран от 
Кметството на Прага 9, си беше ехо 
от лятото. Вълшебно ехо. С  мно-
го слънце, музика, хубаво хапване 
и атракции. С награди – защото се 
смятат за важни. Със зелена трева, 
на която всички седяха. С игри и със-
тезания за децата (чети между ре-
довете: миг покой за родителите!). 
С  безгрижие, удавило времето на 
мързеливия съботен следобед. Какво 
друго, в края на краищата, е лято-
то?

култура и изкуство

Поезия в театър „Na Prádle“ ....... 20
Поетичната вечер се състоя по по-
вод три новоиздадени стихосбирки, 
сред които и „Lapidárium“ на Георги 
Господинов. Едно от най-ценните 
неща в  нея беше признанието на 
Издателството, че за първи път 
е впечатлено и издава чуждестранен 
автор.

от България

„Вярвам в паметниците като  
знаци и връзка с миналото!“ ....... 22
Проф. Боряна Христова, директор 
на Националната библиотека „Св. 
Св. Кирил и  Методий“ в  София, го-
вори за паметника на Св. Св. Кирил 
и  Методий в  Микулчице и  за рабо-
тата си.

своБодНо време

Фейсбук .......................................... 24
Според официалната версия, Фейс-
бук ви помага да се свързвате и спо-
деляте. Опитахте ли вече? Иво Си-
ромахов, един от сценаристите на 
„Шоуто на Слави“, е опитал.

2 · брой 4· Роден Глас
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В  рамките на по-малко от ме-
сец, в  България се проведоха 

избори за Европейски парламент 
(на 7 юни) и за 41-во Народно Съ-
брание (на 5 юли). Докато първите 
протекоха без съществени сътре-
сения, вторите промениха изцяло 
политическия облик на България. 
Най-новата политическа партия 
„ГЕРБ“ („Граждани за ев-
ропейско развитие на Бъл-
гария“) спечели 39,72 % от 
гласовете и  има 116 депу-
тати, „Коалиция за Бълга-
рия“ – 17.70 % от гласовете 
и 40 депутати, ДПС 14,45 % 
от гласовете и  38  депу-
тати, „Атака“ – 9,36 % от 
гласовете и  21 депутати. 
Безпрецедентна избира-
телна активност показаха 
българите зад граница със 
103,55 % повече избиратели спрямо 
2005 г.

На 23 юли, на церемония в  Гер-
бовата зала на „Дондуков“ 2, Бой-
ко Борисов връчи на президента 
Георги Първанов отговор на про-
учвателния мандат за съставяне 
на Правителство. На 27 юли ново-
то, 87 Правителство, бе гласувано 
в  Народното събрание, положи 
клетва и пое щафетата от правител-
ството на Сергей Станишев. „Знам, 
че в едно управление има и добри, 
и лоши неща – посочи при приема-
нето на властта премиерът Бойко 

Борисов. – За мен един управлен-
ски мандат е успешен само, когато 
между перспективите в  неговото 
начало и  резултатите при негово-
то завършване, няма разминаване. 
Често се случва амбициите на един 
човек или екип да се окажат по-ви-
соки от възможностите. За радост, 
това не винаги е  правило. Нашето 

правителство ще работи, за да го 
опровергае. Само тогава, когато 
постигнатите резултати оправдаят 
амбициите от първия ден, и  дори 
ги надхвърлят, само тогава можем 
да говорим за успехи.“

Министерствата намаляха с две. 
Бяха закрити Министерството на 
държавната администрация, Ми-
нистерството на европейската ин-
теграция и  Министерството на 
бедствията и  авариите. Агенция-
та за младежта и  спорта прерасна 
в  Министерство на физическото 
възпитание и спорта.

ГЕРБ: „Да докажем, че
България може!“

Бойко Методиев Борисов
Министър-председател

дата на раждане
13 юни 1959 г.
семейно положение
Разведен, с една дъщеря
образование 
и специализации
Дипломира се във Висша специална 
школа на МВР, инженер със специал-
ност „Противопожарна техника и без-
опасност“, чин лейтенант.
кариера
Започва през 1982 г. като командир 
на взвод в  Софийско градско упра-
вление на МВР и през 1990 г. стига до 
преподавател във Висшия институт 
за подготовка на офицери към МВР. 
През 1991 г. основава охранителна 
фирма „ИПОН“. Главен секретар на 
МВР (2001–2005). Кмет на София (от 
2005 г. до момента). Със заповед на 
Министъра на вътрешните работи му 
е  присъдено звание „полковник“ от 
МВР, с Указ на Президента е удостоен 
със звание „генерал-майор“, а  през 
2004 г. е удостоен със званието „гене-
рал-лейтенант“.
Носител на редица награди, сред 
които „Кръст за полицейски заслуги 
с  червена звезда“ от министъра на 
вътрешните работи на Кралство Ис-
пания; почетен медал на френската 
полиция; медал за бойно съдружие 
от заместник-директора на ФСБ на 
Русия; почетна титла „Командир на 
Ордена на Звездата на италианската 
солидарност“, от президента на Репу-
блика Италия и др.
Чужди езици
Не владее.

Новото правителство

23 юли в гербовата зала
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Цветан Генчев Цветанов
Вицепремиер и министър 
на вътрешните работи

дата на раждане
8 април 1965 г.
семейно положение
Женен, с две дъщери
образование 
и специализации
Магистър от НСА (1992 г.), специал-
ност учител по физическо възпитание 
и  треньор по лека атлетика. След-
дипломна квалификация по „Право“ 
в УНСС (2000 г.).
Множество допълнителни курсове, 
включително по Международна про-
грама на Държавния департамент на 
САЩ за Млади политически лидери, 
в  „Сикрет сървиз“, към Генералната 
дирекция на полицията в  Мадрид 
и др.
кариера
Специалист, инспектор, гл. инспектор, 
началник на група в МВР (1987–2001). 
Началник на сектор „Ръководство на 
МВР“ (2001–2005). Зам.-кмет по си-
гурността в София.
Чужди езици
Английски, руски

Симеон Денчев Дянков
Вицепремиер и министър 
на финансите

дата на раждане
13 юли 1970 г.
семейно положение
Женен, с две деца
образование 
и специализации
Университет по национално и  све-
товно стопанство (УНСС), докторат по 
международни търговски и  финан-
сови отношения от Мичиганския уни-
верситет
кариера
От 1995 г. работи за Световната банка 
като главен икономист по финанси 
и  частно дело. Работи по страните, 
най-застрашени от кризата в  свето-
вен мащаб. Водещ автор на годиш-
ния обзор на Световната банка за 
2002 г. Автор на повече от 70 специ-
ализирани статии в  най-авторитет-
ните икономически издания в  света. 
Един от 100-те най-цитирани иконо-
мисти в  света. Директор на научен 
център в Харвард.
Чужди езици
Английски, немски

Трайчо Димитров Трайков
Министър на икономиката, 
енергетиката 
и туризма

дата на раждане
19 април 1970 г.
семейно положение
Женен, с едно дете
образование 
и специализации
Университет за национално и светов-
но стопанство (УНСС), специалност 
международни икономически отно-
шения.
кариера
Работи за английски (Central Europe 
Trust) и  немски (Roland Berger)  
лидери в  областта на стратегиче-
ското и  финансовото консултиране.  
За Roland Berger осъществява  
следприватизационното преструкту-
риране и  интеграция в  структурата  
на EVN на придобитите български 
електроразпределителни дружества. 
През 2005  година става част  
от мениджърския екип на EVN 
Bulgaria. 
Чужди езици
Английски, немски, руски и румънски.

Росен Асенов Плевнелиев
Министър на регионалното развитие и благоустройството

дата на раждане
14 май 1964 г.
семейно положение
Женен, с трима синове
образование и специализации
Технически университет София, специалност: Изчислителна техника 
кариера
През 1990 г. основава първата си строителна фирма. Следват я още няколко, които след сливанията си го утвърждават като безспорен лидер на българ-
ския строителен пазар. Основава и управлява „Бизнес парк София“, най-големия частно финансиран проект в областта на недвижимите имоти в България 
и първият и най-голям бизнес парк в Югоизточна Европа. Фирмите му изпълняват строителни поръчки зад граница, както и знакови проекти в България.
Чужди езици
Немски, английски
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Тотю Младенов Младенов
Министър на труда и со-
циалната политика

дата на раждане
19 юни 1964 г.
семейно положение
Женен, с едно дете
образование 
и специализации
Висшия институт по архитектура 
и  строителство в  София, специал-
ност „Водоснабдяване и  канали-
зация“. Специализации в  редица 
страни в  областта на пенсионно-
осигурителните системи и  пазара 
на труда.
кариера
През 1991 г. е избран за координатор 
в  Синдикалния регионален съвет на 
„Подкрепа“ във Враца. Година по-
късно става председател, след това 
конфедерален секретар по информа-
ционната политика и  в  заключение 
– по социалната политика. От 2002 г. 
изпълнителен директор на Главната 
инспекция по труда. От 2007 г. е кмет 
на Враца.
Чужди езици
Английски, руски

Николай Евтимов Младенов
Министър  
на отбраната

дата на раждане
5 май 1972 г.
семейно положение
Неженен 
образование 
и специализации
Университет за национално и  светов-
но стопанство, специалност „Между-
народни отношения“. Магистърска 
степен по военни науки от Кралския 
колеж, Лондон.
кариера
Започва като програмен директор на 
фондация „Отворено общество“. През 
1999 г. основава Европейския инсти-
тут в  София и  е  негов директор до 
2001 г. Народен представител в 39-то 
Народно събрание (2001–2005). От 
2005 г. е  консултант на Световната 
банка, Националния демократически 
институт, Международния републи-
кански институт и  други междуна-
родни организации. Евродепутат 
(2007–2009).
Чужди езици
Английски, френски и руски

Румяна Русева Желева
Министър на външните 
работи

дата на раждане
18 април 1969 г.
семейно положение
Омъжена
образование 
и специализации
СУ „Св.Климент Охридски“, специал-
ност социална педагогика. Докторат 
по социология от университета „Отто 
фон Герике“, Германия.
кариера
Преподавател в  СУ „Св. Климент Ох-
ридски“ и  научен сътрудник първа 
степен в Института по социология при 
БАН. През 2007 г. е  избрана за евро-
депутат. По това време е  член на де-
легациите на Европейския парламент 
за връзки със страните от Машрек 
и  Иран, член на политическото бюро 
на парламентарната група и  ръко-
водител на българската делегация 
в ЕНП-ЕД, заместник-член на Комиси-
ята по заетост и социални въпроси на 
ЕП и др.
Чужди езици
Немски, английски

Маргарита Стефанова Попова
Министър на правосъдието

дата на раждане
15 май 1956 г.
семейно положение
Омъжена, с две деца
образование и специализации
СУ „Св. Климент Охридски“, специалности българска филология, немска филология и право
кариера
Започва през 1990 г. като младши прокурор в Пирдоп. След това става районен прокурор в Своге (1991), прокурор в София (1993), заместник окръжен про-
курор на Окръжна прокуратура – София (1995) и окръжен прокурор на същата (1996). През 2006 г. става говорител на главния прокурор Борис Велчев във 
Върховна касационна прокуратура. През 2007 г. печели конкурс за щатен прокурор във ВКП. През 2008 г. оглавява спецзвеното за борба с евроизмамите.
Чужди езици
Немски, английски.
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Йорданка Асенова Фандъкова
Министър 
на образованието, 
младежта и науката

дата на раждане
12 април 1962 г.
семейно положение
Омъжена, с една дъщеря
образование 
и специализации
СУ „Св. Климент Охридски“, специал-
ност „Руска филология“
Допълнителни квалификации в  об-
ластта на бизнес-администрацията 
и  мениджмънта. Училище за поли-
тици
кариера
Започва като учител в  73-то СОУ 
„Владислав Граматик“, София 
(1985–1998). През 1998 г. е  назна-
чена за директор на училището. 
През 2005–2009 г. е  заместник-
кмет в Столична община по образо-
вание, култура, спорт и  превенции 
на зависимости. Депутат в  41-то 
Народно събрание.
Чужди езици
Руски, английски

Божидар Михайлов Нанев
Министър 
на здравеопазването

дата на раждане
19 януари 1963 г.
семейно положение
Женен, с един син
образование 
и специализации
Медицински университет Варна, 
специалности обща (2000 г.), детска 
(2003 г.) и  гръдна (2006 г.) хирургия. 
кариера
Работи в  Оперативно отделение 
и  Отделение по детска хирургия на 
Окръжна болница, Варна (1992–
2002), в  Клиниката по гръдна хи-
рургия и сектора по детска хирургия 
на Университетска многопрофилна 
болница (2002–2008) и  в  Отделе-
нието по обща хирургия на СХБАЛ 
„Проф. Темелков“ (1997–2008) – 
все във Варна. От януари е Предсе-
дател на Българския лекарски съюз.
Чужди езици
Френски, английски, руски.

Вежди Летиф Рашидов
Министър  
на културата

дата на раждане
14 декември 1951 г.
семейно положение
Женен, с един син
образование 
и специализации
Национална художествена академия
кариера
Асистент в  Художествената акаде-
мия, художник на свободна практика 
с редица групови, тематични и самос-
тоятелни изложби в  страната и  зад 
граница. Член на международната 
Академия за пластично изкуство към 
ЮНЕСКО, Европейската академия за 
изкуства, Съвета за духовно развитие 
към Президента на Република Бълга-
рия. Удостоен с редица международни 
награди и отличия. Носител на Медала 
на Ватикана, ордена „Александър Нев-
ски“ I-ва степен на Руската федерация, 
ордена „Стара планина“ I-ва степен 
и ордена „Кирил и Методий“.
Чужди езици
много

Нона Иванова Караджова
Министър на околната среда и водите

дата на раждане
28 август 1960 г.
семейно положение
Разведена, с две деца
образование и специализации
УНСС, специалност „Икономика и организация на труда“.
кариера
Започва в Икономически институт на БАН, дирекция „Регионална икономика и икономически въпроси по опазване на околната среда“ (1984–1991). 
По времето на служебния кабинет на Софиянски (1997) оглавява дирекция „Стратегия, европейска интеграция и международно сътрудничество“ в еко-
логичното министерство. На тази позиция остава в правителствата на Костов и на С. Сакскобургготски. През 2006 г. напуска и започва частен бизнес. 
Чужди езици
Ползва английски, френски и руски
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Мирослав Христофоров Найденов
Министър на земеделие-
то и храните

дата на раждане
14 декември 1968 г.
семейно положение
Женен, с две дъщери
образование 
и специализации
Висш институт по зоотехника и  вете-
ринарна медицина – Ст. Загора. Спе-
циализация в  Университета в  Берн. 
Курс за политически лидери в  Дър-
жавния департамент на САЩ
кариера
Директор на Районна ветеринарноме-
дицинска служба – Враца (2002–2004), 
главен секретар на Национална вете-
ринарномедицинска служба – София 
(2005–2006), директор на столична 
общинска фирма „Екоравновесие“, 
председател на сдружение „Гилдия на 
частно практикуващите ветеринарни 
лекари във Врачанска област“, предсе-
дател на Експертната комисия по земе-
делие и гори на ПП ГЕРБ.
Чужди езици
Френски, английски

Александър Светославов Цветков
Министър на транспорта, 
информационните техно-
логии и съобщенията

дата на раждане
26 август 1967 г.
семейно положение
Женен, с две деца
образование 
и специализации
УНСС, специалност „Международни 
икономически отношения“ и Висш ин-
ститут по архитектура и  строителство 
(ВИАС), специалност „Транспортно 
строителство“
кариера
Започва работа в  Главно упра-
вление „Пътища“ (1994) и  от спе-
циалист се издига до началник 
на отдел. Директор на дирекция 
„Транспортна инфраструктура“ 
в  Столична община (2006–2008). 
От 2008 г. заместник-кмет по транс-
порта на Столична община. От 2008 
г. е член на борда на директорите на 
„Паркинги и гаражи“.
Чужди езици
Френски, английски и руски

Свилен Емилов Нейков
Министър на физическо-
то възпитание и спорта

дата на раждане
14 декември 1964 г.
семейно положение
Женен за олимпийската шампионка 
Румяна Нейкова, имат две деца
образование 
и специализации
Национална спортна академия, специ-
алности „Треньор по гребане“ и „Учи-
тел по физическо възпитание“
кариера
Доцент и  преподавател в  Нацио-
налната спортна академия „Васил 
Левски“. От 1995 г. е  старши треньор 
на националния отбор по гребане на 
България. Като треньор печели над 
15 медала от световни първенства 
и Олимпийски игри. Личен треньор на 
Румяна Нейкова. Треньор № 1 на Бъл-
гария за 2008  г. Награден е  с  орден 
„Стара планина“ – І степен за принос 
в  развитието на физическото възпи-
тание и спорта.
Чужди езици
Немски, руски, английски

Божидар Димитров Стоянов
Министър без портфейл

дата на раждане
3 декември 1945 г.
семейно положение
Женен, с една дъщеря
образование и специализации
1970–1974г.: СУ „Св. Климент Охридски“, специалности история, археология.
кариера
Директор на Националния исторически музей в годините: 1978–1990, 1990–1999 и 2001–2009. В периода 1999–2001 г. се препитава като свободен 
журналист. Председател на Националния съвет за опазване на паметниците на културата при МК. Водещ на предаването „Памет българска“ в Канал 
1. Автор е на около 20 монографии и над 200 студии и статии в областта на Българското Средновековие, Османския период и Новата история.
Чужди езици
Италиански, френски, руски
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БълГаРия със сиГуРност е една от стРаните, чието пРавителство отделя най-мноГо внимание на 
емиГРантите си. това няма да учуди никоГо, който се замисли за съотношението между БълГаРи-
те зад ГРаница (ГовоРи се за четиРи милиона) и живеещите в БълГаРия, които споРед последното 
пРеБРояване наБРояват нецели осем милиона (7 928 901). ако Бъде използвана максимално Ра-
ционално, това е сеРиозна сила. дотолкова, че в пРавителството на Бойко БоРисов тя се сдоБи 
с министъР Без поРтфейл – Ст.н.С.д-р Божидар диМитроВ СтояноВ.

Д -р Божидар Димитров е  бъл-
гарски историк, доктор по 

история. Роден е на 3 декември 1945 
година в  Созопол, в  семейство на 
бежанци от Източна Тракия. През 
1975 г. завършва история в Софий-
ския университет „Климент Охрид-
ски“. През 70-те години на 20 век 
е  допуснат да проучва архивите на 
Ватикана, което може да се оцени 
като голям успех в епохата на т.нар. 
„Студена война“.

Божидар Димитров е личност, ко-
ято е  активно атакувана и  защита-
вана. Общо 29 години е директор на 
Националния исторически музей. 
Казвам „общо“ а не „в продължение 
на“, защото през 1999 г. договорът му 
е  прекратен. Това става вследствие 
на задочен конфликт с  президен-
та на Републиката Петър Стоянов 
по повод връщането в  Зографския 
манастир на черновата на „Исто-
рия славянобългарска“ на Паисий 
Хилендарски. Когато пък през 2001 
г. е  възстановен – което става чрез 
редовен конкурс – тръгва слух, че 

е имало лична протекция от страна 
на Георги Първанов.

Като член на Висшия партиен съ-
вет на БСП, в  края на 2005 се обя-
вява открито против решенията на 
ръководството на БСП. Той не под-
крепя кандидатурата на Татяна Дон-
чева за кмет на София и  подкрепя 
независимия кандидат Бойко Бори-
сов. Преди Парламентарните избори 
през 2009 г. напуска БСП и  застава 
в подкрепа на ГЕРБ.

Кандидатурата му за министър 
без портфейл предизвиква недо-
волство от страна на Синята коа-
лиция. „Кандидатурата на Божидар 
Димитров за министър е неприятна 
изненада за нас, коментира съпред-
седателят на формацията Мартин 
Димитров. При отделно гласуване 
на всички министри Божидар Ди-
митров няма да получи нашата под-
крепа.“ Отговорът на Бойко Борисов 
е рязък и безапелационен: „Позици-
ята на Синята коалиция спрямо Бо-
жидар Димитров е  лицемерие. Ще 
върна мандата и да отиваме на нови 

избори, ако отсега почват с  номер-
цата си. Това са номерца. Знаят, че 
Божидар Димитров ми е  приятел. 
Умишлено ми връщат по този на-
чин. Издал е над 30 книги, води пре-
давания по телевизията, познат е на 
обществото, обичан е  от българи-
те. Затова ли намериха да се заядат 
с мен? Ще върна мандата, но няма да 
оставя да се гаврят с Божидар, с мо-
ите приятели, които са били с  мен, 
когато съм воювал да правя ГЕРБ“, 
категоричен бе Борисов.

В  87 правителство на България, 
Божидар Димитров е  назначен за 
министър без портфейл, който от-
говаря за Агенцията за българите 
в чужбина и Дирекцията по вероиз-
поведанията към Министерския съ-
вет. „За мен българите в чужбина си 
остават българи – заявява той. Аген-
цията за българите в чужбина досега 
не успя да реши някои от основните 
проблеми и затова е необходимо на-
значаването на министър, който да 
се занимава с  това. Проблемите на 
българите в  различните страни са 
диференцирани – едни са те в САЩ 
и Канада, други са в Европа – и ние 
трябва да работим активно по реша-
ването им.“ 

На въпрос дали постът не се 
създава само за него, Божидар Ди-
митров отговори: „Ако приемем, 
че читири милиона българи са из-
лишни, тогава и  министерството 
е излишно.“ 

Министър на
българите  

зад граница
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Е дно от нещата, за които Пра-
вителството на Бойко Борисов 

претендира безапелационно, е  на-
значаването на експерти. В това от-
ношение изборът на Райна Манджу-
кова за Председател на Агенцията 
е на мястото си и то не само, защото 
познава Агенцията като собствени-
те си обувки.

Според думите й, първият Пред-
седател на Агенцията Георги Да-
наилов я  взел за кадем – затова, че 
е  българка от чужбина. Тръгнала 
е от най-ниското стъпало – сътруд-
ник, експерт, главен експерт. Няма 
нещо, което да не й е ясно в работа-
та. Остава там 14 години и стига до 
длъжността Директор на Дирекция 
„Връзки с българите по света и ин-
формационна дейност“. Организа-
тор е  на детски конкурси и  всевъз-
можни културни прояви, автор на 
десетки публицистични материали. 
Съучредител е  и  член на ръковод-
ството на асоциация „Световна Бъл-
гария“ за работа с  българите извън 
България и на Асоциацията на бъл-
гарските училища в  чужбина. През 
2007 г. създава за ТВ „СКАТ“ теле-
визионното предаване „Облаче ле, 
бяло“, третиращо темата за бълга-
рите извън България. В края на ми-

налата година предаването й излъчи 
100-ия си брой. 

За познаването на проблема гово-
рят думите й в интервютата, с които 
е засипана. Според нея страната ни 
се нуждае от Национална доктрина 
и  нова държавна политика по от-
ношение на българите в  чужбина. 
Тя припомня, че година и  7 месеца 
Агенцията е  била без председател 
и  заявява, че това е  показателно 
отношение на държавата към тази 
дейност като цяло. Самата тя си дава 
ясна представа за същността на ра-
ботата с българите зад граница още 
на първата си командировка в чуж-
бина. „Работата не е в това да се за-
несат два компютъра и  три кашона 
книги, а да им се дадат възможност 
и самочувствие да се чувстват пъл-
ноценни българи“, обяснява тя, с ко-
ето чертае и основните линии в про-
грамата си. По думите й, не е нужно 
българите да се връщат в  България 
– важното е всеки там, където е, да 
се чувства част от нея.

