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Хората все още намират своя път 
към книгите 
Доказателство за това е отминалото 20-то издание на Пражкия панаир на книгата и литературното твор-
чество (Svět knihy), който се състоя от 15 до 18 май в Панаирното градче. За трета поредна година със свой 
щанд на него се представя Домът на националните малцинства, давайки възможност на по-широк кръг 
публика да се запознае с изданията на различните малцинствени групи, живеещи на територията на Чеш-
ката република. Сред пъстроцветните издания, написани на различни езици, достойно място заемаше и 
списание „Роден глас“. 

В рамките на разнообраз-
ната панаирна програ-
ма, няколко национални 
малцинства представиха 
своите издания на 15 май 

– сдружение „Заедно“ от българската 
общност, руската, украинската и сло-
вашката малцинствена група. 

Списанието „Приятели“ (Kama-
radi) на „Заедно“ печели все пове-
че почитатели сред децата и според 
думите на Севда Коваржова, която 
го презентира, в момента излиза в 
тираж 1500 бройки, изпраща се до 
училища и детски градини на тери-
торията на цяла Чехия. Списание-
то е мултиезично, което означава, 
че е разбираемо за повече езикови 
групи – текстовете са написани на 
различни езици, но част от тях имат 
анотации и на чешки език, аудитори-
ята е широка – обхваща деца от че-
тиригодишна възраст до първи клас. 
Предполага се активно участие и на 
родителите, бабите и дядовците, по-
големите братя и сестри. Основната 
задача, която си поставя редактор-
ският колектив, е да помогне за ре-
шаване на проблемите в така наре-
чените смесени семейства, в които 
единият родител е чех, а другият е от 
националните малцинства. Децата в 
такива семейства обикновено кому-
никират само на чешки, имат малко 
познания за родния език на другия 
родител – списанието дава възмож-
ност на малчуганите да научат по-
вече за традициите, за корените на 
своята втора родина, да се приобщят 
и към другата си културна идентич-
ност. Ще добавя, че списанието е 

богато илюстрирано, което е от съ-
ществено значение за по-малките и 
веднага грабва вниманието им. Из-
данието съществува и в електронен 
вариант, има вариант за таблет, т.е. 
помислено е за привържениците на 
модерните технологии. 

Руското национално малцинство 
в лицето на неговият председател 
Игор Золотарев представи списание-
то „Руско слово“ (Russkoe slovo), как-
то и няколко книги излезли на руски 
език и обхващащи широк тематичен 
кръг – корените на известни лично-
сти, съвременните събития в Русия и 
Украйна, традиционните руски цен-
ности, живота на руската емиграция. 

Словашкото национално малцин-
ство бе представено от г-жа Хелена 
Носкова. Съществуват няколко сдру-

жения на словаците, издават се три 
списания „Корени“ (Korene), „Докос-
вания“ (Dotyky) и „Листи“ (Listy). За 
медиалната дейност на украинска-
та малцинствена група говори г-жа 
Олга Мандова – списанията Porohy и 
Ukrajinský žurnál. Срещата завърши с 
представянето на книгата „Барокова 
теория на афектите“ и на нейния ав-
тор г-жа Силвия Георгиева. 

В заключение ще добавя, че поч-
ти всички посочени издания, а и 
много други, излизат благодарение 
на дотациите, отпускани всяка годи-
на от Министерството на културата, 
на образованието; на грантовете от 
Пражката община, целящи съхраня-
ване на националната идентичност на 
малцинствените групи, живеещи на 
територията на Чешката република. ◆
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