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Текст: Ирина Морева | Снимки: „Роден глас“

В главната роля: Книгата
От 14 до 17 май в Панаирното градче на пражкия квартал „Холешовице“ (Výstaviště Praha Holešovice) проте-
че 21-ото издание на Панаира на книгата и литературното творчество (Svět knihy). В него се включиха гости 
от 30 държави и 577 участници, а почетен гост беше Египет. За четвърта поредна година със свой щанд на 
Изложението 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. По време на първия ден на Панаира на щанда се отби и депутатът Карел Шварценберг 
(Karel Schwarzenberg). 

Българската общност тра-
диционно участва е три 
свои списания: „Роден 
глас“, „Българи“ и „Кама-
ради“. Българската кул-

турно-просветна организация се 
беше подготвила с всички свои ак-
туални издания, излезли през 2014 и 
в началото на 2015 г. и подкрепяни 
с финансови средства, отпускани 
от Министерството на културата 
на Чешката република, а по идея на 
Наталия Калайджиева, бяха избра-
ни и списания от богатия архив на 
„Роден глас“, медия с 43-годишна ис-
тория. Вярно е, че, за съжаление, не 
са запазени екземпляри от първите 
излезли броеве, но и тези от 1986 г. 
нататък събудиха интерес. 

Свое представяне отново ор-

ганизира списание „Камаради“, а 
Севдалина Коваржова успя да на-
пълни залата „Растем с книгата“ на 
Панаирното градче, показвайки не 
само оригинална идея, но и чудес-
на реализация. Гости бяха малки-
те любознайковци от Българското 
училище в Прага и талантливият 
етномузиколог доц. Веселка Тон-
чева от Българската академия на 
науките. Децата получиха като 
подарък първата по рода си бъл-
гарска песнопойка в Чехия, изда-
дена като приложение на списание 
„Камаради“. Но с това подаръците 
не свършиха, защото те имаха въз-
можност да изпробват уменията си 
и да научат нещо ново за българ-
ския фолклор под ръководството 
на доц. Тончева. Веселите песни и 

танци пък привлякоха и възраст-
ните посетители, които любопитно 
поглеждаха през вратата. 

Именно децата са най-благо-
дарната публика – през всички дни 
на Изложението могат да се видят 
детски групи, идващи от началните 
и средните училища; детската лите-
ратура и учебните помагала заемат 
солидно място в панаирната програ-
ма и на панаирните щандове. Оче-
видно организаторите на „Светът 
на книгата“ си дават ясна сметка, че 
любовта към книгата се възпитава 
от ранна детска възраст, а най-хуба-
вото е, че и подрастващите от т.нар. 
мултикултурни семейства намират 
пътят към словото – това е целта на 
списание „Камаради“ и явно е, че се 
реализира успешно!  ◆

Любознайковците от Българското училище разглеждат българо-чешката песнопойка Севдалина Коваржова




