
Силвия, как стана така, че пое 
ръководството на Организация-
та?

Нямах аспирации да я ръково-
дя. От пет-шест години се занима-
вам с  организационната работа, 
свързана с  нея, защото това 
е нещо, което умея. Въпре-
ки презрителното: „А, 
човек на изкуство-
то!“ Защото ние, 
хората със сво-
бодни про-
фесии, се 
науча-
в а-

ме да разбираме и от финанси и от 
организация. Това е  предпоставка, 
за да оцелеем!

В  момента, в  който преди около 
две години Йордан Балуров се-

риозно се разболя, на практи-
ка аз поех нещата и той за-

почна да настоява (и  не 
само той!) да се заема 

и  с  ръководство-
то. Много хора 

смятаха, че 
е прав. Каз-

ваха, че 
т о в а 

м и 

е  мястото, първо, защото така или 
иначе работя в  сферата на култу-
рата, второ защото съм българка 
и  трето – защото хората ме позна-
ват. Това е предпоставка да съм ин-
формирана и да се чувствам на своя 
земя. Аз отказвах. „Добре – отгова-
ряше Йордан Балуров, – засега ще 
движите нещата с  пълномощно, но 
ако се наложи – ще ги поемете, за-
щото сте ми обещала!“ Пълномощ-
ното касаеше случаите „по време на 
моята болест и неприсъствие.“ След 
смъртта му, неприсъствието стана 
постоянно.

Какви бяха първите стъпки след 
смъртта му?

Бяхме длъжни да организираме 
всичко по етапен ред – да сви-

каме необходимите събра-
ния и  да приведем в  ред 

документацията. За 
да направи прере-

гистрацията, Ми-
нистерството 
на вътрешните 

работи на Че-
хия изискваше 

определени доку-
менти и аз трябваше 

да ги представя. По ред 
причини – да не навли-

зам в  неприятни под-
робности – се наложи 
да свикаме доста съ-
брания. За щастие, 
днес всичко е  го-
тово. Документът 

за пререгистрацията 
е  с  дата 6.09.2010 г. Ор-

ганизацията има Управи-
телен съвет и  Ревизионна 
комисия.
Стартът беше много 

стръмен и  труден. Смятам, че 
когато става въпрос за културно-
просветна дейност, има някои еле-
ментарни изисквания – като това да 
говорим и пишем грамотно. И да не 

НА 5.05.1992 Г., ГРУПА БЪЛГАРИ, НЕСЪГЛАСНИ С РЪКОВОДСТВОТО НА ЕДИНСТВЕНАТА ПО ОНОВА ВРЕМЕ БЪЛГАР-
СКА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСНОВАВАТ „АЛТЕРНАТИВНА БЪЛГАРСКА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА 
ОРГАНИЗАЦИЯ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“. НЕИН ПРЕДСЕДАТЕЛ СТАВА ДИМИТЪР МАРЗИАНОВ, А ОТГОВОРЕН 
СЕКРЕТАР – ЙОРДАН БАЛУРОВ. СЛЕД 2000-ТА ГОДИНА ДИМИТЪР МАРЗИАНОВ СЕ ОТТЕГЛЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛ СТА-
ВА ЙОРДАН БАЛУРОВ. ДНЕС МЯСТОТО МУ ЗАЕМА СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА.

НА 5.05.1992 Г., ГГ ГРУПА А БЪЛГАГГ РИ, НЕСЪГЛАСНИ СГГ РЪКЪ ОВВООДСТСТВОТО НА 

�������	
�������

РОДЕН ГЛАС · брой 4 · 9

Б
Ъ

Л
Г

А
Р

И
Т

Е
 

В
 

Ч
Е

Х
И

Я

� ИНТЕРВЮТО ВЗЕ: Ели Мандажиева



влизаме с  гръм и  трясък, подхвър-
ляйки „аз съм бизнесмен!“. Лошо 
е, когато нещата се плъзват според 
известната шопска приказка: „я че 
се бутам у трамвайо и кога нема (х)
ора!“. По-добре е да има превес стиха 
на Мишо Белчев: „Не всичко е пари, 
приятелю, не всичко е пари!“.