Според Райна, българите в  чуж-
бина могат да участват в живота на 
страната, ако има налице три ком-
понента. Първият е хората от Аген-
цията да имат сърце за тази работа, 
второ – държавата да има визия за 

това какво иска да прави в тази по-
сока, и трето – активното участие на 
самите българи в чужбина в проце-
са. Тя посочи, като пример за нали-
чието на тези три компонента, Асо-
циацията на българските училища 
в  чужбина, където нещата вървят, 
но за чието съществуване държа-
вата ни не е  знаела. „В  момента те 
са към 110, но се роят със страшна 
сила“, уточни тя. Райна Манджукова 
смята да внесе предложение в  Ми-
нистерството да се обособи звено, 
което да се занимава с българските 
училища навсякъде.

„Работата в  Агенцията винаги 
е  била част от мен, тук е  мястото, 
където не съм си получавала само 
заплатата, а  съм работила със сър-
це. Обнадеждена съм от това, което 
се случва в  момента – казва Райна 
Манджукова с  характерната си от-
критост и въодушевление. – Когато 
назначиха Божидар Димитров за 
министър без портфейл по пробле-
мите на българите в чужбина, аз се 
почувствах като през футболното 
лято на 94-та година!“.

Тя е на мнение, че е дошло време-
то идеалът за световната България 
да включва всички българи и  това 
ще е единението на нацията. 

за райна МанджукоВа поместихме подРоБен мате-
Риал в БР. 1/2009 на списанието. там писахме за това, 
че е  Родена в  БесаРаБското село кайРаклия, укРайна. 
за оБичта й към БълГаРия, още пРеди да я познава. за 
това, че пРез 1989 Г. пРистиГа да учи в софия и завъРш-
ва су „св. климент охРидски“. за РаБотата й в дъРжавна-
та аГенция за БълГаРите в чужБина и за телевизионно-
то й  пРедаване „оБлаче ле, Бяло“, което Години наРед 
й  носи удовлетвоРение и  Радост. на 12 авГуст Райна 
манджукова Бе назначена за пРедседател на дъРжав-
ната аГенция за БълГаРите в чужБина.
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„Нужна е 
Национална 

доктрина 
за българите 

в чужбина!“



Организирането на „Българ-
ска вечер“ на кораба на бра-

тя Форман всяка година включва 
в  уравнението на осъществява-
нето си не една, а две неизвестни 
величини. Първата е  дали Кмет-
ството на Прага ще одобри про-
екта и  ще отпусне средства на 
Българската организация. Вто-
рата е  дали Кметството на Прага 
ще одобри проекта и  ще отпусне 
средства на театралния кораб на 
братя Форман за лятната му про-
грама „Прибой“, в рамките на ко-
ято се осьществява българската 
вечер. Без която и  да е  от благо-
словиите, „Българската вечер“ ще 
остане на сухо.

Засега, за щастие, удряме по ня-
коя и друга от печалбите. Не мога да 
кажа джакпота, защото сблъскалите 
се с  нежната истина знаят, че сред-
ствата, с  които Кметството разпо-
лага и  отпуска, са далеч от каквото 
и да е подобие на джакпот. По-ско-
ро напомнят щедра поощрителна 
награда, която кара групичка луди 
да заподскачат от радост и да се за-
рекат и  догодина да си пъхнат гла-
вата в торбата. С което не искам да 
кажа, че не сме благодарни, тоест, че 
сме неблагодарни. Опазил ме, кой-
то трябва, от такова нещо! Именно 
тези средства осигуряват финансо-
вата база, която покрива основните 
разноски и вече за втори път ни поз-

волява да се полюшваме над Вълта-
ва в ритъма на българската музика.

Основният човек-организатор тази 
година беше – ще го издам – Тодор 
Янков. Познавате го. Едър симпатяга 
с  малка бохемска плитчица. Рисува 
портрети на Карловия мост, с  което 
ви кара да изберете някой от други-
те начини да прекосите реката (ако 
толкова много ви се налага), защото 
като нищо ще ви драсне един шарж 
и после иди го гони! Въпросният То-
дор Янков направи плаката за вечер-
та и  разпрати поканата до приятели 
и  познати. Посрещна изпълнителя, 
Пламен Ставрев, при пристигането 
му в Прага и всячески му съдейства за 
подготовката на концерта.

Беше точно по вРеме на летните дъждове. вълтава започна да качва нивото си и  пътуванията 
с излетните коРаБчета Бяха спРени. театРалният коРаБ на БРатя фоРман „тайнство“ ден след ден 
отменяше пРедставленията си. всеки следоБед мениджъРският екип на оРГанизацията питаше 
мениджъРския екип на коРаБа какви са изГледите да се състои нашата, БълГаРската вечеР. отвРь-
щаха, че „засеГа не можем да ви отГовоРим“ и от двете стРани се уГоваРяха да се чуят на следва-
щия ден. закупилите Билети за вечеРта Бяха пРедупРедени, че вечеР може и да няма. но на оБяве-
ния ден, 4 юли, тя все пак се състоя.

Историята на        една вечер
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Пламен Ставрев е бургазлия, един 
от българските бардове и  поети 
с  китара. Музикант до връхчетата 
на пръстите си, с които говори с ки-
тарите си. Има три издадени албума 
и  глас, който след първата част на 
вечерта ни събра всички по-близо, 
за да не би да изпуснем някоя нота 
и тя да се изтърколи нечута в потъм-
нелите води на реката.

Без ни най-малко да се затруд-
ни и без да се усетим, успя да купи 
всички присъстващи още в момен-
та, в  който прожекторите огряха 
сцената и  той излезе на нея. Запя 
и  ние се заслушахме. От време на 
време разказваше по някоя история 
и ние пак слушахме. „Ще ви разка-
жа една история и после ще ви из-
пея песента за нея. Тя е за една моя 
позната. В  един момент от живота 
й се струпаха една след друга някол-
ко трагедии и  майка й  ме помоли 

да й  помогна. Взех 
я  у  нас. Всяка су-
трин чувах как става 
в пет часа, потропва 
лекичко с  токчета 
и  в  шест излиза да 

си търси работа. Мина време. Тя си 
намери работа, премести се. Дълго 
време не се видяхме. Докато един 
ден се срещнахме случайно. Всичко 
в живота й се беше променило към 
добро, беше щастлива. Така се роди 
песента, която ще ви изпея сега: 
„Сутрешно момиче в  сутрешния 
град“.

Когато вечерта напредна, екипът 
на кораба ни предупреди, че според 
договора им концертите и  театрал-
ните представления трябва да при-
ключват до 22.00 ч. Не ни се искаше. 
Но нямаше как. Изслушахме няколко 
последни песни, един след друг сля-
зохме на брега и се разотидохме.

С  това приключи историята на 
още една българска вечер. Малко 
дъждовна и мокра. Весела и ностал-
гична. Полята с нашенско вино. Уви-
та във вълни от ноти.

Довиждане до догодина! 

[ ]пламен ставрев е бургазлия, един от 
българските бардове и поети с китара. 

музикант до връхчетата на пръстите си, 
с които говори с китарите си.

Историята на        една вечер
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С ънародниците от Виена ни 
канят на първия български 

бал във Виена, в  двореца Palais 
Niederösterreich – в  най-красивата 
зала, изградена в  ренесансов стил, 
с  великолепни барокови фрески, 
предпочитана от организаторите на 
концерти и балове.

