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Текст: Елена Крейчова | Снимки: Янко Лозанов

Слова български
по целия свят
„Вeликата тайна на българската класическа литература се крие в нейна-
та декламаторска същност, в стойността й на изпълнителско изкуство. 
Огромни дялове от нея представляват рецитаторска поезия и ораторска 
проза. Написани са не за четене наум, а за да бъдат слушани. Разкриват 
своите послания едва, когато бъдат произнесени пред хора, осенени и 
споделяни от живия човешки глас. Предстои ни като поколение, което 
още глухо, гузно, тягостно мълчи, да преоткрием красотата и могъщо-
то въздействие на българския древен и свещен език. Да преосмислим 
ценностите, стигнали до нас чрез него. Да изговорим и да чуем българ-
ското слово. Да го възлюбим, съхраним и пренесем напред, втъкано 
сред невидимите, горди притежания на целия човешки род.“  
 Янко Лозанов – актьор, автор на проекта „Слова български“

С Янко Лозанов се запоз-
нах случайно. Просле-
дих едно „харесване“ във 
Фейсбук на моя състу-
дентка от Софийския 

университет и веднага бях заинтри-
гувана от името на интернет стра-
ницата, която беше посочила – www.

slova.bg. Разбира се, като дългогоди-
шен преподавател по български език, 
като човек-филолог, веднага поисках 
да видя за какви слова става дума и 
какво се крие зад думите, които по-
срещат интернет потребителя: „Слова 
български. Чуйте българското слово“. 
След няколко десетки минути, прека-

Смехът 
е здраве!
си казаха присъстващите на 
Деня на хумора и шегата, който 
се проведе на 3 април в Дневния 
клуб на Българския дом в Прага. 

Навсякъде по света празну-
ват първи април – това е 
единственият ден в годи-

ната, когато можете да се пошегу-
вате с приятелите си, да ги излъже-
те и изиграете съвсем безнаказано! 
Дори е задължително да погодите 
номер някому. Тази вечер в роля-
та си на гид, който ни преведе през 
традициите на празника у различ-
ните народи, влезе инж. Христо 
Христов: „Българите не са от кате-
горията, която организира пищни 
пролетни тържества като маскени 
балове и карнавали, но със скром-
ни средства създават кукерски 
тържества и развлечения, чия-
то цел е смях и веселие. Смехът е 
здраве и най-лесният начин за ле-
куване на душевната мъка. Хумо-
рът и сатирата са ножът и мехле-
мът за изцеление на обществените 
страдания, коректив на произво-
лите на силните на деня. Живеем 
в такова време, че не знаем да се 
смеем ли или да плачем – „Смейте 
се през сълзи е рекъл шопът“. Г-н 
Христов не пропусна да спомене 
колоритния шопски хумор и све-
товноизвестните габровски шеги, 
като завърши тази своеобразна 
разходка из дебрите на хумора с 
думите: „Да живее смехът!“.

Вечерта, посветена на Междуна-
родния ден на шегата продължи с 
разказване на вицове, по-старички 
и по-съвременни, а пък аз, за да не 
остана по-назад, ще Ви кажа един 
съвсем кратичък: Габровец кани 
свой приятел на гости:

- Ела ми утре на гости, да видиш 
как черпи комшията...  ◆

„Да изговорим и чуем българското слово“
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рани в сайта, разбрах, че това е напъл-
но безплатен сайт за професионални 
звукозаписи на българско художест-
вено слово, реализиран чрез родо-
любивите подбуди на група свободни 
творци и експерти в различни сфери 
на изкуството и знанието. Той съдър-
жа избрани звукозаписи на българ-
ско художествено слово от всички 
периоди на българската литература 
(започвайки от старобългарската и 
стигайки до най-новата българска ли-
тература) и цели да представи на вни-
манието на потребителя емблематич-
ни образци на българското слово чрез 
модерни аудиовизуални средства и 
съвременен творчески подход, като 
съхрани в максимална степен автен-
тичността на текстовете и изпълни-
телската традиция в художествената 
им интерпретация. Сайтът е предназ-
начена за безплатно ползване, с което 
цели да отговори на нарастващия об-
ществен интерес към аудио-книгите 
от български класически автори. Съ-
държанието е достъпно само след без-
платна регистрация. 

Веднага реших, че ще е изключи-
телно полезно да се регистрирам и да 
използвам текстовете в своите часове 
по български език с чешки студенти. 
Но регистрацията не се получаваше, 
явно имаше някакъв технически про-
блем. Писах на имейла, който е по-
сочен в контакта на сайта, и получих 

Янко Лозанов е български театрален ак-
тьор – рецитатор, кино и телевизионен 
актьор, озвучаващ актьор, театрален 
педагог, певец, водещ – конферанс, ра-
дио и телевизионен водещ, продуцент, 
автор на телевизионни и радио предава-
ния. Майстор на художественото слово, 
овладял до съвършенство вокалната и 
говорна техника, с ярки достижения в 
рецитаторското изкуство. Гласът му 
звучи в държавни церемонии и нацио-
нални чествания, радио и телевизионни 
сигнали, задкадрови текстове, рекламни 
клипове и филми.
„На слушателя да заговориш на окото, не 
на ухото! Да укротиш звука, да впрегнеш 
паузата, да подариш дъха си, а думите да 
пуснеш със сърцето!“ – казва носителят 
на Първа награда за рецитаторско май-
сторство от 1984 год. в категория „Инди-
видуално изпълнение“, Янко Лозанов.Янко Лозанов