Какви са плановете ви?
Имаме идеи за много неща. Пър-

вата ни изява ще бъде на 7 декември 
и  поводът е  двоен: недоживения 
90-годишен юбилей на Йордан Ба-
луров и  навършването на 100 го-
дини от нашия най-възрастен член 
– един много обаятелен и енергичен 
мъж. Отсега каним всички българи 
в Дома на малцинствата, където ще 
организираме срещата.

Планираме създаването и  на ин-
тернет страница, която ще бъде дву-

езична, може би и  триезична, тъй 
като имаме много познати и  прия-
тели по света, които са напуснали 
България в ранна възраст и най-до-
брият език за контакт с тях е англий-
ският.

В  плановете си се съобразяваме 
с  името, което носим – на братята 
Кирил и  Методий, които ни задъл-
жават да работим и то на ниво.

Защо все пак пое организацията?
Защото обещах. Освен това смя-

там, че българската култура не се 
състои само в  показване на детски 
рисунки и  млади таланти. Необхо-
димо е в Чехия да дойдат светила на 
нашата култура, познати поне в две 
държави. В  Чехия има институ-
ции, които организират фестивали 
и форуми на световно ниво – защо 
там няма повече български имена? 

Именно с тях искам да работя, за да 
намери България място в културния 
живот не само на Чехия, но и на цяла 
обединена Европа. И когато се гово-
ри за българите, да не ни прехвърлят 
само в графата на „онези, които вна-
сят роби за строежите.“

Как успяваш да съчетаеш лич-
ните и организационните дела?

За щастие, имам хора, на които 
мога да разчитам и  чието име зна-
чи нещо не само в  българската, но 
и  в  чешката култура. Нямат нужда 
от представяне. По този начин и ра-
ботата ни е  координирана. Мно-
го е  лошо, когато трябва да триеш 
грешки след някого. При нас това, за 
щастие, вече не се случва. Надявам 
се, че оттук нататък всичко ще тръг-
не по-гладко. Без толкова спирачки 
и препятствия, както досега. �

С ъбранието беше открито от 
заместник-председателя Илия 

Ишивов, който призова председа-
теля на клуба Янчо Янев да изнесе 
кратък доклад за историческото съ-
битие.

В  своето изложение, Янчо Янев 
засегна най-важните исторически 
моменти, свързани със Съединение-
то на Княжество България и Източ-

на Румелия и най-вече заслугите на 
българските държавници, диплома-
ти и  деятели. Княз Александър-Ба-
тенберг, Стефан Стамболов, Петко 
Каравелов, кап. Коста Паница и др. 
В  доклада беше подчертано един-
ството на българския народ в  тези 
важни за целостта на България мо-
менти, което би трябвало да бъде 
пример не само за бъдещите поко-

ления, но и в днешно време, когато 
обсъждаме постигнатото от нашите 
предци и жертвите, които са дали.

След официалната част всеки по-
лучи безалкохолна напитка. В  духа 
на традицията прозвучаха вечни 
български песни като „Всите бълга-
ри“. Беше направена и обща снимка 
на присъстващите. �

Текст: Я. Лефтеров

НА 19 СЕПТЕМВРИ, РЕГИОНАЛНИЯТ КЛУБ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ В УСТИ НАД ЛАБЕМ ПРОВЕДЕ ТЪРЖЕСТ-
ВЕНО СЪБРАНИЕ В ЧЕСТ НА ОБЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ. ГОСТИ НА СЪБРАНИЕТО БЯХА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБА 
В МОСТ И ТЕХНИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС БЕРЕМОВ. СЪБИТИЕТО СЕ СЪСТОЯ В ХОТЕЛ „БОХЕМИЕ“.

���������������������


10 · брой 4 · РОДЕН ГЛАС

Б
Ъ

Л
Г

А
Р

И
Т

Е
 

В
 

Ч
Е

Х
И

Я
�


