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Когато получите този брой на списа-
нието, есента лека-полека ще преваля, 
а с началото на декември ще започне и 
традиционната подготовка за един от 
най-големите християнски празници – 
Рождество Христово. Редакционният екип 
на списанието Ви предлага в аванс две 
интересни (и изпробвани лично от глав-
ния редактор) рецепти за бъднивечер-
ската трапеза, както и кратък календар 
на празничните богослужения в църква-
та „Света Екатерина“, за да бъде нашата 
поредна Коледа далеч от България поне 
мъничко по-българска. Надяваме се да 
Ви бъде интересен и разказът за тази, 
открита преди почти година православна 
църква, която е определена да служи за 
духовен дом на православните българи. 

Казват, че есента е мрачен, тъжен, 
дори умиращ сезон – напук на добре по-
знатите сравнения – тя се оказа много 
действена, в определени моменти и го-
реща за живота на Българската културно-
просветна организация. В списанието ще 
прочете за всичко случило се в БКПО през 
последните два месеца.

През септември и октомври в Прага 
бяхме свидетели на богат културен живот, 
който за наша радост и гордост включваше 
участието на много български творци, кои-
то с типичната за младостта дързост смело 
атакуват европейската културна сцена, по-
казвайки, че границите на България са тес-
ни за полета на духа и желанието за изява. 
На това място леко ще открехна завесата 
– концерт на Пражкия държавен симфони-
чен оркестър под ръководството на бъл-
гарски диригент, наши участия в изложби 
на световно ниво и в присъствието на ува-
жавани гости. В центъра на тази културна 
панорама без колебание ще поставя госту-
ването в Чехия на Кристин Димитрова – из-
вестна съвременна българска писателка и 
поетеса, считана за един от най-оригинал-
ните автори на „нова Европа“. Срещата с 
нея, както и почти всички останали култур-
ни събития се осъществиха благодарение 
на Българския културен институт в Прага. 
В този брой на списанието ще можете да 
прочетете някои от най-новите творби на 
Кристин Димитрова, предоставени специ-
ално за „Роден глас“. Мисля си, че нашето и 
Вашето списание с право може да се гордее 
със своята рубрика „Библиотека“ – разноо-
бразна, съвременна и актуална!

Темата за българо-чешките отноше-
ния, наш чест гостенин, е доразвита в този 
брой с разказа за един талантлив чех, пос-
ветил живота си на Чехословашката теле-
визия и на... любовта си към България. 

И накрая, една чудесна новина – БСОУ 
„Д-р П.Берон“ в Прага има нов директор – 
желаем му здраве, сили и вдъхновение, за 
да може Българското училище да продъл-
жава успешно своята мисия! 

Камелия Илиева, гл. редактор

Девета световна среща 
на медиите 

От 14 до 18 октомври в България се проведе поредната среща на 
българските медии по света, организирана от БТА и Асоциацията на 
българските медии. Традиционният форум се връща в родината ни за 
трети път след първата медийна среща в София през 2005 г. и в Бургас 
и Варна през 2009 г., като през 2013 година домакини бяха други два 
наши големи града – Пловдив и Велико Търново. Присъстваха пред-
ставители на 45 български медии от над 20 държави и журналисти от 
най-влиятелните вестници, списания, радиа, телевизии и сайтове у 
нас. Списание „Роден глас“ също получи покана, като представител на 
редакционния екип за България замина Красимир Бачев.

Според най-новите данни 
българите, живеещи извън 
пределите на страната, са 
повече от 2 млн. души. Над 

50 печатни и електронни издания на 
български език отразяват битието 
на общностите ни зад граница. Най-
многобройни са те в САЩ, Испания, 
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Гърция, Кипър. Световните срещи 
на медиите са единственият форум, 
който всяка година събира над 200 
представители на гилдията. Дома-
кини на досегашните осем срещи, 
освен от България, бяха също и гра-
дове в други части на света – Чикаго 
(2006), Рим (2007), Мадрид (2008), 
Виена (2010), Амстердам (2011) и 
Букурещ (2012).