На българската бална нощ в сър-
цето на Виена ще присъстват гости 
от културния, научния, литератур-
ния, финансовия, политическия 
и спортен елит на българите по све-
та. Ще бъде връчена награда „Бълга-
рин на годината“ от различните об-
ласти на обществения живот. Ще се 

набират средства за провеждане на 
конкурс за млади оперни певци на 
името на незабравимата българка, 
солистката от Виенската Щатсопера, 
великата Люба Велич, за откриване-
то на БГМузей „История на българ-
ската емиграция“ и  за CSLI (Corps 
Saint Lazare International).
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ДАРИТЕЛИ

Министерство на културата на Р България 102 000 евро

Българска строителна камара – София 15 000 евро

Ангел Марин, вицепрезидент на Р България 1 000 евро

Румен Овчаров, депутат в НС на Р България 500 евро

Здравко Попов, посланик на Р България в Чешката република 5 000 крони

Боян Панчев, директор на Българския културен институт в Прага 2 000 крони

Антон Стамболийски, председател на СБЕ и БКПО 10 000 крони

Емил Венков 50 000 крони

Антон Киссе, председател на Българското дружество в Украйна 200 евро

Неизвестен дарител (преведени по сметка) 500 евро

„Профилинк“ ООД, Пловдив 250 евро

Български културен клуб – Прага:

Сем. Карабиберови – дядо, син и внук 20 000 крони

Сем. Ефка и Иван Биденко 6 000 крони

Димитър Христов 5 000 крони

Алфредо Димитров 4 000 крони

Петър Попов 4 000 крони

Сем. Веселинови 2 000 крони

Стоян Радуков 2 000 крони

Агнес Шестакова 1 000 крони

Алексей Божинов 1 000 крони

Борис Милев 1 000 крони

Димитър Бакалов 1 000 крони

Ели Мандажиева 1 000 крони

Иван Тошев 1 000 крони

Йордан Балуров 1 000 крони

Лъчезар Йосифов 1 500 крони

Мария Манолова Мотейлова 1 000 крони

Общо, вкл. по-малките суми: 171 542 крони
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Български културен клуб – Острава:

Йордан Йорданов 15 000 крони

Валентин Апостолов 10 000 крони

Таня Апостолова  3 000 крони

Владимир Стефанов 1 000 крони

Сем. Борислав и Дагмар Василеви 1 000 крони

Станислав Руцки 1 000 крони

Сем. Стефанови 1 000 крони

Инж. Владимир Стефанов 1 000 крони

Давид и Ленка Хлубкови 1 000 крони

Общо, вкл. по-малките суми: 103 250 крони

Български културен клуб – Бърно:

Виолета Колевова 3 000 крони

Милчо Милков със семейството си 2 000 крони

А. И. Белков 1 000 крони

Кирил Кръстев 1 000 крони

Виктория Нова 1 000 крони

Надежда Хейаткова 1 000 крони

Георги Жилев 1 000 крони

Христо Ковачев 1 000 крони

Общо, вкл. по-малките суми: 20 000 крони

Български културен клуб – Пилзен:

Георги Славов 3 950 крони

Иван Малинов 1 000 крони 

Пламен Прокопиев 1 000 крони 

Татяна Мандикова 1 000 крони

Общо, вкл. по-малките суми: 10 350 крони

Български културен клуб – Млада Болеслав:

Общо, вкл. по-малките суми: 101 600 крони

Български културен клуб – Мост:

Общо, вкл. по-малките суми: 1 000 крони

Български културен клуб – Кладно:

Виолина Атанасова 3 000 крони

Общо, вкл. по-малките суми: 9 250 крони

Български културен клуб – Хомутов:

Общо, вкл. по-малките суми: 2 000 крони
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Според данните от Кметството 
на Прага 9, през тази година 

участие в „Етнофест“ -а са взели ре-
кордните двайсет националности. 
„Щастливи сме, че веднъж годишно 
паркът във Височани се превръща 
в място, което представя почти це-
лия свят. По този начин посетители-
те имат възможност да се запознаят 

с  културата на народите и  нацио-
налните малцинства, които живеят 
в страната ни,“ казва главният орга-
низатор и инициатор на събитието, 
градският съветник Адам Важан-
ски.

Най-точното определение за му-
зикалната програма, изнесена по 
време на фестивала е  онова, което 

дават самите организатори: музика 
без граници. В съответствие с мото-
то, на подиума се сменяха стилове, 
музикални инструменти и  носии. 
Свири пражката група „Duchess and 
the Kittens“, създадена от няколко 
млади соул и блус музиканти („Ко-
тетата“), вихрещи се около впечат-
ляващата им вокалистка („Херцо-

 ТЕКСТ и СнимКи: Ели мандажиева

Фестивал на 
екзотичните 

ухания, ритми 
и цветове

на 29 авГуст, последната вакан-
ционна съБота, в  паРка „подвини“ 
във височани, се РазвихРи петото 
издание на мултикултуРния фес-
тивал „етнофест“, оРГанизиРан от 
кметството на пРаГа 9. РазГласен 
чРез съответната Реклама по ме-
диите, фестивалът съБРа на зеле-
ната площадка стотици люБите-
ли на екзотичната кухня, музика, 
танци и  нетРадиционни изделия, 
пРедставени от чужденците и  на-
ционалните малцинства, живее-
щи в  чехия. посетителите седяха 
на поляната, Радваха се на хуБавия 
ден (измолен ден по-Рано от учас-
тниците), опитваха кухнята на Раз-
личните наРоди и  слушаха стРан-
ни Ритми от цял свят.
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гинята“). Последва я  дрезденската 
група „Marracash Orchestra“, която 
представи смесица от музикални 
стилове, обединени единствено от 
неукротим ритъм и  безгранична 
енергия. Специално представяне 
получи „All Star Refjúdži Band“, съз-
дадена през 2008 г. за представлени-
ето „Танц през оградата“ на праж-
кия театър „Archa“, в което участват 
бежанци и  чужденци, живеещи 
в  Чехия. „Preobraženije“ изпълни 
руски народни песни, „Karsiddi 
rantiminputro“ – индонезийски танц 
на пауна, „Wardah al shareef “ – тан-
ци на Ориента, „Drum circle“ – без-
крайно барабанене на малки и голе-
ми барабани. Имаше и  изпълнение 
на японска флейта, доминикански, 
индонезийски, руски и  молдавски 
народни песни.

Голямо внимание организаторите 
бяха отделили на децата. Бяха под-
готвили състезания, игри и творче-
ски кътчета. Победителят на играта 
„За един час около света“ имаше 
възможност да спечели едноседмич-
на екзкурзия „all inclusive“ за двама 
в петзвезден хотел в Доминиканска-
та република. В  рамките на играта, 
детето (най-често придружено от 
някого от родителите) трябваше да 
обиколи щандовете и  да потърси 
закачения на тях отговор на един от 
въпросите в  приложената кръсто-
словица. През останалото време де-
цата се люлееха в двата хамака пред 
щанда на „Метро“, рисуваха и се ца-
паха с водни боички в детските кът-
чета или се учеха да правят оригами 
на японския щанд.

Родителите предпочетоха най-ве-
че да поседят на слънце на донесе-

ните одеяла или направо на тревата. 
Освен това имаха възможност да 
си купят екзотични изделия, об-
лекла и модни етно-
накити от Африка 
и  Тибет, да участват 
в  чайна церемония 
или да си направят 
плитчици според 
модата в Мали. Дълга опашка се об-
разува и  около достолепния япон-
ски майстор на калиграфията, об-
лечен в  автентично кимоно, който 
с дълга четчица и с много внимание 
изписваше върху фини бели листо-
ве имената на желаещите да видят 
името си, изписано на японски. Зад 
щандовете и  далеч от подиума пък 
се заформи автономен кръг, в чиито 
очертания възрастни и  деца има-
ха възможност необезпокоявани 
(и  дори насърчавани), на воля да 
побарабанят на африкански бара-
банчета и барабани.