незабавен отговор от създателя му 
– Янко Лозанов. Той направи всичко 
възможно техническият проблем да 
бъде разрешен, но това означаваше 
многократна кореспонденция помеж-
ду ни цяла събота и неделя... Аз не се 
отказах от регистрацията, въпреки че 
техниката, незнайно защо, ни бойко-
тираше, а той посвети изцяло времето 
си на някакъв непознат потребител, 
решил точно в събота сутринта да 
слуша Паисиевата „История славяно-
българска“. Мисля, че Янко Лозанов 
даже малко се изненада, когато раз-
бра, че проектът, на който така всеот-
дайно се е посветил, е влязъл не само 
в българската класна стая, но и в ауди-
ториите на европейските университе-
ти, където се изучава български език. 
Впоследствие в нашите разговори, а и 
в българските медии, особено около 
Националния празник 3-ти март, той 
сподели много информация за самия 
проект, за създателите му и за екипа, 
който го реализира. 

За по-малко от три месеца след 
своето стартиране, платформата е по-
сетена от над 300 000 българи от цял 
свят, които остават с часове на стра-
ниците й. Българска класическа ли-
тература слушат ученици и учители, 
студенти и преподаватели, българи 
зад граница и децата им родени там, 
деца и възрастни, чужденци, които 
разбират български език, но не четат 

кирилица, бежански и малцинствени 
групи, хора с двигателни и зрителни 
увреждания. Интерес към сайта про-
явяват десетки електронни и печат-
ни медии, включително БНТ и БНР, 
които чрез покани за гостувания към 
екипа на „Слова български“, чрез ре-
портажи и интервюта популяризират 
тази инициатива. Сайтът е безплатен 
за крайния потребител и превъз-
хожда многократно качеството на 
звукозаписите и художествените из-
пълнения, които предлагат повечето 
платени аудио-книги. Финансира се 
чрез различни програми, от инсти-
туции в държавния и частния сектор, 
обществени, правителствени и не-
правителствени организации, с даре-
ния от фирми и частни лица. Екипът 
вярва, че българското художествено 
слово принадлежи на всеки българин 
и той трябва да достига до него без-
препятствено и лесно.

Авторът на проекта, актьорът-
рецитатор Янко Лозанов споделя: 
„Реализацията на проекта до момен-
та е свързана изключително и само с 
доброволното и безвъзмездно учас-
тие на екип от творци, експерти и 
съмишленици в това родолюбиво 
дело, като всички записи на сайта 
са реализирани практически без 
заплащане, не носят никаква тър-
говска печалба за никого, а сайтът е 
напълно безплатен и свободно дос-
тъпен за всички желаещи, от всички 
краища на света, само с лесна и без-
платна регистрация. 

Екипът ни работи непрекъснато, 
идеите са много. До момента на сай-
та са налични 198 произведения от 12 
български класически автори с общо 
времетраене 50 часа. Записите са с 
най-високото възможно за Интернет-
сайт качество и са записани благода-
рение на безвъзмездната подкрепа на 
собственика на DOLI MEDIA STUDIO 
през лятото на 2014 г. Имаме произве-
дения в стихове и проза, записахме 
„История славянобългарска“, „Земя“, 
„Гераците“, както и сверен, пълен ху-
дожествен прочит на първото самос-
тоятелно издание на „Под игото“ от 
1894 г. Много от произведенията, на-
лични като звукозаписи в сайта ни, ни-
кога не са били записвани пред микро-
фон. Преди десет дни предоставихме 
наличния фонд от звукозаписи на на-
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шия сайт безвъзмездно на фонотеката 
на Съюза на слепите в България и въз-
намеряваме да продължим да пода-
ряваме записите си на хората с увре-
дено зрение. Сайтът ни не е продукт 
на някакво специално финансиране, 
не се появи, за да „усвои“ средства от 
някаква субсидия, не се финансира 
от никоя фондация, правителствена 
или неправителствена организация 
или институция, не генерира приходи 
от реклама и спонсори. Ние сме сво-
бодни от всякакъв тип зависимост и 
се стараем да останем верни само на 
България и нейната хилядолетна ду-
ховност. Софтуерната платформа на 
сайта е реализирана безвъзмездно 
от група свободни експерти – софту-
ерни инженери, които не получават 
заплащане за труда си. Актьорските 
интерпретации в сайта също не носят 
приходи на изпълнителите, а тонре-
жисьорите, монтажистите, консул-
тантите и техническите сътрудници 
работят за проекта безплатно. Ние 
нямаме регистрация като юридиче-
ско лице, все още не сме фирма или 
сдружение, работим свободно, с обич 
и от сърце.