 Темата на Деветата световна 
среща бе „Медиите и на-
ционалните каузи“. Учас-
тниците обсъждаха про-
менената социална среда 
в България и ролята на 
медиите в нея и търсиха 
отговор на въпросите кои 
са днешните български 
каузи и как медиите мо-
гат да работят за тяхното 
осъществяване. Акцент в 
програмата бяха дебатите 
за социалните мрежи като 
нови медии и простран-
ство за изява на граждан-
ското общество, както и 
за толерантността и обществената 
функция на медиите. Националните 
кампании на бизнеса в социалната 
сфера, образованието и здравеопаз-
ването също попаднаха във фокуса 
на внимание на дискусиите. В ме-
дийния форум традиционно участ-
ват значими обществени фигури, 
интелектуалци, експерти. 

Поредната среща беше 
открита на 14 октомври в 
Археологическия музей 
в София от генералния 
директор на БТА Максим 
Минчев, който е главният 
„виновник“, за да се съ-
бират българските медии 
вече 9 поредни години. 
Официални гости бяха 
министърът на културата 
Петър Стоянович и кме-
тът на столицата Йордан-
ка Фандъкова. „Искаме 
да говорим за медиите и 
толерантността, искаме 
да говорим за каузите на българ-
ския бизнес, искаме да говорим за 
промените в медийното законода-
телство, които да способстват, за да 
настъпят дългоочакваните проме-
ни, които ние всички чакаме“, заяви 

Максим Минчев. Патриотичният 
дух на присъстващите бе разпа-
лен от изпълнение на Бистришки-
те баби и техните внучки, които са 
част от нематериалното културно 
наследство на ЮНЕСКО. Веднага 
след приключване на тържестве-
ната част участниците отпътува-
ха за Пловдив, където работната 
част на срещата премина в залите 
на хотел „Тримонциум“. Първата 

тема на срещата бе „Защо се нуждае 
България от национални каузи“, а в 
изказването си генералният дирек-
тор на БТА изясни и символичния 
смисъл на избраните градове-дома-
кини. Пловдив и Велико Търново 
са свързани с националните каузи 
- на Съединението в края на XIX 
век и обявяване на независимостта 

на България в началото на XX век. 
По темата „Българи извън Бълга-
рия. Теми и лица от новините. Нова 
карта на медиите по света“ говори-
ха представители на българските 
медии от Канада, Кипър, Гърция, 

Унгария, Хърватия, САЩ и др. Ве-
черта, в Дома на културата „Борис 
Христов“ се състоя концерт на ан-
самбъл „Тракия“, чиито домакини 
бяха община Пловдив и кметът 
инж. Иван Тотев. 

На 16 октомври керванът на 
участниците в Деветата светов-
на среща на българските медии се 
премести от Пловдив във Велико 
Търново. Официалната част бе от-

крита с приветствие от 
кмета на старата столица 
Даниел Панов. По-късно 
бе представен проектът 
на БАН „Възгледи за ос-
новните национални цели 
на България“ с модератор 
генералния директор на 
БТА Максим Минчев. В 
представянето участва-
ха четирима академици: 
акад. Стефан Воденичаров 
(БАН), акад. Антон Дон-
чев, акад. Пламен Карта-
лов (Софийска опера и 
балет) и акад. Георги Мар-

ков. В рамките на съпътстващата 
програма на срещата в изложбе-
ните зали „Рафаел Михайлов“ бяха 
показани експозициите „Река на то-
лерантността“ на Национален фонд 
„13 века България“, представена от 
директора на фонда художникът 
проф. Греди Асса и „Родени свобод-
ни“, включваща печатни издания на 

български емигранти от 
епохата на Възраждането. 
Изложбата е съставена по 
проект на БАН, Нацио-
налната библиотека „Св. 
св. Кирил и Методий“ и 
Великотърновския уни-
верситет. Форумът беше 
закрит с дискусиите „Об-
разът на българския ту-
ризъм по света. Туризмът 
като медия“ и „Образо-
ванието като национален 
приоритет“. 

За първи път най-ин-
тересното от работата на 

Световната среща бе представено 
чрез видеоновини и излъчвано он-
лайн, а избраните теми на медий-
ния форум бяха предизвикател-
ство за стимулиране на стремежа 
към национални приоритети.  ◆


