
П редставянето на сборника се 
състоя на 4 ноември в галерия-

та на Българския културен институт 
в Прага. Присъстваха проф. Ян Рих-

лик, един от 
о сновните 
инициато-
ри на сим-
позиумите 
и  инициа-
тор на из-
даването на 
с б о рн и к а , 
проф. Агоп 
Га р а б ед я н 
от Българ-
ския ин-
ститут по 

балканистика и директорът на изда-
телството.

„Преди около шест години – каза 
проф. Гарабедян – пристъпихме към 
разработването на една тематика, 

която е особено актуална след проме-
ните, които настъпиха в края на 90-те 
години в  Източна Европа: заехме се 
с  изследването на събитията, които 
доведоха до проблеми, които в  про-
дължение на дълги години бяха забра-
вяни, но доказаха своето съществува-
не. Искахме да покажем формирането 
на националните идентичности в този 
много важен район в Европа – иден-
тичности, които довеждат до появата 
на националната държава. Опитахме 
се да търсим общото и  различното 
в тези процеси и очакваме преценката 
на читателите доколко сме успели да 
го илюстрираме.“

„Признавам, че над темата, коя-
то наложих чрез този проект – каза 
проф. Рихлик – работя двайсет годи-
ни. Това са въпросите за национал-
ната идентичност, формирането на 
модерните народи, национализма, 
конфликтите между етническите 

групи, промяната на етническите 
групи в  модерен народ, загубата на 
националната идентичност, асимила-
цията. Мнението на Гарабедиян, кое-
то е и мое, както и на много други, е, 
че онова, на което ставаме свидетели 
днес – раждането на нови държави, 
е продължение на процеса, започнал 
в началото на 19. век, който може да 
продължи и още 100 години.“ �

Текст: Ели Мандажиева

И вайло Диманов издава в края 
на осемдесетте години дъл-

го невидялата бял свят стихосбирка 
„Площад Гарибалди“, която е отличена 
с  наградата на Съюза на българските 
писатели. По-късно следват „Допълне-
ние към закона за цветните сънища“, 
„Добър вечер, г-жо Тъга“ и сборника 
с  хумористични разкази „Шлиферът 
на Леонардо“ от световната пореди-
ца „Вулгарен хумор“ на издателска 
къща „Алтер его“. Вечерта, състояла се 
в Дома на малцинствата в Прага, ще се 
помни от ценителите на изящното сло-
во, защото се насладиха на неговото 
песенно продължение от самия автор.

Ивайло Диманов е един от запом-
нящите се поети с  китара, превъ-
плътил с лекота италианските нотки 
и  руските мотиви в  традицията на 
Окуджава и  Висоцки. Песните-сти-
хове на Ивайло Диманов са едно-
временно тъжни и обагрени с хумор 
и  самоирония – преминават от ре-
гистъра на вярата по вапцаровски 
до дрипавия клошар, от която и  да 
е улица на света, разтварят приказ-
ни и  сурови светове. Там свободно 
прелита Синята птица на Метер-
линк и  се мятат риби във Венеция, 
за да стигнат до щъркелите на За-
душница. Мелодията е  непретен-

циозна, но запомняща се, а  темите 
са и  въпроси на нашето глобално 
объркано ежедневие – в  България, 
пък и не само там. Поетът наднича 
през цветните и  невинаги красиви 
сънища, за да види един по-добър 
свят. Свят, в  който добротата и  ис-
тинската обич ще означават пове-
че, отколкото парите и бизнеса или 
поне разумно ще бъдат балансира-
ни. И защо не, както пее Ивайло Ди-
манов: „Калинка подпира вселената 
с тъничка сламка. Тя може! Защо да 
не мога и аз?“... �

Текст: Лидия Гълъбова

В НАЧАЛОТО СА ДВА СИМПОЗИУМА, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ МАСАРИКОВИЯ ИНСТИТУТ, АРХИВА КЪМ АКАДЕМИЯ-
ТА НА НАУКИТЕ НА ЧЕХИЯ И ИНСТИТУТА ПО БАЛКАНИСТИКА КЪМ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ. ПЪР-
ВИЯТ СЕ СЪСТОИ ПРЕЗ 2006 Г. В СОФИЯ, А ВТОРИЯТ – ДВЕ ГОДИНИ ПО-КЪСНО В ПРАГА. ПРЕЗ 2010 Г. Е ИЗДАДЕН 
СБОРНИКЪТ „ФОРМИРАНЕ НА МОДЕРНИТЕ НАРОДИ В СРЕДНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА ПРЕЗ 19. И 20. ВЕК“, ВКЛЮЧ-
ВАЩ ИЗНЕСЕНИТЕ НА СИМПОЗИУМИТЕ ДОКЛАДИ.

ПЪРВАТА ЗИМНА ВЕЧЕР ДОВЕДЕ В  ПРАГА ПОЕТА С  КИТАРА ИВАЙЛО ДИМАНОВ. ИЗВЕСТНИЯТ С  НЕПОДРАЖА-
ЕМОТО СИ ЧУВСТВО ЗА РИТЪМ И  СТИХ ПОЕТ, ПИСАТЕЛ И  ЖУРНАЛИСТ Е  НОСИТЕЛ НА МНОГО НАГРАДИ ЗА 
ТВОРЧЕСТВОТО СИ НЕ САМО У НАС.

ВВ НАНАНАНАЧАЧАЧАЧАЛОЛОЛОЛО ОТОТОТОТО СССС СААААА ДВДВДВДВДВААААА СИСИСИМПМПМПМПОООЗЗЗИИУУУМММААА, О ОРГРГАНННАНАНИИИИИГГГ ЗЗЗЗЗИИИИИРРРРРАНАНАНАНАНИИИИ ООО ОТТТТ ММММААААССАСАРРИИКОВИЯ ИНСТИТУТ, ТТ АРХИВА КЪМ
ТА НА НАУКИТЕЕ ННАА ЧЕХИЯ И ИНСТИТУТА ПОТ БААЛЛКАНИСТИКА КЪМ БЪЛГАГ РСКАТА АКАДЕМИЯ НА НА

Сборник за формирането на 
модерните народи

раразрзрабабототваването ннаа едеднана тематика, конфликтите мемежджду у ететниничеческските е Текст: Ел

ПЪРВАТА ЗИМНА ВЕЧЕР ДОВЕДЕ ВВ ПРПРААГАГ ПОЕТА С КИТААРРАА ИИВВАЙЛО ДИМАННОВОВ ИЗВЕСТНИЯТ С

Един български бард в Прага
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