
3брой 5/2014

Текст: Камелия Илиева | Снимки: БТА

Скъпи читатели,
 
в ръцете Ви е поредният брой на Ва-

шето списание – какво се случи през из-
миналите два месеца във вече не малка-
та ни общност? Давам си сметка, че няма 
как да сме навсякъде и да знаем всичко, 
освен ако Вие не решите да се превърнете 
в репортери на местата, в които живеете, 
и не ни изпращате любопитни новини. Със 
сигурност, някои от събитията ще Ви се 
сторят интересни, други пък субективни 
или скучни. Затова се стараем в списа-
нието да има за всекиго по нещо, но аз и 
този път няма да се въздържа и ще по-
соча своите фаворити сред материалите, 
естествено по моя преценка. 

Както знаете, списание „Роден глас“ 
се стреми да избягва политическите теми 
и коментари, така че не ги и търсете! Ще 
се задоволя да спомена, че през месец 
октомври в България се проведоха предс-
рочни парламентарни избори, а българ-
ските общности по света бяха рекордно 
активни – що се отнася до нас, българите 
в Чехия, има още какво да се желае по от-
ношение на избирателната ни активност. В 
този ред на мисли, искрено Ви препоръч-
вам статията „Властта“ на писателя, публи-
циста и гражданина Теодора Димова.

Централна тема на броя е отмина-
лата X. световна среща на българските 
медии, организирана от БТА и събрала 
40 представители на български издания 
(електронни или печатни) зад граница. 
Срещата бе специално посветена на зад-
граничните български медии, а впечатле-
нията си съм събрала в една доста обшир-
на статия – дано да имате търпение да я 
дочетете до края.

Не са малко и събитията, по-мънички 
или по-значими, в нашата организация. 
Ще подскажа само за едно от тях, защото, 
според мен, то има действително важно 
значение – Съветът на председателите, 
състоял се през септември. 

Къде сме ние сред народите от Европей-
ския съюз можете да научите от интервюто 
на Ленка Ткачова с доц. Здравко Попов.

Културната ни сцена е доста богата, а 
по-голяма част от проявите са дело, както 
винаги, на Българския културен институт в 
Прага. Този път обаче, реших да потърся и 
„другата страна на монетата“ – какво ли пък 
представят техните колеги в България? – 
мисля си, че резултатът е много интересен – 
за него четете в статията „Чешки театрални 
кукли омагьосаха софийската публика“.

И накрая, но не на последно място, 
забелязахте ли, уважаеми читатели, че 
отново, бавно и полека, но сигурно, на-
ближава Коледа? Няма как да не сте, за-
щото магазините вече са пълни с коледни 
предложения. Коледни идеи, но по бъл-
гарски, Ви предлагаме и ние в рубриката 
„Традицията повелява“. 

Приятно четене!

Камелия Илиева, главен редактор

Това бе темата на Десетата, юбилейна, световна среща на български-
те медии, организирана от БТА в сътрудничество с Асоциацията на 
българските медии по света. Форумът се проведе от 19 до 23 октом-
ври в София, Босилеград и Цариброд и бе уважен от държавници на 
най-високо ниво – президента Росен Плевнелиев и вицепрезидента 
Маргарита Попова. Измеренията и проявите на родолюбието в съвре-
менното общество обсъждаха 40 представители на български медии 
от 22 държави, както и журналисти от значими родни медии, а основ-
ният акцент бе съсредоточен около проблематиката на медийните 
изяви на нашите общности зад граница. 

Родолюбие Родолюбие 
в глобалния святв глобалния свят

Максим Минчев, президентът Росен Плевнелиев, Йорданка Фандъкова, акад. Антон Дончев
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Очаквах тази среща с не-
търпение и вълнение, 
защото щях да при-
съствам на нея за пръв 
път и, за моя голяма ра-

дост, се прибрах в Прага удовлетво-
рена, а впечатленията си сигурно ще 
премислям още дълго време. Прият-
ните емоции за мен започнаха дълго 
преди официалното откриване – на-
станих се в хотела и веднага реших 
да се запозная с вече пристигналите 
колеги. Шумното ято на българските 
журналисти зад граница ми допа-
дна много, пък и се уверих, че има 
и по-бъбриви от мен. Атмосферата 
бе сърдечна и непринудена, а всеки 

новопристигнал се посрещаше с ра-
достни възгласи и прегръдки, така, 
както се посрещат стари приятели. 