Както можеше и  да се очаква, 
най-голяма популярност си спече-
лиха продаваните на почти всички 
щандове национални деликатеси. 
Имаше дюнери, баклави, сърми, 
шишчета, торти, стотина вида по-
нички и т.н., и т.н. В една от шатри-
те беше подредена импровизирана 
чайна, в  друга желаещите имаха 
възможност да попушат наргиле, 
а  малко по-нататък да си поръчат 
коктейли. За продаващите важе-
ше едно-единствено ограничение: 
храните и напитките да представят 
кухнята на съответния народ.

Екипът на Мариола, управи-
телката на механата в  Българския 
клуб, представи българската кухня 
с  българско вино, картофена сала-

та и  кебапчета. Ароматът, който се 
разнасяше от скарата им, неизменно 
отделяше по няколко души от пре-

минаващия поток и  ги убеждава-
ше, че си струва да изчакат дългата 
опашка.

В шест часа започна раздаването 
на наградите. Заедно с Адам Важан-
ски на подиума излязоха кметицата 
на Прага-Чаковице Алена Самко-
ва и  директорът на туристическия 
център на Доминиканската репу-
блика Лейла Будекър. Бяха раздаде-
ни много награди, мисля, че имаше 
за всяко дете, което беше достатъч-
но внимателно, за да следи дали са 
изтеглили името му. Екскурзията за 
двама спечели Маркета Дворжакова 
от Прага 4.

Купонът продължи до късно. 
Щандовете нямаха осветление 
и организаторите предполагаха, че 
краят на фестивала ще настъпи от 
самосебе си с  падането на нощта. 
Нищо подобно! Подиумът беше 
ярко осветен, щандът „Ромодром“ 
и  кетъринговата служба на дру-
гия край на полянката – също. На 
фона на това триполюсно осветле-
ние до късно вечерта се мяркаха 
силуети, които танцуваха, пееха 
и съвсем кротко и възпитано (под 
строгите погледи на служителите 
на реда!) се забавляваха. С  което 
несъмнено насърчиха организато-
рите да се потрудят в същата насо-
ка и догодина. 

[ ]екипът на мариола, управителката на 
механата в Българския клуб, представи 

българската кухня с българско вино, 
картофена салата и кебапчета.



в началото на театРалния сезон, в малкия салон на театъРа се състоя литеРатуРна вечеР, посве-
тена на новоиздадените стихосБиРки на тРима автоРи: ева оуБРамова, павлина лесова и ГеоРГи 
Господинов. съавтоРи на вечеРта Бяха издателството на тРите книГи – „Literární saLon“ и БълГаР-
ският култуРен институт в пРаГа.

Поезия в театър „Na Prádle“

По всичко личеше, че вечерта 
е  изпълнила стропроценто-

во предназначението си, а  именно 
да събере любителите на поезията 
и желаещите да послушат такава.

Встъпителните думи на главни-
те организатори бяха кратки. С  ня-
колко изречения те представиха 
авторите (нямащи нужда от пред-
ставяне, разбира се) и  издадените 
книги: „Co zbývá?“ на Ева Оубрамо-
ва, „Dítě mlhy“ на Павлина Лесова 

и „Lapidárium“ на Георги Господинов. 
След това думата беше дадена на 
артистите, които прочетоха откъси 
от поезията им. Музикалният съ-
провод, който отделяше четенето на 
откъси от книгите на авторите, беше 
поверен на Михал Бистров и Войтех 
Коуржимски.

Издателство „Literární salon“ 
е съвсем младо, основано през 2006 
г. Четирите съоснователки Тереза 
и  Вероника Ридлбаухови, Вероника 

Хиксова и Хелена Шантава се насоч-
ват към издаването на поезия и то на 
дебютиращи, млади чешки автори. 
Паралелно с това организират лите-
ратурни четения в салона в дома на 
Тереза и Вероника Ридлбаухови.

Георги Господинов е първият чужд 
автор, чието творчество издават. 
Както подчертаха – Издателството 
не се е отклонило от линията си, за-
щото, въпреки че Георги Господинов 
е  известен писател, стихосбирката 
е негов дебют в областта на поезията.

Идеята за издаването им е  под-
хвърлена непряко от техния прия-
тел, любител на поезията и  фен на 
Издателството Ондржей Зайац, кой-
то често посещава литературните 
им вечери. Той изпраща на Тереза 
откъси от поезията на Георги Госпо-
динов с предложение да ги включат 
в четенията. Както признава Тереза, 
текстовете дотолкова ги очароват, че 
решават да ги издадат. Едва по-късно 
се запознават с останалото творчест-
во на Господинов, което е преведено 
и издадено на чешки. Лично не се по-
знават и до днес.

При подготовката на книгата, 
Издателството се обръща към бъл-
гарския художник Валентин Попов, 
който живее в  Прага и  с  готовност 
предоставя свои картини за графич-
ното й оформление. 
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ВКУСЕН ЛИ СЪМ, МИЛА?

Думите са дребни риби
пълни с костички – съгласни
Позволи да ги почистя миг
преди да се стопя в устата ти

– УЕ   ИЪ,   И А?

Котка

Невинна си като дете
което беси котки

по дърветата
напролет

в
и
с
я

върху
усмивката

с която си от
и

в
а

ш

Муххххххххххх-ххха

Ако постигнете скорост
17 „Х“-та в секунда
ще чуете леко жужене
и текста
                отлита

Йезуитско

Бог е червен
Напращял и завършен
Бог е домат
Няма нищо обидно в това
И за двамата

CHUTNÁM TI, ZLATO?

Slova jsou malé rybky
plné kostiček – souhlásek
Dovol mi je vykostit dřív
než se rozplynu v tvých ústech

– U Á   I,   A O?

Kočka

Nevinná jsi jako dítě
které věší kočky

po stromech
na jaře

v
i
s
í

m
na úsměvu

se kterým od
ch

á
z

í
š

Mušššššššššššššš-ššška

Když dosáhnete rychlosti
17 eŠ za sekundu
zaslechnete lehké bzučení
a text
                odlétá

Jezuitská

Bůh je červený
nalitý k prasknutí a definitivní
Bůh je rajče
Není v tom nic urážlivého
ani pro jednoho

стиховете из книГата „Lapidárium“ на ГеоРГи Господинов пуБликуваме в списанието двуезично.
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Професор Христова, каква е ро-
лята на делото на Светите братя 
за нашата държава?

Считам, че ролята им е  огромна 
в няколко посоки. Да говорим пър-
во за азбуката. Те са създали глаго-
лицата, която частично се използ-
ва в  България и  много бързо бива 
изместена от кирилицата. Фактите 
показват, че най-дълго се е  запази-
ла в  онези места, където е  работил 
и  преподавал Св. Климент Охрид-
ски. Но кирилицата е  създадена на 
базата на глаголицата, тя следва ней-
ните образци за предаване на специ-
фичните български звуци и нейните 
принципи за подчинение на отдел-
ни букви, които са близки едни до 
други. В  този смисъл глаголицата 
се явява първият образец и  кири-
лицата се възползва, в  най-хубавия 
смисъл на тази дума от онова, което 
двамата братя са направили.

По-важното обаче е  второто – 
това, че те, заедно с първите си уче-
ници, са превели на български език 
важните за християнското богослу-
жение книги и по този начин са по-
ставили началото на Старобългар-
ската литература. Християнството 
идва в България с много мъка, кръв 
и  смърт. Коя е  красивата му стра-
на? – писмеността и  изкуството. 
Буквите, литературата, изкуството, 
църквите, стенописите. Всичко това 
е било отплатата за мъката и страда-
нието на онези, които първи са по-
срещнали вълната на покръстването 
и  са застинали в  религиозен ужас 
пред необходимостта да се разделят 
с нещо много свято за всеки човек – 
вярата. Затова от първия миг бълга-
рите се втурват към книгите, които 

в  много тревожни времена са били 
спасителен мост. През 14 в. книжо-
вникът Висарион пише, цитирайки 
апостол Павел: „Всичко живо умира 
и се превръща в трева. Само писано-
то слово остава и пребъдва во веки.“ 
Днес от Плиска и  Преслав са оста-
нали само руини. 
Обаче ръкописите 
от Плиска и Преслав 
са тук и  ни говорят 
за нашите прадеди 
и уменията им. През 
10–11 в. Старобългарската литера-
тура достига небивал за една млада 
средновековна литература успех. 
И  го повтаря през 14 в. Това е  вто-
рото, което са ни дали двамата братя 
– този красив, богат език, на който 
да говорим за философия, религия 
и литература.

