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Уважаеми читатели, 
в ръцете ви е четвъртият брой на списа-

нието за 2013. Сигурна съм, че всички, които 
от години следят изданието, отдавна са забе-
лязали промяната в редакционния екип. Ако 
ли пък не са – значи успешно продължаваме 
традицията. Тук му е мястото да подчертая, 
че модерната визия и концепция на „Роден 
глас” бе създадена с много амбиция и талант 
от вече бившия редактор Ели Мандажиева. 
Новият редакционен екип и занапред ще се 
стреми да подкрепя тази концепция, защото 
е добра – е, разбира се, със сигурност ще има 
и нещо ново или по-различно, но същината 
на списанието ще се запази. 

Излезлите три броя на „Роден глас” от-
разяваха съществени събития, годишнини, 
празници, свързани с дейността на Бъл-
гарската културно-просветна организация, 
на Българското посолство, на Българския 
културен институт в Прага или на личности, 
които със своята работа имат съществен 
принос за издигането на авторитета на Бъл-
гария в чуждата страна. 

Радвам се, че списанието има добра 
редакционна колегия, съставена от хора, 
професионалисти в своята област и отдавна 
намерили своето място в Чехия. Смятам, че 
техните помощ, мнение и съвети са полезни 
за „Роден глас”. Безценна е и помощта на 
сътрудниците, голяма част от които работят 
без заплащане, но с много обич, ентусиазъм 
и талант. Редакцията ще посрещне с удо-
волствие всеки нов съмишленик и всеки нов 
материал, обогатяващ палитрата на живота 
ни в Чехия – за това какво се е случило във 
вашия град или регионален клуб или пък за 
предстоящи събития. Пишете ни на имейл 
адреса на Пражкия клуб или се обаждайте 
на посочените в списанието телефони. 

Четвъртият брой на списанието е след-
ваканционен и е посветен в голямата си 
част на младите българи – централно място 
заема интервюто с Иван Иванов, талантлив 
цигулар, който живее тук, в Чехия, където 
гради своята кариера. Много са българче-
тата по света, за които България е в мечтите 
им, в песните, в рисунките им. За тях Дър-
жавната агенция за българите в чужбина 
организира конкурси и раздава награди 
на победителите. Особено значение има 
материалът за голямата оперна певица 
Гена Димитрова, до чиято личност се докос-
нахме чрез филма на известния български 
журналист Тома Томов. В това издание ще 
можете да прочетете и за други интересни 
инициативи на Българския културен ин-
ститут в Прага, за творческите търсения 
на съвременни български художници, да 
отворите поредната нова страница в бълга-
ро-чешките отношения, да зарадвате очите 
си с приказни пейзажи от България и не на 
последно място – да си припомните пред-
стоящите празници и традициите, свързани 
с тях. Рубриката „Библиотека” ще ви срещне 
с един от най-превежданите съвременни 
български писатели – Георги Господинов, 
който любезно се съгласи да ни сътрудничи. 

Приятно четене!
Камелия Илиева, гл. редактор

На 25 юли т. г. от 11.00 ч. в 
сградата на Националния 
дворец на децата в София 

се състоя откриването на изложба 
и награждаването на победителите 
в детските конкурси на Държавна-
та агенция за българите в чужбина 
през 2013 г.: конкурс по изобрази-
телно изкуство „България в моите 
мечти”, тринадесето издание; ли-
тературен конкурс „Стефан Гечев”, 
седемнадесето издание; конкурс по 
пеене „Прехвръкна птичка”, чет-
върто издание. 

Гостите имаха възможност да 
се насладят на творбите на млади-
те български художници, литера-
турни таланти и надарени певци от 
цял свят. През 2013 г. общият брой 
на участниците в трите конкурса е 
1383 деца. Заслугите и ролята на учи-
телите зад граница за тези успехи и 
най-вече за съхраняването на бъл-
гарското самосъзнание у поколения 
българчета по света беше изтъкната 
в приветсвените думи на заместник-
председателя на ДАБЧ г-н Йордан 

Янев и домакина на събитето г-жа 
Таня Досева, директор на НДД. 

Ролята на българския учител 
беше видима и в самата церемония 
по награждаването. За втора година 
наградните грамоти бяха връчени 
от ръководители на български об-
разователни звена в чужбина. Ваня 
Пенчева, ръководител на Образо-
вателен център за деца в Хатива, 
Испания и г-жа Снежина Мечева, 
директор на Българското учили-
ще към посолството на Република 
България в Лондон, Великобрита-
ния връчиха отличията на лауреа-
тите от конкурса по литература и 
по изобразително изуство. 

Тази година гост на тържеството 
беше и създателят на литературния 
конкурс „Стефан Гечев” професор 
Георги Василев, който сподели впе-
чатления за началото на конкурсната 
проява. Топли и вдъхновяващи думи 
бяха отправени и от журито на кон-
курсите „България в моите мечти” 
и „Прехвръкна птичка” художника 
Румен Статков и народната певица 

ДАБЧ връчи наградите
от детските конкурси
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Любка Рондова. Несъмнено техния 
пример мотивира младите творци. 
На ролята на детското творчество за 
съхраняването на нашите култура 
и традиции и конкурсите на ДАБЧ 
като стимул за изява на таланта и 
родолюбието на малките ни съна-
родници, бяха посветени някои от 
направените изказвания по време 
на церемонията.

Приветствията и официално-
то връчване на отличията бяха съ-
пътствани от звънките гласове на 
победителите в конкурса по пеене 
„Прехвръкна птичка”. Музикалният 
поздрав от домакините бе последван 
от изпълнението на седемгодишния 
Джонатан Костов от Палма де Ма-
йорка, Испания. След като вече по-
кори испанската публика и журито, 
не остави равнодушни и гостите 
на събитието. Всички в залата ще 
запомнят неговото изпълнение на 
народната песен „Имала майка едно 
ми чедо Никола”. Чухме и изпълне-
нията на Марина Михайлова от Бъл-
гарския културно-просветен център 
„Аз Буки Веди” в Болград /Украйна/, 
Ана Моника Георгиева от Брамтън, 
/Канада/ и Моника Азманска от 

Дубай – две изпълнителки, които 
публиката вече добре познава. В 
музикалната програма участваха и 
двете солистки на Народен вокален 
ансамбъл „Славей” от Городне, Ук-
райна, Татяна Сьомкова и Мария 
Гайдаржи. Мария печели отличие в 
певческия конкурс за втори път, но 
тази година е носител на Гран при – 
награда, присъдена за първи път в 

тазгодишното четвърто издания на 
конкурса. Нейното емоционално и 
безупречно изпълнение на песента 
за Райна Попгеоргива сложи край 
на официалната част на тържество-
то по награждаване. 

След него последваха топли сре-
щи, общи снимки за спомен и нови 
контакти между младите български 
таланти по света.  ◆
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