На следващия ден, 20 октомври, 
запознанствата продължиха, а после 
всички заедно, организирано (не мога 
да премълча факта, че организацията 
беше перфектна) се отправихме към 
Централния военен клуб, където 
трябваше да се състои официалното 
откриване. За кратко време залата се 
изпълни с огромно множество каме-
ри на всички български телевизии, 
което е достатъчно красноречиво 
доказателство за интереса към този 
форум. Гости на събитието бяха пре-
зидентът Росен Плевнелиев, който 
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откри срещата, кметът на София 
Йорданка Фандъкова, акад. Антон 
Дончев, Георги Лозанов, председател 
на СЕМ, депутати, политици. Нача-
лото бе поставено с филмирана вер-
сия от театралната постановка „Хъ-
шове“, а актьорът Христо Мутафчиев 
изпълни монолог на Стефан Стамбо-
лов, като по този начин се осъщест-
ви емоционален преход към темата 
на Медийната среща. Генералният 
директор на БТА Максим Минчев 
изрази задоволството си, че нашите 
журналисти зад граница поддържат 
българската култура и родния език, 
а само за десет години българските 
медии са се увеличили на 150. В при-
ветственото си слово българският 
президент Росен Плевнелиев се спря 
накратко на отминалите предсрочни 
парламентарни избори и се обърна 
към присъстващите с думите: „Тази 
година поставяме акцент на родолю-
бието в глобалния свят. Благодаря ви 
за избраната тема. През XXI-ви век 
човечеството премина през драма-
тична трансформация. Индустриал-
ното общество на XX-и век заживя 
в динамичния ритъм на информа-
ционното общество от XXI-ви век. 
Разшириха се възможностите за об-
щуване, за обмен на информация, 
размиха се представите за граници. 

И все пак съществуват непреходни 
ценности и устои и от нас зависи как 
използваме тази информационна ре-
волюция, за да обогатим и съхраним 
най-важното – родолюбието, нацио-
налната и културна принадлежност, 
българската духовност, ако щете със 
средствата на модерния патриотизъм 
като контрапункт на криворазбра-
ния национализъм“. Тържествената 
част завърши с музикалното изпъл-
нение на 11-годишната Лора Марко-
ва, ученичка от Националното музи-
кално училище „Любомир Пипков“.

В ранния следобед вече бяхме в 
Националния Пресклуб на БТА и за-
почнахме работа. Сред официалните 
гости бяха Маргарита Попова, вице-
президент на Република България, 
главният секретар на Държавната 
агенция за българите в чужбина Ди-
митър Владимиров, Коянка Дими-
трова, директор на дирекция „Бъл-
гарски общности и информационна 
дейност“ в ДАБЧ. Първата тема без-
спорно бе интригуваща за всички и 
особено за нас, представителите на 
задграничните медии – „България 
на бъдещето. Стратегия за българите 
в чужбина“. Вицепрезидентът отбе-
ляза приемането на Стратегията за 
българите в чужбина през лятото на 
тази година и напомни, че разгово-

рите са започнали още през 2011 г., а 
в работата по документа активно са 
се включили представители на бъл-
гарските общности зад граница. До-
тук всичко звучеше добре – факт е, 
че Българската културно-просветна 
организация в Чехия също участва в 
разискването на тази стратегия, из-
прати и свой представител в София 
през декември 2013. Не съм сигурна 
обаче, доколко тази идея ще зарабо-
ти на практика и дали е възможно 
да се поставят под общ знаменател 
всички български общности в чуж-
бина – нали всяка от тях има свои 
специфични проблеми! Слушайки 
патетичните слова за въпросната 
Стратегия, аз си мислех за българи-
те, живели по силата на различни 
обстоятелства, дълги години в Чехия 
и запазили българското си граждан-
ство. Днес, тези хора не могат да про-
дължат валидността на българските 
си документи за самоличност, защо-
то по силата на абсурден закон в Бъл-
гария, трябва да докажат наличие на 
постоянен адрес в Родината ни. Как 
да имаш постоянен адрес, когато си 
живял повече от 50 години в чужда 
страна? Не е ли редно първо да се ре-
шат реалните проблеми на българите 
в чужбина, пък после да си говорим 
за стратегии? 
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„Медиите не бива да са трибуна на езика на омразата, а да създават възможност раз-
личните култури и народи да се опознаят, да проявят взаимно разбиране, да се разви-
ват чрез споделено знание. Достоверната информация е незаменимо човешко право“.

