
Н астоящата работа на органи-
зацията е  свързана с  2001  г. 

и вече споменатия Закон за малцин-
ствата, приет от Чешкото прави-
телство. Българското малцинство 
е  включено в  тринайсетте официал-
но признати малцинства, живеещи 
в Чехия. Това означава, че правител-
ството на Чехия всяка година спон-
сорира дейността му на територията 
на страната.

За субсидии може да се канди-
датства в  Кметствата на градовете 
и  в  министерствата. Значителни 
средства отпуска чешкото минис-
терство на културата – от една стра-
на за малцинствения печат и от дру-
га – за организиране на културни 
изяви. Големи, целогодишни проек-
ти спонсорира и  Министерството 
на просветата, младежта и  спорта. 
Благодарение на тези спонсорства 
постепенно, година след година, се 
оформят изяви, които печелят все 
повече привърженици и  по-големи 
субсидии.

Една от тези изяви е  междуна-
родният фестивал на малцинствата 
„Прага – сърцето на народите“, ор-
ганизиран от сдружение „Лимбора“. 
Българската организация ежегодно 

участва в  него, като за целта кани 
фолклорни ансамбли от цяла Бъл-
гария. След участието си във фести-
вала ансамблите изнасят програми 
и  за българите в  други градове – 
най-често в Острава и Бърно.

Българската организация е сред 
инициаторите и  основателите на 
Футболния турнир на малцин-
ствата, който от 1998 г. се провеж-
да под патронажа на председателя 
на Сената на Чехия. Заслугата за 
доброто представяне на Органи-
зацията през последните години 
принадлежи на Оломоуцкия клуб 
и  неговия председател Божидар 
Баиров, който е  треньор на бъл-
гарския отбор.

Благодарение на тези дотации, 
ежегодно се организират Дни на 
българската култура, в  рамките на 
които се откриват изложби, честват 
се празници и годишнини и се про-
веждат литературни четения.

На базата на специална субсидия 
от Министерството на културата 
продължава да се издава списание 
„Роден глас“. През 2006  г. за негов 
главен редактор беше назначена Ели 
Мандажиева. Запазвайки името, 
списанието за пореден, шес-

ти път от създаването си, промени 
своето лого и дизайн. Създадени са 
нови рубрики и  нова редакционна 
колегия, в  която са включени Ди-
митър Христов, Мария Манолова-
Мотейлова, Красимир Бачев, Сил-
вия Думанова и  Бойчо Теофилов. 
В  началото на 2007  г. то получава 
награда от Министерството на кул-
турата на България с почетна грамо-
та и плакет за принос в развитието 
и популяризирането на българската 
култура.

В  2007  г. беше възстановена по-
забравената традиция да се органи-
зира излет с кораб по река Вълтава. 
Традицията беше допълнена с учас-
тието на изпълнител от България. 
През 2007 г. това беше Стефан Въл-
добрев, а през 2009 г. – Пламен Став-
рев.

През юни 2007 Пражкото кмет-
ство тържествено откри дълго под-
готвяния Дом на националните мал-
цинства, в който всяко малцинство 
получи по две помещения. Съгласно 
предварително приет план, всяко 
малцинство може да организира 
в него беседи, срещи, концерти и из-
ложби безплатно. От друга страна 
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всяко дружество плаща наем – око-
ло 80 000 крони годишно. Пражкото 
кметство отпуска средствата на ба-
зата на подадени проекти.

В  рамките на разбирателството, 
Българската организация си сътруд-
ничи с  организации и  институции. 
От една страна това са останалите 
дружества в  Чехия. Сътрудничест-
вото с тях зависи от отклика, който 
получава организацията.

Близък партньор на Българската 
организация е  Държавната агенция 
за българите в чужбина, чрез която 
се осъществява връзката с  Бълга-
рия. Председателите откликват на 
инициативите на Организацията 
и според възможностите си подкре-
пят изявите.

В  рамките на Съюза на българи-
те в Европа сътрудничество се осъ-
ществява с  Дружествата на бълга-
рите от цяла Европа. Най-активно 
е  то сред държавите от Централна 
Европа – Австрия, Полша, Румъния, 
Словакия и  Унгария. Осъществени 
са и  връзки с  Дружества в  Кипър, 
Испания, Италия, Германия, Фран-
ция и Англия.

В Чехия на първо място е сътруд-
ничеството с  българското училище 
„Д-р Петър Берон“ в Прага. Връзка-
та с него поддържа Пражкият клуб.

Важно за дейността на Орга-
низацията е  сътрудничеството 
с  Българския културен институт. 
Структурата, под името Български 
културно-информационен център, 
е  създадена през 1954  г., на база-
та на договор за културен обмен 
между Чехословакия и  България. 
Българският културно-информа-
ционен център в Прага организира 
редица изяви, които допринасят за 
активното представяне на българ-
ската култура в  Чехия. През 70-те 
и  80-те години, Центърът до голя-
ма степен разчита за тяхното орга-
низиране на сътрудничеството на 
Българските клубове в  отделните 
градове. Това е  времето, когато се 
провеждат над сто концерта го-
дишно и  Дни на българската кул-
тура във всички големи градове на 
страната. От своя страна Центърът 
сътрудничи на клубовете и участва 
в  организираните от тях фолклор-
ни фестивали и конкурси „Co víš o 
Bulharsku?“ на републиканско ниво. 
А  победителите са изпращани на 
летуване в България. � Празнуването на Баба Марта в Прага

Дни на българската култура в Пилзен

Трифон Зарезан в Оломоуц
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Футболният турнир на малцинствата, стадион „Дукла“, Прага
Мария Манолова-Мотейлова и Дана Хронкова издадоха антологията 
„Kapitoly z minulosti česko-bulharských kulturních vztahů“

Стефан Вълдобрев гостува  
на театралния кораб „Тайнство“ на братя Форман Съборът в Микулчице

Празникът Бабин Ден в Острава Детски празник в Бърно

14 · брой 1 · РОДЕН ГЛАС

Б
Ъ

Л
Г

А
Р

И
Т

Е
 

В
 

Ч
Е

Х
И

Я
�


