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С България в сърцето
На 15 и 16 ноември в Прага се проведе Петото издание на фестивала на българите по света „Аз съм бъл-
гарче“, организарано от Асоциацията за култура „Т.А.Н.Г.Р.А“ – Мадрид в сътрудничество с Гражданско 
сдружение „Възраждане“, домакин на събитието. През 2013 Сдружението организира за десети път Дни на 
българската култура в чешката столица, а фестивалът беше част от програмата им. 

Официалното откри-
ване, както и всички 
инициативи се реа-
лизираха в Дома на 
националните мал-

цинства в присъствието на много 
официални гости. За събитието от 
България бяха пристиг-
нали Наталия Миха-
левска, началник отдел 
„Училищна система“ 
от Министерството на 
образованието и нау-
ката, проф. Греди Асса, 
директор на Национал-
ния дарителски фонд 
„13 века България“, от 
Държавната агенция за 
българите в чужбина 
– Коянка Димитрова, 
директор на дирекция 
„Български общно-
сти и информационна 
дейност“ и Маргарита 
Ралчева, старши екс-
перт, от Мадрид – Дeа-
на Иванова, инициатор на фести-
вала. Присъстваше госпожа Горяна 
Ленкова, временно управляващ 
Българското посолство в Прага, 
Мими Михайлова, ди-
ректор на Българското 
училище, Галина Тодо-
рова, директор на Бъл-
гарския културен ин-
ститут, както и Андрей 
Бардош, зам.-директор 
на Дома на национал-
ните малцинства. 

След приветствени-
те слова на домакините 
и гостите, бе открита 
изложбата „Река на то-
лерантността“, придру-
жена от късометражен 
филм – проект на Меж-
дународния арт фести-

вал, организиран от Националния 
дарителски фонд „13 века България“. 
Последва представянето на три кни-
ги, посветени на интеграционните 
процеси сред българските общности 
в централна Европа: „Българите в 
Чехия“ – културни характеристики, 

имиграционен процес и социална 
интеграция на Румяна Георгиева, 
„По серпентините на себепознанието 
и опознаването на другостта“ на доц. 

д-р Владимир Пенчев и „Модели на 
интеграция на българите в Средна 
Европа“ на Снежана Йовева.

Програмата на първия ден про-
дължи с кръгла маса на тема: „За-
пазване на българския език в чуж-
бина при поколенията българи“. 

Презентация на про-
грамата „Роден език и 
култура зад граница“ и 
ПМС 334 за български-
те неделни училища в 
чужбина направи г-жа 
Михалевска от МОН. 
Коянка Димитрова от 
ДАБЧ представи кра-
тък обзор на българ-
ските образователни 
звена в чужбина, като 
се спря на тези от тях, 
останали извън про-
грамите за финансира-
не на МОН. 

Вторият ден от Фес-
тивала бе изцяло посве-
тен на децата, лауреати в 

конкурсите по изобразително изку-
ство, литература и по пеене. Участ-
ваха и бяха наградени българчета 
от Испания, Германия, Унгария и от 

БСОУ „Д-р Петър Бе-
рон“, гр. Прага.

Отмина една чудесна 
инициатива, която без-
спорно заслужава ува-
жение, защото едва ли 
има българин по света, 
който да е безразличен 
към проблема за опаз-
ване на националната 
ни идентичност, а този 
проблем е особено осе-
заем при децата. Дано и 
през следващата година 
те не спират да творят и 
с гордост да заявят: „Аз 
съм българче“!  ◆

Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“