Официално откриване - зала „Тържествена“, Централен военен клуб
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Според госпожа Попова родолю-
бието в глобалния свят е темата, която 
е най-актуална в днешния ден не само 
за нашата държава, но и за цялата ни 
съюзна общност. Това е „уникална“ 
тема, „защото на вашите плещи, освен 
на политиците, лежи огромната отго-
ворност за родолюбието“, обърна се 
Маргарита Попова към нас, участни-

ците във форума. „Защото никой няма 
нито да повярва, нито да уважи държа-
ва, която няма собствена физиономия 
и не показва, че стъпва на историята, 
за да гради бъдещето си“. Вицепрези-
дентът бе категоричен, че българската 
дипломация трябва да стъпи здраво на 
краката си, така че българите зад гра-
ница да се чувстват добре и да участват 
в политиките, които се случват у нас, 
защото по думите й „българите зад 
граница са несравним за страната ни 
капитал“. Словото на Маргарита По-

пова бе пространно и емоционално: 
„Забравихме да се грижим за духов-
ното, да се посветим на децата ни чрез 
възпитание с духовното, оставихме 
ги много лесно, чрез напредването на 
информационните технологии да се 
приобщят към комерсиалния, матери-
алния свят, да са склонни да усвояват 
лесно брюкселското, бюрократичното 
говорене и да забравят прекрасната ни 

многолика възрожденска реч, която 
не е старомодна“.

В тази посока на мисли, тревожни 
бяха констатациите на Иван Сотиров 
от в. „България сега“, САЩ, който в 
последвалата дискусия сподели наблю-
денията си, че много българи в чужби-
на съзнателно забравят Родината си, 
говорейки с децата си на английски 

език. Според него, трябва да се работи 
с второто поколение българи, защото 
при тях опасността от асимилация е 
най-голяма. Мисля си, че примери за 
подобна, съзнателна асимилация, в Че-
хия също имаме в изобилие. 

Следващите два дни от Медийна-
та среща бяха посветени на посеще-
нието ни в Западните покрайнини. 
Мнозина български политици вече 
отричат съществуването на това по-
нятие (не съм историк и не се наемам 
да коментирам решенията на Ньой-

ския договор, който откъсва тези 
земи, населени с българи, от тери-
ториалната цялост на Отечество-
то ни), ще се задоволя да споделя 
само впечатленията си от това пъ-
туване. И така... 

На 21 октомври, рано сутринта, 
потеглихме за Босилеград. Пътят към 
граничен пункт Олтоманци се виеше 
стръмно, минавайки през тихи бъл-

гарски селца, в които нямаше как 
да не бъдат забелязани множество-
то необитаеми къщи, за съжаление, 
честа гледка на много места в дър-
жавата ни. Бавно и полека стигнахме 
до Босилеград, градче с около 5-6 000 
жители, 99 % от които българи, и се 
събрахме пред паметника на Васил 
Левски. Не след дълго пристигна и 

кметът на града, Владимир Захариев; 
заедно поднесохме венец пред памет-
ника на Левски и се отправихме към 
хотела, в който трябваше да продъл-
жи работата ни. Сега му е времето 
да си призная, уважаеми читатели, 
че видяното и чутото в Босилеград 
ме развълнува дълбоко. Още не съм 
решила колко от тези емоции мога да 
си позволя да предам и на вас. Но да 
продължа по хронологията на съби-
тията – следващата ни дискусия бе: 
„Общности, институции и медии. Ро-

лята на задграничните медии за общ-
ността – информация, образование, 
самосъзнание“. С голям интерес про-
следихме изказванията на Алексан-
дър Димитров (душата на посещени-
ето ни в Босилеград), от сдружение 
ГЛАС, Сърбия, с тревога изслушахме 
доклада на Иван Николов от КИЦ Бо-
силеград. Той изрази опасенията си, 
че бъдещето на българските издания 

„Българите зад граница са несравним за страната ни капитал“.

Максим Минчев, ген. директор на БТА, Камелия Илиева, гл. редактор на „Роден глас“, Цариброд



6 Роден глас66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 РРРРРРРРРРРРРРооооРооооРооРоРРРРРРРРРРРоооРРРРРРРоРРРРРРРоРРРРРРРРРоооРоРРРРоРоРРРРРРРоРРРРРоРРРРоРРРРоРРоРоооооооРооооооооРооРоРРоооРРоРоРоРоооРРодддддддддддеддедеееееееееедееееддддееедедддддедееедддееееееедддддеееедддддедеедддддееееееедддеддддддееддддеддддддддедееееедддддедеееддддеееееддддддддддедеедддддееддддддддддддддддееддддддддддддддддд ннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн глглллглллглглгллгглллллллглглггггглааааааасасасааасаааасаааааасаассссссаааса

С
Ъ

Б
И

ТИ
Я

в Сърбия е застрашено от законови 
изменения. В момента общината фи-
нансира местна телевизия и бюле-
тин, издавани на български език, но 
подготвяната приватизация може да 
се окаже пагубна. Информирането 
на българското малцинство в Сър-
бия е недостатъчно, едностранчиво и 
тенденциозно, разказа господин Ни-
колов и добави, че през последните 
години е прекратено издаването на 
няколко вестника на български език, 
съкратени са българските радио- и 
телевизионни емисии. Проблем се 
оказва и получаването на новини от 
българските медии. С въвеждането 
на цифровизацията сънародниците 
ни в Сърбия все по-трудно получават 
ефирен аналогов сигнал. Александър 
Димитров пък подчерта, че трябва 
да се обърне внимание и на учебните 
програми на български, защото деца-
та от общността изпитват трудности 
заради несъобразената с потребно-
стите им учебна програма. Инте-
ресни предложения направи Мария 
Спасова от GRReporter, Гърция, коя-
то разказа за голямата българска ди-
аспора в тази съседна страна, както и 
за проблемите, които имат неделните 
училища в Атина. 

Денят ни в Босилеград завърши с 
посещение на църквата „Света Трои-
ца“ в с. Извор, място, което въпреки 
живописната си природа и богата ис-
тория, ме изпълни с тъга.

22 октомври бе посветен на сре-
щата ни с българите в Цариброд 
(Димитровград). Отново се събрах-
ме пред паметника на Левски – от-
крит през февруари тази година, той 
е 151-ият паметник на Апостола в 

чужбина. Посрещна ни кмета на гра-
да Небойша Иванов, бивш колега, 
журналист (какво пък, надежда все 
още има и за нас!). Работата отново 
бе много натоварена – оставаха две 
дискусионни теми. По предложе-
ние на Иван Петрински от в. „Бъл-
гарски новини“, Гърция, обсъдих-
ме проблема за квалификацията на 
журналистите, за достоверността 
на съдържанието и неправомерно-
то ползване на авторски материали. 
Разговорът бе доста разгорещен, не 
бе пропуснат и въпросът за чистота 
на българския език, за съжаление 
обаче, журналисти от България не се 
включиха активно в обсъждането. А 
трябваше! – по традиция си купувам 
вестници веднага, след като прис-
тигна в България и много често уп-
лашено се питам: „Възможно ли е да 
съм забравила родния си език?“. По-
следната тема на форума „Начини на 
финансиране на медиите в чужбина. 
Положителни практики и успешни 
истории“ бе донякъде провокирана 
от мен, може би това бе предопреде-
лило решението на организаторите 
да бъда водещ и, разбира се, да спо-
деля нашия опит. Запознах накратко 
присъстващите със списание „Роден 
глас“, издание с 42-годишна история, 
както и с начините на финансиране 
на двете български медии в Чехия – 
нашата и списание „Българи“ – ос-
новно чрез дотации, отпускани от 
чешкото министерство на културата. 
Не пропуснах да спомена и факта, че 
съфинансирането на изданията не е 
лесна работа, с което се постави на-
чалото на следващите изказвания. 
Интересно е да се знае, че в Хърватия 

например, българите са извоювали 
правото да имат свое списание, не 
кандидатстват всяка година с проек-
ти. Това, според Диана Гласнова, гл. 
редактор на сп. „Българска реч“ ги 
освобождава от мисълта за парите, 
а изданието има изцяло образовате-
лен характер. Естествено, по-голяма 
част от медиите, според изказва-
нията, се издържат от абонамент и 
реклама (който го може, го може!). 
Малко преди официалното закрива-
не бе обявена и една новина, която 
зарадва всички – НДФ „13 века Бъл-
гария“ връчи награда на сп. „Бъл-
гари“, Чехия, за популяризиране на 
българската култура зад граница. 
Наградата прие госпожа Мария За-
хариева, главен редактор на списа-
нието. Честито, колеги! 

И ето, че дойде краят на срещата 
– господин Максим Минчев обяви, 
че догодина ще се съберем около 24 
май, а покани за домакинство вече 
има – „две на Балканите, една в Цен-
трална Европа и една зад Океана“. 

Не си мислете, че забравихме да 
посетим още една забележителност – 
по тесен и много живописен път, из-
виващ се по ръба на отвесни скали, 
се отправихме към Погановския ма-
настир. От 1879 до 1920 г. манастирът 
е бил в пределите на България, точ-
но по това време го посещава Алеко 
Константинов и му посвещава пъте-
писа си „ Какво? Швейцария ли?“.

Уморени, но удовлетворени от 
свършената работа, насъбраните 
впечатления и нови познанства се 
прибрахме в София. Разделихме се с 
обещания за сътрудничество и с на-
деждата да се видим отново.  ◆

Пред църквата „Св. Троица“, с. Извор