Интересът на обществото към сай-
та и проекта, като цяло, постави пред 
нас въпросът за неговото бъдещо раз-
витие и разрастването на репертоар-
ната наличност в съдържанието му. 
Планираме разработване на произве-
денията чрез различни художествени, 
аудио и видео похвати, нови форми 
за достигане на по-голяма аудитория, 
като софтуерни програми, нови функ-
ционалности и приложения за ай-фон. 
Предвиждаме участие на още актьори, 
режисьори, музиканти и монтажисти, 

включване на съвременни автори, 
стартиране на различни школи, реа-
лизиране на телевизионно предаване 
в национален ефир, създаване на На-
ционален изпълнителски конкурс за 
българско художествено слово, с който 
да възродим великолепната българска 
рецитаторска традиция, нелепо и не-
заслужено прекъсната преди повече 
от 30 години. Прекъсване, заличило 
имената и постиженията на гениални 
актьори и посланията на велики ав-
тори. Даваме си сметка, че сме едва в 
началото на дълъг и труден път, че обе-
мът е огромен, а материята – свещена. 
Проектът ни не е кампания със сезо-
нен характер. Знаем, че са необходими 
дългогодишни и постоянни усилия, 
за да постигнем желания резултат. Но 
знаем, че това е дело, което би могло 
да ни надживее. Мечтаем някога, след 
много години да имаме свое сдруже-
ние, регистрирано в обществена полза. 
А защо не и своя сграда в някой кра-
сив и древен български град, която да 
се превърне в нов изящен театър на 
словото, в дом и сърце на българско-
то художествено слово и като маяк да 
разпраща неговите послания и изпъл-
нители по света – навсякъде, където 
има българи. 

Най-насъщната необходимост, 
от която в настоящия момент зависи 
бъдещето на проекта, е да продължим 
да създаваме нови записи за сайта. Не 
спираме да търсим форми за финан-
сиране, които да обезпечат послед-
ващото съществуване и развитие на 
проекта в неговия безплатен за потре-
бителите вариант, но с разширено съ-
държание и нови художествени фор-
ми. Като най-належаща потребност 

определяме нуждата от изграждане и 
оборудване на собствено звукозапис-
но студио или специализирана ди-
кторска кабина, с което да предотвра-
тим заплащането на наем към външни 
студия. За пример мога да дам записа 
в студио на произведението „Записки 
по българските въстания“ от Захари 
Стоянов, който би ни струвал около 
5 000 лева, само за наем на студиото. 
С тази сума ние бихме могли да съз-
дадем собствена звукозаписна кабина 
и всички останали произведения да 
записваме, без да заплащаме наем. 
Ето защо замразихме звукозаписния 
процес до изграждане и оборудване 
на собствена звукозаписна база. До 
момента чрез системата за дарения 
Pay Pal, налична в сайта, сме получили 
доброволни дарения от потребители-
те на стойност 1 580 лв. и вярваме, че 
ще съумеем да достигнем необходи-
мата сума за собствена база“. 

Епохата, в която живеем, в дина-
мичния и глобализиран свят разсто-
янията вече нямат значение. Благода-
рение на този сайт и на родолюбието 
на Янко Лозанов и целия екип, който 
стои зад неговата реализация – про-
дуцента Добромир Чочов, софту-
ерните експерти инж. Георги Дочев 
и инж. Миню Минев, инж. Васил 
Величков – собственик на фирма за 
Интернет услуги, който обезпечава 
безвъзмездно хостинг обслужването 
на сайта, произведенията от българ-
ската класическа литература отново 
преодоляват всички граници, този 
път чрез съвременните средства за 
комуникация и са достъпни до въз-
можно най-голям брой хора както в 
България, така и по света.  ◆

Продължава абонаментът за списание „Роден глас“.Продължава абонаментът за списание „Роден глас“.
Читателите, които предпочитат удобния и практичен вариант да получат изданието бързо и комфортно в пощен-Читателите, които предпочитат удобния и практичен вариант да получат изданието бързо и комфортно в пощен-

ските си кутии, могат да се абонират за него. Годишният абонамент за 6 броя е 150 крони. Абонаментната програма га-ските си кутии, могат да се абонират за него. Годишният абонамент за 6 броя е 150 крони. Абонаментната програма га-
рантира на своите читатели, че те ще бъдат сред първите, получили списанието и запознали се с неговото съдържание.рантира на своите читатели, че те ще бъдат сред първите, получили списанието и запознали се с неговото съдържание.

Екипът на списание „Роден глас“ предоставя полезна и достоверна информация на български език по важни и акту-Екипът на списание „Роден глас“ предоставя полезна и достоверна информация на български език по важни и акту-
ални теми от живота в Чехия. ални теми от живота в Чехия. 

Хубаво е човек да бъде сигурен, че дори и далеч от родината, не е сам! Да чувства подкрепа и съпричастност, когато Хубаво е човек да бъде сигурен, че дори и далеч от родината, не е сам! Да чувства подкрепа и съпричастност, когато 
има нужда от тях и да знае към кого да се обърне за помощ и съвет! Бъдете винаги добре информирани!има нужда от тях и да знае към кого да се обърне за помощ и съвет! Бъдете винаги добре информирани!


