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Весела Коледа и Честита Нова Година, 
скъпи читатели! Като хляба да е сита и спо-
койна! Като плодовете да е изобилна и бо-
гата! Като виното да е веселa и вдъхновена!

По традиция краят на старата година 
е време за равносметка – какво от всичко, 
което планирахме и мечтахме, успяхме 
да реализираме – с удовлетворение мога 
да кажа, че за списание „Роден глас“ 2015 
беше ползотворна и богата на събития! 
Списанието си спечели нови приятели в 
лицето на популярни и талантливи българ-
ски творци като Здравка Евтимова, Весела 
Ляхова (от която получихме като подарък 
най-новите й книги за нашата библиотека), 
Магдалена Абаджиева, Николай Милчев и 
проф. Мичо Димитров. Сериозно присъст-
вие му придадоха със своите статии проф. 
Андрей Пантев и доц. д-р Веселка Тончева, 
не мога да пропусна материалите на жур-
налистите Елиана Митова и Тони Николов, 
родолюбивите начинания на Пловдивския 
граждански клуб с председател Лука Стан-
чев, който популяризира и организира 
възстановяването на много от българ-
ските културно-исторически паметници 
в Турция, Гърция, Македония, Албания, 
Хърватия. Полезно бе сътрудничеството 
ни и с Центъра за интеграция на чужденци 
в Прага и, надявам се, поместените статии 
да са били за Вас помощ и подкрепа при 
разрешаването на проблемите Ви. Живо-
тът на нашата общност беше пъстър и бо-
гат, а екипът на „Роден глас“ се стараеше да 
бъде навсякъде, за да отрази събитията, 
както подобава и много често се случваше 
36-те страници на списанието отново да не 
стигат за всичко важно и интересно или 
пък на моя милост да й се наложи да пише 
значително по-сбито, отколкото й се желае. 

И в този последен брой на отиващата 
си година ще намерите шарен калейдоскоп 
от събития, дело на няколко български 
сдружения, обединени от любовта към 
българските ни корени и традиции и же-
ланието да ги популяризират възможно 
най-добре в чешкото общество. Коледните 
празници сред сънародниците ни в Бърно, 
Усти над Лабем, Пилзен и Прага; Коледният 
концерт на хор „Гласове от България“ към 
Българския културно-просветен клуб в 
Прага; балканските вечери на „Заедно“ и 
„Българска беседа“... – за всичко това ще 
разберете, ако четете по-нататък! 

Покрай всички събития за малко щях 
да пропусна да спомена за XI-ата поред 
среща на българските медии, домакин, на 
която тази година бе гръцката столица Ати-
на. Какви проблеми стоят пред непрекъс-
нато нарастващата наша диаспора в чуж-
бина и пред нейните печатни и електронни 
издания, как съхраняваме националната 
си идентичност – на тези въпроси ще наме-
рите отговор в статията „Медиите и култур-
ните различия. Диалог между съседи.“

Приятно четене!
Камелия Илиева, главен редактор
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Скъпи читатели и съмишленици 
на сп. „Роден глас“,

На това място трябваше да има 
статия за чудесна културна иници-
атива – за съжаление, събития от 
последните месеци наложиха про-
мяна във вече определената схема на 
нашата медия. Поводът е срещата на 
Наталия Калайджиева, секретар на 
БКПК, гр. Прага и официален пред-
ставител на българското малцин-
ство в Комисията на малцинствата 
към Пражката община с г-жа Галя 
Димитрова, завеждащ Консулска 
служба при Българското посолство 
в чешката столица. Сред въпросите, 
обсъждани на тази среща, е бил и 
този: защо сп. „Роден глас“ вече не 
може да се намери в Посолството, 
въпреки че редовно се изпраща в ди-
пломатическата ни мисия? Ще отбе-
лежим, че сигнали за неговата липса 
започнахме да получаваме от нашите 
читатели – на място – в редакцията, 
по телефона или по електронната 
поща още от началото на октомври 
тази година. Какъв според Вас е отго-
ворът, уважаеми читатели? Брой 4 и 
5 не са предоставени на Вас, нашите 
сънародници, защото в тях е имало 
публикации относно казуса „Българ-
ски дом“. Мотивът е, че списанието 
насажда негативно отношение към 
Българското посолство в Прага и 
към българската държава.

 Години наред „Роден глас“ е на 
разположение на територията на ди-
пломатическата ни мисия в чешката 
столица, не защото това е начин на 
дистрибуция, а защото е израз на 
уважение към българската държава, 
чийто официален представител в Че-
хия е Българското посолство. Съще-
временно това е и израз на уважение 
към нашите сънародници, посеща-
ващи Посолството, както и презен-
тация на културната дейност на част 
от българската диаспора. 

Списание „Роден глас“ е печатен 
орган на БКПО в ЧР и като такъв ви-
наги е отразявал радостите, болките 
и проблемите на Организацията, а и 

на останалите български сдружения 
на територията на Република Чехия. 
Ако прелистите излезлите през по-
следните десет години списания, ще 
установите, че почти 100 % от мате-
риалите са позитивни, не насаждат 
омраза и негативизъм към никого, 
съзнателно е и дистанцирането от 
политическите проблеми. Безспорно 
е, че Българското посолство има пра-
во да откаже получаването на „Роден 
глас“, но то би следвало да стане чрез 
писмено уведомяване на ръковод-
ството на БКПО или чрез официално 
изявление, което не е проблем да бъде 
публикувано на страниците на списа-
нието. Това са според нас демократич-
ните начини за решаване на пробле-
ма, а не чрез укриване на списанието.

