
10 Роден глас

В Прага вече функционира
Комисия за националните 
малцинства

На 20 май, в сградата на Пражката община, Nová radnice, Mariánské náměstí, се състоя историческото 
първо заседание на новосъздадената Комисия към Общинския съвет на чешката столица. Заседа-
нието бе ръководено от неговия председател Лукаш Кауцки (Lukaš Kaucký), секретар бе Яна Хайна 
(Jana Hajná), специалист по проблемите на националните малцинства към Пражкото кметство.

Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“
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В Прага живеят над 5% 
граждани, които не са от 
чешки произход – имен-
но този факт, и изисква-
нията на съответните 

законови разпоредби, довеждат до 
създаване на Комисия за нацио-
налните малцинства към Праж-
ката община, която до момента 
включва 17 членове. В нея влизат 
12 малцинствени общности: бъл-
гари, руси, унгарци, немци, поля-
ци, роми, русини, гърци, словаци, 

сърби, украинци, представители 
на еврейската диаспора. Към тях 
се очаква да се присъединят ви-
етнамците и белорусите, които до 
момента не са избрали свой пред-
ставител, с което Комисията ще 
наброява 19 представители. 

На заседанието на 20 май взеха 
участие и г-н Якоб Щедрон (Jakub 
Štedroň), директор на Дома за на-
ционалните малцинства, и г-н Яр-
ослав Щепанек (Jaroslav Štěpanek), 
председател на Грантовата комисия. 

До края на годината трябва да се 
проведат общо три заседания – след-
ващите две са планирани за септем-
ври и октомври. 

Сред темите, обсъждани на за-
седанието, интерес представляваше 
информацията, изнесена от г-жа 
Хайна, защото тя касае всички на-
ционални малцинства, кандидат-
стващи за отпускане на грантове по 
културни проекти на своите сдру-
жения: общо са одобрени 7 800 000 
крони, от които: за презентация на 

Заседава новосъздадената Комисия – спорна работа!
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малцинствата – 6 610 000; за пуб-
ликации – 310 000; за интеграция 
на националните малцинства – 840 
0000 и за техни публикации – 20 000. 
Естествено, последната дума има 
Управата на Пражката община, коя-
то трябва да одобри предложението 
на Комисията. Коментарите на от-
делните представители се концен-
трираха върху факта, че Грантовата 
комисия е закъсняла с решението 
си, което води до несигурност при 
планиране на дейностите на отдел-
ните общности, препоръките бяха 
за следващата година това да се слу-
чи до края на април.

Г-н Щедрон запозна присъства-
щите с осъществените от Дома на на-
ционалните малцинства инициативи 
до момента, както и планираните за 
в бъдеще. Към него бяха отправе-
ни въпроси, касаещи правилата за 
ползване на помещенията и залите 
в Дома, като се наблегна върху това 
защо само определени сдружения от 
конкретни малцинства разполагат 
с помещения, когато е редно всички 
организации да имат достъп до тях. 
Директорът на Дома се ангажира за 
следващото заседание да подготви 
информация кои сдружения на от-
делните национални малцинства 
разполагат с офиси. 

Концепцията на Комисията за 
националните малцинства се пред-
вижда да бъде приета на следва-
щото заседание – първата такава е 
изработена през 2003 г. и се нуждае 
от актуализация. 

Отделна точка от дневния ред 
на заседанието бе предвидена за 
значимите инициативи на нацио-
налните малцинства в чешката 
столица – до края на май такива са 
Международният ромски фестивал 
„Каморо“ и фестивалът „Прага – 
сърцето на народите“. 

На заседанието присъства и 
представителят на българското 
малцинство, д-р Наталия Калай-
джиева, секретар на Пражкия клуб 
на Българската културно-просвет-
на организация. С подкрепата на 
четири български организации, д-р 
Калайджиева бе избрана да пред-
ставлява нашата общност в Коми-
сията за национални малцинства 
към Пражката община.  ◆

Уважаеми сънародници,

Обръщам се към вас в качество-
то си на новоизбран представител 
на българското малцинство в Коми-
сията за малцинствата към Общин-
ския съвет на град Прага.

Сред основните цели на ново-
създадената Комисия са да допри-
несе за по-добрата и ефективна 
комуникация между малцинствата 
и община Прага, да създаде пред-
поставки за възникването на добри 
взаимоотношения между чешките 
органи и диаспората, както и между 
самите народностни общности.

Най-важният принос на Коми-
сията е, че всеки неин член ще има 
възможност да подава предложе-
ния, които ще бъдат разглеждани 
в комисията, да предлага за обсъждане теми, касаещи политиката на гр. 
Прага към малцинствата и по този начин активно да влияе върху качест-
вото на живота на малцинствените групи в града. 

Надявам се, че нововъзникналата Комисия няма да има само формален 
характер, а наистина ще изпълни предназначението, с което е създадена. 

Като една от най-важните си задачи (освен работата ми в Комисията) аз 
лично виждам сплотяването на българското малцинство в Прага. Вярвам, че 
всички сдружения в чешката столица имат една и то идеална цел, а именно 
да организират различни мероприятия и събития, които да са в интерес и от 
полза на нашите сънародници. Казано с други думи, логично е общата посо-
ка да доведе до така желаното от всички ни обединение и да спре продъл-
жаващите конфликти между отделните организации. Смятам, че това вреди 
на абсолютно всички, изразходват се излишни усилия и време, които биха 
могли да бъдат оползотворени по много по-разумен и резултатен начин. 

д-р Наталия Калайджиева

Наталия Калайджиева