Признават ли българите дело-
то им, почитат ли го съответно?

В своята „История славянобългар-
ска“, Паисий Хилендарски им е отде-
лил специална глава „За славянските 
първоучители“, в  която настоява за 
пряката им връзка с  България. За 
него делото им е визитната картичка 
на България като културна страна.

През Възраждането, когато кул-
тът им е почти забравен и затихнал 
навсякъде из Европа, именно бълга-
рите са онези, които, започвайки да 
се осъзнават като нация и в стреме-
жа си към освобождение, ги избират 
за свои символи. Това е вторият из-
бор в тяхна полза.

Когато през 1852 г. датата 11 май 
започва да се чества като техен 

Проф. Христова и бившият министър на културата Стефан Данаилов 
на празника на Националната библиотека
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един от Гостите, поканени за откРиването на паметника на св. св. киРил и методий в микулчице 
пРез май, Беше Проф. Боряна ХриСтоВа, диРектоР на националната БиБлиотека „св. св. киРил и ме-
тодий“. тя пРисьстваше като лектоР на конфеРенцията „животът и делото на св. св. киРил и мето-
дий“, която се състоя в дома на малцинствата в пРаГа, един ден пРеди откРиването на паметника. 
в началото на изказването си по вРеме на конфеРенцията тя изРази мнение, което Бе подкРепено 
и от дРуГи места: че издиГането на паметника Би тРяБвало да постави началото на една нова 
тРадиция, в чиито Рамки, в навечеРието на 24 май, мястото да Бъде посещавано от официални 
делеГации от БълГаРия.

Вярвам в паметниците като 
в знаци и връзка с миналото

[ ]през 14 в. книжовникът висарион пише, 
цитирайки апостол павел: „всичко живо 
умира и се превръща в трева. само писа-

ното слово остава и пребъдва во веки.“



празник, отново българските въз-
рожденци са тези, които с  гордост 
заявяват, че Кирил и Методий са на-
шите учители и че „и ний сме дали 
нещо на света и на вси славяни кни-
га да четат.“ Избирайки ги за свое 
знаме, българите правят третия си 
избор. Затова аз смятам, че не бива 
никога да отстъпваме от него.

Какво е  личното Ви мнение за 
делото им?

Мислила съм много за тях и тех-
ния празник, за техните личности 
на първоучители, учени, дипломати 
и  хора. Най-искрено се прекланям 
пред тях. Те ме убеждават колко 
много значи силата на личността. 
И когато ме питат дали са българи, 
казвам, че това не е  важно, важно 
е  онова, което са направили за нас. 
В последна сметка те са ни дали един 
пример за доблест и  за това какво 
значи да отстояваш кауза и  да бъ-
деш верен на собствената си нагласа 
и собствения си път.

Делото е  едно, а  издигането на 
паметниците – друго. Какво зна-
чат паметниците днес? Не мисли-
те ли, че времето им е отминало?

Аз вярвам в паметниците. Вярвам 
в тези прекрасни мемориални знаци, 
доказателства за интересите и  кул-
товете на отделните епохи. Вярвам, 
че дълго след нас ще идват хора, кои-
то така, както ние днес разглеждаме 
и снимаме за спомен старите памет-
ници, ще снимат паметниците, кои-
то градим днес. Ето защо смятам, че 
е необходимо да изграждаме памет-
ници точно на такива личности.

Разхождайки се из Прага, снимах 
за спомен паметниците на чумата. 
Навремето са били създадени по 
конкретен повод и  в  определен мо-
мент – за да се омилостиви Господ 
и болестта. Но днес те са просто па-
метници на една епоха. Паметникът 
на Светите братя, които днес почи-
таме като свои застъпници, един ден 
ще бъде обект на размисъл и начин 
да се напомни на хората за това как-
во е можел и докъде е стигал човеш-
кият дух.

Затова вярвам в  паметниците. 
Обичам знаците на миналото и оби-
чам тези култови места, които ни 
позволяват визуално да си предста-
вим връзката от миналото. И  дори 
да го докоснем и оставим там цветя.

Притежава ли Националната 
библиотека „Св. Св. Кирил и  Ме-

тодий“ ръкописи и предмети, свър-
зани със Светите братя?

Националната библиотека е мно-
го богата. Смята се, че със своите 
над 8 милиона библиотечни едини-
ци е единайсета в света. За жалост не 
притежава нищо, което да е  пряко 
създадено от ръката на Кирил и Ме-
тодий или на Климент Охридски. Но 
се пазят по-късни преписи на техни 
творби и ние имаме първи преписи 
на техните най-ценни преводи. Най-
старият ръкопис, с  който разпола-
гаме, е от началото на 11 в. Нарича 
се „Енински апостол“ и  е  запазил 
в  най-чист вид превод на Светите 
братя.

Националната библиотека 
е най-старата културна институция 
в България. Идеята за нейното ос-
новаване е дадена на 3 април 1878, 
т.е. само един месец я дели от 3 март, 
когато се подписва Санстефанския 
мирен договор. Като символ на 
българската култура и  духовност 
тя е  център на редица официал-
ни посещения. 
В нея се органи-
зират предста-
вяния на книги, 
поетични чете-
ния и  научни 
конференции, 
честват се го-
дишнини на 
изтъкнати ду-
ховни водачи. 
На 24 май за-
дължително се 
провежда Ден 
на отворените 
врати. Специал-
но внимание се 
отделя на най-
малките читате-
ли.

На 24 май ка-
ним първоклас-
ници от цялата 
страна да полу-
чат първите си 
с в и д е т е л с т в а 
при нас. Събира-
ме огромни гру-
пи от по 200–300 
дечица. Разказ-
ваме им в  дос-
тъпна форма за 
делото на Братя-
та. Подаряваме 
им книжки и  ги 

каним да станат наши бъдещи чита-
тели.

През тази година пристигнаха 
ученици от Враца, от училището, 
което носи името на епископ Соф-
роний Врачански и  което навърши 
100 години. Дойдоха чак от Враца 
и  изнесоха изключителна програма 
с много песнички и стихотворения. 
Ние им раздадохме свитетелствата 
и им разказахме за Светите братя.

Често каним болни деца в нерав-
ностойно положение, изоставени 
деца от Домове за сираци. Каним ги 
на Деня на отворените врати, за да 
видят библиотеката. Организираме 
и спортен празник, в който задачата 
им е да обиколят паметника. На вся-
ко дете, което го направи, подарява-
ме книжки.

Това е грижата, която Национал-
ната библиотека полага за своите 
бъдещи читатели – българите, кои-
то трябва да обичат своето минало 
и  своята история. Мисля, че това 
е наш дълг. 

пред паметника на Светите братя на 11 май

Националният празник 24 май
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П реди няколко месеца, докато 
пиех бира с  бивш съученик, 

той взе да ме убеждава колко хуба-
во нещо бил фейсбукьт. Обясни ми, 
че това било „социална мрежа“, че 
фейсбукът бил медията на модерни-
те, динамични хора и че всеки, кой-
то не е регистриран там, е  суперза-
дръстен и изостанал.

Аз отдавна имам подозрения, че 
съм суперзадръстен и изостанал, но 
не ми се иска да го призная публич-
но, затова още на следващия ден се 
регистрирах в  така наречената со-
циална мрежа с надеждата да пона-
ваксам поне малко задръстената си 
изостаналост.

Но още в  началото започнах да 
изпитвам известни съмнения към 
медията на модерните, динамични 
хора.

Първо ме призоваха да си по-
търся приятели. Къде да ги търся? 
Аз ако за 37 години не съм ги на-
мерил, баш тука ли ще ги срещна? 
Отказах да ги търся, но пък някак-
ви напълно непознати хора започ-
наха да ми предлагат приятелство. 
Реших, че като добре възпитан чо-
век би трябвало да приемам всич-
ки. Само че някои оферти минаха 
границите на толерантността ми. 
Веднъж някакъв човек ми предло-
жи да стана приятел с Татяна Дон-
чева, моля ви се. Настръхнах. Как 

да стана приятел с  Татяна Донче-
ва? Ако човек не внимава, покрай 
нея неусетно може да се сприятели 
и  с  Ванко 1. Разбира се, натиснах 
бутона „игнорирай“, но лошото 
чувство остана.

По-неприятното е, че някои от 
новите ми приятели започнаха да 
ме засипват със сърчица, усмихнати 
човечета, нарисувани халби бира, 
а  след 15 декември и  с  виртуални 
елхички и ме увещаваха да си ги ко-
лекционирам. Попитах един колега 
за какво служат тия виртуални ел-
хички, а  той ми каза: „Не знам, но 
аз вече съм събрал 734. Чудя се къде 
да ги завра?“ Не му отговорих. По 
Коледа не е  хубаво да се приказват 
такива неща.

Постепенно започнаха да ме 
атакуват и  привърженици на раз-
лични каузи: „Да защитим децата 
от домашното насилие!“, „Да спа-
сим ливадния дърдавец!“, „Ис-
каме справедливост за Вълкан 
Хептенцоцов!“, „Да спрем догани-
зацията!“... Тези кухи призиви ме 
вбесяваха. Как смятате да спрете 
доганизацията бе, фейсбукарчета 
бледи? Като си разменяте тука ел-
хички и сърчица ли?

С  наближаването на изборите 
гражданското съзнание на юзърите 
достигна своя апогей. Някакъв тип 
всеки ден ме атакуваше с настойчи-

вото предложение да стана почита-
тел на Яне Янев. Любезно му напи-
сах да спре да ми досажда, защото 
по-скоро бих станал почитател на 
хурката на баба му, нежели на Яне 
Янев. Обаче офертите на партийния 
активист не спряха. Наложи се да го 
изхвърля от списъка с  приятелите 
си, въпреки че не съм привърженик 
на силовите мерки.

Колкото повече познанства тру-
пах в  Мрежата толкова повече тру-
пах печал, защото страницата ми се 
задръстваше от безсмислени при-
знания кой какво прави в момента. 
Иван Гълъбинов учи за изпит, Ма-
рия Калпакова ще ходи на педикюр, 
Николина Стоянова ака... А  някои 
с поетични наклонности се скъсваха 
да пишат в статуса си претенциозни 
глупости от сорта: „Виждаш ли сян-
ката ми, плаваща по вълните на вре-
мето?... Докосни звездите, но не за-
бравяй, че си човек...“ Пълна помия!

Освен това фейсбукът постоянно 
ме подканяше да „сръчкам“ прияте-
лите си. Това изобщо не се връзваше 
с представите ми за приятелството. 
Нали са ми приятели, защо да ги 
ръчкам?

Постепенно научих, че социал-
ната мрежа си има и свой собствен 
език, в  който гласните не са на по-
чит. Често ми се случваше, когато 
вляза във фейсбук, да ме привет-
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Гражданско сдружение „Заедно“ с подкрепата на Българския културен институт в Прага

възтановява 
курсовете по рисуване за деца 

и курсовете по български народни танци за начинаещи 
и напреднали за учебната 2009–2010 година.

Курсовете се провеждат всеки понеделник от 16 и от 18 часа 
в галерията на БКИ на улица Климентска 6, Прага 1.

За записвания пишете на е-mail: sevda@zaedno.org или bki@bki.cz

Танцовият състав към сдружението набира нови членове. Повече информация можете 
да получите от ръководителя на състава Тодор Ралев на е-mail: toma6@abv.bg

стват с милото „здр“. „Двждн“ – от-
връщах аз.

Някои хора пък настояваха да 
отговарям на всевъзможни мало-
умни тестове. „Кое животно си?“, 
„Кой зеленчук си?“, „Коя чалга пе-
вица си?“, „Миришат ли ти краката?“ 
и т.н. Една жена ми изпрати поне 15 
пъти текста „Какъв секс предпочи-
таш?“ Накрая се вбесих и й отгово-
рих: „Всякакъв, стига да не е с теб.“ 
Давам си сметка, че отговорът ми 
не беше твърде джентълменски, но 
нахалството на тая наистина „ме из-
вади от обувките.“

Забележително е, че освен от 
хора, получавах предложения за 
приятелство и  от стопански субе-

кти – фирми, хотели, магазини. Това 
вече беше лудост. Как да стана прия-
тел с някакъв склад за чорапи?

С  всеки изминал ден участието 
ми в социалната мрежа ме правеше 
все по-объркан и  отчаян. В  профи-
ла ми пишеше, че вече имам над две 
хиляди приятели, но реално бях сам 
като куче. Усещах, че съм се превър-
нал в  пълен фейсбук нещастник. 
Проклинах деня, в  който си напра-
вих регистрация там. Но бях поел по 
този път и трябваше да изпия горчи-
вата чаша на виртуалното общуване 
докрай...

Вчера отворих профила си и  бях 
потресен. Някаква девойка ми беше 
изпратила покана да отговоря на 

текста. „Навяваш ли на момчетата 
перверзни мисли, когато си с пола?“ 
Гледах монитора вцепенен. Разбрах, 
че съм стигнал дъното. В  този мо-
мент направих три важни заключе-
ния: първо – че никога не съм носил 
и  няма да нося пола, второ – че не 
искам да навявам на момчетата пер-
верзни мисли, и трето – да ви пикая 
на социалната мрежа.

Натиснах бутона „Изход“ и изля-
зох да пия бира. 

още текстове от 
автора може да 

прочетете на  
www.ivosiromahov.com

Oтговори на кръстослови-
цата от брой 2 на списание 
„Роден глас“.
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Нов аНтикорозиоНеН водоустойЧив и хидроизолациоНеН материал

препоръЧва се за защита На:
– въНшНи и вътрешНи стеНи На стомаНеНи резервоари за въглеводороди (Нафта, БеНзиН, БеНзол и др.);
– стомаНеНи коНструкции против действието На всиЧки видове атмосферНи условия;
– стомаНеНи съоръжеНия против действието На гореща питейНа и промишлеНа вода
– На открита Част На стомаНеНите арматури в разрушеНи железоБетоНеНи коНструкции
– уплътНяваНе На пори и пукНатиНи в железоБетоНеНи резервоари за питейНа вода
– БалкоНи и тераси против теЧове
– изолация На влажНи стеНи, сутереНи, мазета, БаНи и др.

предимства:
– Не съдържа оргаНиЧНи разтворители
– НезапалителеН и Негорящ
– може дълго да се складира (Над 3 годиНи)
– устойЧив във въглеводороди
– устойЧив в разтвор На сол (NaCI)
– устойЧив във водНи разтвори с рН 5.5 до 14
– действа в БетоНа като водоуплътНител
–  висока адхезия към повърхНостта На стомаНата (полираНа или кородирала), БетоНа,  

дървото, етерНита, тухлите и др. по-висока от 1.1 мра (11 kg.cm-2)
– може да се НаНася върху влажНа повърхНост
– може да се НаНася върху ръждива стомаНа.

ZastoupeNí:
Navom slovakIa – BratIslava, slovakIa
DeBsI, Dest – sofIa, BulgarIa
reNItherm spB – saNkt peterBurg, russIa

poDěBraDská 24, praha 9
tel./fax: 284 812 538

moBIl: 603 157 386
e-maIl: v.karaB@volNy.CZ

www.Navom.CZ

Край на влагата!