Така или иначе, уважаеми чита-
тели, целта на една медия не е да се 
харесва на някого от управляващите, 
а да предоставя информация, а дока-
зано е, че информираният човек по-
лесно си изгражда собствено мнение 
и по-трудно се манипулира. За съжа-
ление, 25 години след началото на де-
мократичните промени в България, 
официална държавна институция 
налага цензура върху независима 
българска медия – не е чудно тога-
ва, че според статистиката България 
е на последно място сред страните 
от Европейския съюз по показателя 
„свобода на словото за 2015 г.“ (2015 
World Press Freedom Index). По същия 
показател сме на 106-о място в света в 
компанията на Гамбия, Непал, Бутан, 
Еквадор, Централна Африка, Параг-
вай, Република Конго. И ако тези ста-
тически данни се отнасят конкретно 
за ситуацията в България, то време е 
да прибавим и една българска медия в 
чужбина – сп. „Роден глас“. 

Тъй като свободата на словото е 
едно от основните човешки права, 
нашето списание и за в бъдеще ще от-
разява информацията такава, каквато 
е – не приемаме и няма да приемем 
да ни бъде налагана цензура. Оста-
ват отворени обаче въпросите: защо 
Българското посолство в Прага ди-
скриминира едно печатно издание на 
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българската общност в демократич-
на държава, каквато е Република Че-
хия и не трябва ли Българското по-
солство да се отнася равнопоставено 
към всички членове на българската 
диаспора, та нали дипломатическата 
ни мисия съществува за всички бъл-
гари? Знаем, че в Прага и в Републи-
ка Чехия живеят много обикновени 
трудови хора, наши сънародници, 
които са чувствителни и интели-
гентни, и сами могат да решат дали 
да четат нашето списание, и дали то 
насажда негативно отношение или 
любов към Родина ни. 

Уважаеми читатели,
списание „Роден глас“ и занапред 

ще достига до Вас чрез абонамент, 
получаване на място – в редакцията 
и чрез регионалните ни сдружения 
на територията на Чехия. В същото 
време екипът на медията ни ще на-
прави всичко възможно списанието 
да достигне до възможно най-много 
българи, живеещи в Прага.

За БКПО в ЧР:
Кирил Беровски, председател.
За „Роден глас“:
Камелия Илиева – гл. редактор, 
Наталия Калайджиева и 
Николай Балчев – членове на Ре-
дакционната колегия.

 Уважаеми сънародници, колеги, 
приятели и симпатизанти,

Измина още една календарна година, 
изпълнена с нови предизвикателства 
към всички ни и най-вече към най-ста-
рата българска организация на терито-
рията на Р Чехия.

Динамиката на процесите, касаещи 
БКПО, принуждаваше ръководството да 
предприема бързи адекватни стъпки с 
цел запазване на статуквото и автори-
тета на организацията, без нарушаване 
принципа на демократичното начало.

Тук е мястото да поблагодаря на 
всички Вас, които, малко или много, 
участваха активно в провежданите от 
БКПО различни културни, спортни и дру-
ги акции.

Паралелно с това ръководството на 
БКПО недвусмислено и ясно изразяваше 
при провеждането на редица работни 
срещи на всички нива желанието си за 
взаимодействие с всички други българ-
ски институции и сдружения в Р Чехия. 

В тази посока, на последното засе-
дание на Съвета на председателите на 
БКПО бе предложен за разискване проект 
за изменение и допълнение на досегаш-
ния Устав на организацията.

Основното в предложения проект 
за нов Устав на БКПО е от една страна 

децентрализацията в структурата на 
организацията, а от друга – стреме-
жът за обединяване и реално взаимо-
действие с всички български сдружения 
на територията на Р Чехия.

Не на последно място, използвам 
случая да Ви пожелая весело и спокой-
но прекарване на Коледните празници 
и нека новата 2016 г. Ви донесе крепко 
здраве, успехи и лично щастие! 

гр. Прага, декември 2015,
Кирил Беровски, председател на 
Съвета на председателите на БКПО в ЧР

Последният за годината 
Съвет на председателите 
на Българската културно-
просветна организация в 
република Чехия се състоя 

на 12 декември в библиотеката на Бъл-
гарския дом. 

Присъстваха председателите на 
сдруженията в Прага, Усти над Лабем, 
Бърно и Мост, както и представители 

на сдружението в Млада Болеслав. 
На заседанието се откроиха две ос-
новни теми – първата бе детайлно 
обсъждане на новия Устав на Орга-
низацията, който трябва да влезе 
в сила от догодина, в съответствие 
с промените в чешката законода-
телна система. Предварително 
всички председатели бяха получили 
проект на Устава, така че всеки 
беше мислил и имаше мнение по об-
съжданите въпроси. Втората тема 
бе свързана с традиционния Събор 
на българите в Микулчице, чийто 
организатор е БКПО. Направен бе 
разбор на вече отминалия тазго-
дишен Събор, посочени бяха положи-
телните страни и слабостите му 
и бяха набелязани мерки за Микул-
чице, 2016. Планът на събитието 
подробно ще се обсъжда на първото 
заседание на Съвета през следваща-
та година, но отсега е ясно, че най-
вероятната дата за провеждане на 
Събора е 21 май – събота.  ◆

Кирил Беровски

Йордан Михалев, Янчо Янев, Кирил Беровски, Иван Белков, Тасин Салимов
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