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Със своето присъствие, офици-
алните чешки институции бяха 
представени от: Алберт Кубища, 

председател на Комисията към Съвета 
на Прага за националните малцинства, 
Вацлав Новотни, кметски съветник и 
Михал Стехлик, декан на Философския 
факултет на Карловия университет в 
Прага.

Конференцията, която през тази го-
дина се състоя в рамките на един ден, 
беше разделена в два блока: „Много-
национална Чехословакия в годините 
1919 – 1938”, с партньор Философския 
факултет и „Националните малцинства 
като социологичен и културен фено-
мен”, с партньор Дома на малцинствата 
в Прага.

Значимостта, която Кметството 
отдава на Конференцията пролича в 
избраното за провеждането й място 
– пищната Мраморна зала на велико-
лепния бароков двореца Клам-Галас в 
центъра на Прага. Официалната вечер 
пък протече в резиденцията на Пражко-
то кметство в Градската библиотека.

Необходим е представител! – 
заявява Пражкото кметство

В Деня на човешките права, 10 декември, се 
проведе 12-ото издание на Конференцията 
на националните малцинства под надслов 
„Националните малцинства – история, 
настояще и бъдеще”. Организатор на събитието 
е Пражкото кметство, партнираха му Домът 
на малцинствата в Прага и Философският 
факултет на Карловия университет.

Текст и снимки: 
Ели Мандажиева

За значението, което Пражкото 
кметство отдава на Конференцията, 
попитахме както Алберт Кубища, така 
и Вацлав Новотни.

„Мисля – сподели Алберт Кубища, 
– че най-важна е възможността, която 
участниците имат да обменят мнения 
и опит. Според мен основният принос 
е във възможността присъстващите да 
се срещнат, да се запознаят и да разго-
варят – тук и сега. От тази гледна точка 
смятам за важни както рефератите и 
изказванията, така и кафе-паузите.”

„Смятам – каза Вацлав Новотни, – 
че най-важното за Конференцията е 
да стигне до приложими заключения. 
Тъй като присъстват представители 
от всички малцинства, именно тук е 
платформата, където могат да бъдат 
формулирани позиции, мнения и ис-
кания. Подобни заключения ще бъдат 
важни, защото ще бъдат произнесени 
от силен глас – а той е силен, защото е 
общ. Ако подобни заключения бъдат 
приети – градската управа има база за 
работа.”

Кой е най-актуалният за решаване 
въпрос в днешно време сред национал-
ните малцинства? Според двамата, това 
е обединението вътре в малцинствата 
– като подчертаха, че нямат предвид 
конкретно малцинство.

Според Алберт Кубища, всяко мал-
цинство е изградено от множество фор-
мации – културни общества, сдружения 
и други. За доброто сътрудничество на 
всяко едно малцинство с институциите 
е необходимо да има единно мнение по 
въпроса кой ще бъде неговият гово-
рител. „За да има резултатна дейност 
трябва да има човек, който да говори, 
от името на малцинството.”

Вацлав Новотни изцяло подкрепи 
думите на колегата си. „Разцеплението 
вътре в малцинствата ги прави трудно 
четими за градската управа – каза и до-
пълни. – Какво може да направи градът 
за малцинствата? Да изгражда условия 
и да търси финансови източници. А 
какво следва да направят малцинства-
та? Да намерят начин да формулират и 
предадат исканията си.”

„Прага винаги е била кръстопът 
на народи и националности – каза в 
уводните си думи Михал Стехлик. – 
Бих допълнил, че, освен това, днес е и 
кръстопът на идеи и мнения по въпроса 
в каква насока да продължи взаимо-
действието с малцинствата. Смятам, че 
днешният ден трябва да бъде инспира-
ция в умението ни да водим диалог. Без 
диалог няма решение. Много бих искал 
Прага да бъде пример в работата си с 
малцинствата.” 




