
ПРЕЗ 2010 БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В  ЧЕХИЯ ПРАЗНУВА 130  ГОДИНИ ОТ НАЧАЛОТО НА ОРГАНИЗИРАНОТО 
БЪЛГАРСКО ПРИСЪСТВИЕ ПО ЧЕШКИТЕ ЗЕМИ. БИЛО Е 4 ДЕКЕМВРИ 1880 ГОДИНА, КОГАТО БЪЛГАРИТЕ ПОЛУЧАВАТ 
ДЕКРЕТ – ИМПЕРСКИ ДЕКРЕТ ОТ АВСТРО-УНГАРСКАТА ИМПЕРИЯ, КОЙТО ЛЕГАЛИЗИРА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА 
ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО В ЧЕШКИТЕ ЗЕМИ – „БЪЛГАРСКА СЕДЯНКА“.
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„Българска седянка“ е  създадена 
от български студенти, възпитани 
в  духа на възрожденските идеали, 
и от чешки съмишленици от култур-
ните среди. През септември 1880  г. 
те искат от Дирекцията на пражка-
та полиция официално съгласие за 
учредяване на Дружеството. Раз-
решение получават на 4.  12.  1880  г. 
През 1881  г. Дружеството има над 

80  членове и  се превръща в  прите-
гателен център за българските сту-
денти в  Чехия. Събранията обик-
новено се провеждат под портрета 
на Г. С. Раковски в кафене „Славия“ 
срещу Народния театър. Уставът на 
Дружеството, изработен от Ян Мър-
квичка, включва обучение и  усъ-
вършенстване на българския език 

и изграждане на 
взаимност меж-
ду чехи и  бъл-
гари. Развива 
се богата кул-
турна дейност 
– в  „Пражката 
творческа бе-
седа“ се про-
веждат литера-
турни вечери, 
з а позна в а щи 
чешката об-
щ е с т в е н о с т 
с  българската 
култура и  ис-
тория. Орга-
низират се 
вечери в  чест 
на революцио-
нерите Георги 
Сава Раков-
ски, Васил 
Левски, Хрис-
то Ботев и др. 
На тези вече-
ри участват 
видни чешки 
обществено-
политически 
деятели, хора 
на науката, 
к у л т у р а т а 
и  изкуство-
то. В рамките 
на Друже-
ството рабо-
ти кръжок 
„Просвета“. 
По негова 
инициатива 
през 1883  г. 

в Прага започва издаването на бъл-
гарски студентски алманах „Утро“, 
включващ и статии на видни чешки 
будители.

Политическите промени и  бу-
рните времена, настъпили след края 
на Първата световна война, се от-
разяват и  на българите в  Чехосло-
вакия. Дейността е  разпокъсана, 
появяват се дружества с  различна 
насоченост – на земеделци, комуни-
сти, анархисти и  привърженици на 
фашисткия режим в България. През 
юни 1928 г. е основано ново студент-
ско дружество „Васил Левски“, кое-
то бързо прераства в антифашистка 
организация. През 1937  г. „Българ-
ска седянка“ и  „Васил Левски“ се 
обединяват.

През 1939  г. дейността на „Бъл-
гарска седянка“ е  преустановена. 
Демократичните сили се сплотя-
ват в  антинацистката борба. Над 
60 българи участват в барикадите на 
Прага по време на Майското въста-
ние през 1945 г. Днес на Олшанско-
то гробище в  Прага са погребани 
27 българи. На паметника, издигнат 
в  тяхна чест, е  издълбан надписът: 
„Чест и слава на българските герои, 
паднали за нашата свобода“. Следва 
стихът на Христо Ботев: „Тоз, който 
падне в бой за свобода, той не уми-
ра“.

След Втората световна война, 
броят на българите в Чехословакия 
значително нараства. През 1946  г. 
между България и  Чехословакия 
е  подписан договор за размяна на 
работници, на базата на който прис-
тигат около 11 000 българи. Присти-
га и голяма група млади хора, които 
следват във висшите учебни заведе-
ния на Чехословакия. Втората голя-
ма вълна от българи е  през 1957  г., 
когато новопристигналите започват 
работа в машиностроителните и ме-
талургичните заводи.

През 1948  г., като наследник на 
„Българска седянка“, е  създадена 
Българската културно-просветна 
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организация (БКПО). Централно-
то ръководство и  седалището й  са 
в  Прага. Постепенно се създават 
клонове навсякъде, където има 
българи. Културно-просветната 
дейност на организацията е пъстра 
и масово посещавана. С предимство 
в предпочитанията се ползва фолк-
лорът и  честването на празници 
и годишнини.

При създаването си, Българската 
културно-просветна организация 
цели да обедини всички българи 
в  Чехия – земеделци, работници 
и студенти. Несъвместимите профе-
сионални интереси и възникналите, 
вследствие на това, противоречия 
довеждат до намесата на Българско-
то посолство, което през декември 
1959  г. преустановява дейността на 
организацията. Наредено е, от на-
чалото на 1960 г., да се създадат две 
централи – една в Прага, с дейност 
на територията на Чехия, и  една 
в Братислава, за дейност в Словакия. 
Около тях постепенно се оформят 
25 клуба – 15 в Чехия и 10 в Слова-
кия. Градовете, в които се изграждат 
клубове в Словакия са: Братислава, 
Кошице, Банска Бистрица, Комар-
но, Попрад, Нитра, Търнава, Мар-
тин, Прешов. В Чехия това са: Пра-
га, Бърно, Острава, Оломоуц, Усти 
н. Лабем, Храдец Кралове, Чешке 
Будейовице, Пилзен, Карлови Вари, 
Мл. Болеслав, Кладно, Хомутов, 
Мост, Соколов и  Либерец. По вре-
мето, когато в Братислава и Кошице 
са осигурени домове за българската 
общност, Българската организация 
спонсорира закупуването и ремонта 
в тях с 200 000 крони – в Братислава 
и 100 000 крони – в Кошице.

С изграждането на Пражкия клуб 
се заемат инж. Тодор Доновски, Ди-
митър Мерзианов, Веселин Василев, 
свещеникът Методий Иванов, Иван 
Разпопов и  др. За Председател на 
клуба е  избран Димитър Мерзиа-
нов. За канцелария служи магазин-
но помещение на ул. „Владиславо-
ва“ 13 в Прага 1, което се използва 
и  като бюфет. В  него се поднасят 
ястия в български стил – кебапчета, 
кюфтета, шопска салата. Алкохолът 
също е  български – коняк, ракия, 
мастика и  вино. Печалбата от тази 
дейност обаче е почти нулева. Клу-
бът не разполага с никакви парични 
средства освен събираните от член-
ския внос. �

Борис Каменов, първият председател на Съвета на председателите, Дими Димов, председател 
на Братиславския клуб, Бистра Аврамова, заместник-председател на Славянския комитет 
и представител на Българското посолство

Това е времето, когато се организират редица забави.  
В Прага най-често в Дома на железничаря в Прага 2.

Има много съвместни изяви на Българската организация и Българското училище в Прага
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