
ЗА 130-ГОДИШНИНАТА ОТ 
ОСНОВАВАНЕ НА „БЪЛГАСКА 
СЕДЯНКА“ ПИСАХМЕ 
И ГОВОРИХМЕ ДОСТА. 

Тържествата по случай годиш-
нината протекоха паралелно с  4-ия 
Събор на българите в Европа, който 
се състоя от 20 до 23 май. Присъства 
официална делегация от България, 
водена от Цецка Цачева, председател 
на Народното събрание. Най-важна-
та част на Събора – поклонението 
пред паметта на Св. Св. Кирил и Ме-
тодий отново ни събра в Микулчице, 
този път и пред паметника, който от-
крихме по време на Събора през ми-
налата година.

Точната дата на официалното ни 
признаване като българско земля-
чество по чешките земи е  4.12.1880 
г. Декретът за учредяването на „Бъл-
гарска седянка“ е издаден от австро-
унгарските власти. За първи пред-
седател е  избран Васил Атанасов, 
а в ръководството се включват Илия 

Илиев, Владимир Шах, Карел Лукаш, 
Ян Мърквичка и  др. През 1881 г. 
сдружението вече има над 80 членове 
и  се превръща в  притегателен цен-
тър за българските студенти в Чехия. 
Събранията обикновено се провеж-
дат под портрета на Г. С. Раковски 
в  кафене „Славия“ срещу Народния 
театър. Уставът на дружеството, из-
работен от Ян Мърквичка, включва 
обучение и усъвършенстване на бъл-
гарския език и изграждане на взаим-
ност между чехи и българи.

СЪБОРЪТ В РОЖЕН БЕШЕ 
СЪБИТИЕ, НЕЧУВАНО 
И НЕВИЖДАНО ПО СВОИТЕ 
МАЩАБИ. 

На поляната край Роженския ма-
настир в Родопите се събраха десетки 
хиляди хора – българи от страната 
и  сънародници от цял свят. Държав-
ната агенция за българите в чужбина 
организира за нас, българите зад гра-
ница, кръгла маса в хотел „Панорама“ 
– Пампорово. Там бяха отседнали и де-
легатите, които участваха в  събора. 
Атмосферата беше неописуема. Запоз-
нахме се с много наши сънародници, 
срещнахме се с депутати и министри, 
разгледани бяха много въпроси, въл-
нуващи българите зад граница. Срещ-
нахме се и с премиера на прехода Иван 
Костов. Може би най-вълнуващото 
преживяване беше срещата с  прези-
дента Петър Стоянов в  Смолянския 
театър. Той разговаря с нас в продъл-
жение на час и  половина, след което 
на прекрасния смолянски площад ни 
изненадаха с превъзходен концерт.

Жалко е, че подобни изяви са 
твърде скъпи, защото има необходи-
мост от още една, която отново да ни 
събере.

ИДЕЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ 
НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРИТЕ 
В ЕВРОПА 

възникна спонтанно по време на 

Събора в Микулчице. Разрешението 
на Министерството на вътрешните 
работи пристигна на 2.12.2000 г. Пър-
воначално беше създаден като Меж-
дународен съюз на българите в Сред-
на Европа. На заседание на 28.03.2008 
г. в  Будапеща прерасна в  Съюз на 
българите в  Европа. Седалището му 
е  в  Прага – там, където е  Домът на 
българите в Чехия.

Идеята за създаване на Съюза 
беше посрещната с  възторг и  одо-
брение, както от страна на Тодор 
Кавалджиев, вицепрезидент на Бъл-
гария, така и от доц. Пламен Павлов, 
председател на Държавната агенция 
за българи в чужбина. Както изтъкна 
Марин Жабински, секретар на Дър-
жавната агенция, „една такава орга-
низация, която не е правителствена, 
не е партийна, не изисква етнически 
и  религиозни принципи, има въз-
можност да се превърне в  истински 
партньор на българската държава“.

Ръководството на Съюза е на ро-
тационен принцип. Първият предсе-
дател беше Дими Димов от Словакия. 
Днес председател е  Антон Стамбо-
лийски. �

ЗАЕДНО С ИЗМИНАЛАТА 2010 ГОДИНА СЕ ИЗНИЗАХА И ТРИ ГОДИШНИНИ, ВСЯКА ОТ КОЯТО СЪС СВОЕТО ЗНА-
ЧЕНИЕ И ОТЗВУК: 130 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕ НА „БЪЛГАРСКА СЕДЯНКА“ – ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ 
ПО ЧЕШКИТЕ ЗЕМИ, 10 ГОДИНИ ОТ СВИКВАНЕТО НА ПЪРВИЯ ГОЛЯМ БЪЛГАРСКИ СЪБОР В РОЖЕН И 10 ГОДИНИ 
ОТ УЧРЕДЯВАНЕ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРИТЕ В ЕВРОПА. ВСЯКО ОТ ТЯХ БЕЛЕЖИ СТЪПКА В РАЗВИТИЕТО НА ЖИВО-
ТА НА БЪЛГАРИТЕ ЗАД ГРАНИЦА.

ЗААЕДЕДНОНО С ИЗМИИНАНАЛАЛАТТА 2010 ГОДИНА СЕ ИЗНИЗАХА И ТРИ ГОДИШНИНИ ВСЯКА ОТ КОЯТО СЪС СВОЕТО
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