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Текст: Леда Аврамова, БТА | Снимки: БТА

Как медиите ни в чужбинаКак медиите ни в чужбина
пазят българския дух?пазят българския дух?

В навечерието на Дванадесетата световна среща на българските медии, организи-
рана от БТА, участници от различни точки на света разказват за реализираните си 
идеи. Мисията си виждат в съхранението на родния език и дух. А каузата им е опаз-
ването на националната идентичност, споделят те пред БТА.

Издаване на книги, из-
граждане на паметни-
ци, организиране на 
срещи са само част от 
дейностите, осъщест-

вявани от българските журналисти 
зад граница. 

Над 100 печатни и електронни 
издания съществуват по света – ме-
дии на български език. Във времето 
на дигитални комуникации и свет-
кавично разпространение на инфор-
мацията, те изпълняват и една малко 
позабравена роля на журналистика-
та – да възпитава в дух. За българо-
езичните вестници, списания, сай-
тове и телевизии в чужбина новина 
е самият живот на сънародниците 
ни зад граница, обединени от едно   
– запазването на българската иден-
тичност. Независимо дали работят 
в Австрия или Австралия, в Украй-
на или в Уругвай, в Словения или в 
САЩ, българските медии в чужбина 
са свързващо звено, информационен 
източник и жива връзка с родовите и 
националните корени. 

С родното слово са свързани 
по-голямата част от инициативите 
на медиите ни зад граница. „За нас 
най-важната кауза е оцеляването на 
българския език чрез вестника. Тук 
децата лесно се претопяват“, казва 
Ясен Дараков, основател, собстве-

ник и главен редактор на вестник BG 
VOICE. Той гостува като преподава-
тел в българското училище в Чика-
го, а вестникът му подкрепя форуми 
на българските училища в западно-
то полукълбо. 

В Европа, където нашите съна-
родници все още са подложени на 
дискриминация, изглежда, че успя-
ват да запазят по-добре българските 
си корени и език, коментира Дара-
ков. Разстоянията, българската са-
телитна телевизия, която е достъпна 
до всеки дом в почти реално време, 
лесното пътуване, изглежда помагат 
за това. Но в Америка тези неща ги 
няма и имам усещането, че езикът се 
губи още в първото поколение бъл-
гари, родени тук. Често ставам сви-
детел как деца, дори родени и учили 
в България, общуват с родителите си 
на английски. Майките говорят на 
български, децата отговарят на ан-
глийски, разказва той. 

„Наскоро получих покана да гос-
тувам на най-голямото българско 
училище зад граница – Малко бъл-
гарско в Чикаго, в часовете по лите-
ратура на 7 и 9 клас. Повечето от де-
цата са дошли в Америка като малки 
или са родени тук. Българският им 
не е лош – четат, пишат, но помежду 
си в междучасията си говореха ос-
новно на английски. Децата са добре 

информирани, следят темите от деня, 
но питаха за американската полити-
ка и живота тук, не толкова за кни-
гата, за която говорихме – „Тютюн“. 
Ето защо лично аз и нашият вестник 
BG VOICE подкрепяме каузите на 
българските училища в Америка. На-
дявам се, че езикът, който през веко-
вете ни е обединявал и запазил като 
нация, ще успее да оцелее в този свят 
без граници и ограничения“, каза 
Ясен Дараков. 

Една от последните обществено-
полезни каузи на българите в Чика-
го, с които електронното издание Ев-
роЧикаго се ангажира, е специална 
литературна рубрика, в която се пуб-
ликуват творби от български автори, 
живеещи в различни страни, съобщи 
издателят Петър Стаматов. От всич-
ки публикувани през 2015 година 
творби, е създадена и книга. 

Сборникът със заглавие „Черга 
пъстроцветна“ е подготвен от редак-
торите на ЕвроЧикаго и финансиран 
от български емигранти в САЩ. Из-
данието, в което има 100 творби на 66 
български автори от три континента, 
ще се разпространява безплатно. В 
него са включени 50 разказа и 50 сти-
хотворения както на утвърдени, така 
и на прохождащи автори. Те са писа-
ни от непознати един на друг беле-
тристи и поети, в различни краища 
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на света и без нищо общо помежду 
си в житейски план. Нишките, които 
свързват парченцата в пъстроцвет-
ната черга, са националната принад-
лежност, българския търсещ дух, 
„нашенската“ мъдрост. 

Вестникът на българите в Испа-
ния „Нова дума“ също има заслуги 
за издаването на книга, нейната цел 
и функция обаче са други, разказа-
ха за БТА от медията. Двуезичното 
издание „Българи от Мадрид“ е съв-
местно с Асоциацията за европейска 
интеграция „Дунав“ и представлява 
социологическо проучване, в което 
чрез качествения метод на дълбо-
чинното интервю с двайсет българи 
се стига до заключения за интегра-
цията на българската общност в ре-
гиона (повече от 30 000 души), като 
резултатите се комбинират с журна-
листически портрети на участниците 
в проучването. 

Това е книга за пътя: до Мадрид, 
към себе си, към бъдещето. Но преди 
всичко – към днешния ден на двайсет 
българи, живеещи от най-малко пет 
години (в повечето случаи – значи-
телно по-дълго време) в автономната 
област, която има за център столи-
цата на Испания. Десет жени и десет 
мъже, приели поканата на в. „Нова 
дума“ да участват в новаторско про-
учване, осъществено благодарение 
на финансирането на регионалното 
правителство, чрез Съвета по со-
циални дейности, с цел да се види 
до каква степен тези личности са се 
адаптирали към тамошния живот и 
да проследи пътя им на интеграция.

Издаването на „Хърватско-бъл-
гарски разговорник“ е отдавнашно 
желание на Националната общност 
на българите в Хърватия, чийто ор-
ган е сп. „Родна реч“. Книгата се поя-
вява на бял свят през 2015 г., а в нея 
са включени и кратки бележки за 
България и кратък хърватско-бъл-
гарски речник. „Книжка с подобно 
съдържание и днес е необходим на-
ръчник за полезно пътуване, казва 
главният редактор на „Родна реч“ 
Диана Гласнова. 

Без специални граматически по-
знания, с помощта на разговорника, 
всеки пътник може да се разбере за 
елементарни и необходими неща из-
вън своята езикова среда. За успеш-
ни езични контакти между хората 
е необходимо желание и воля, но и 
около петстотин избрани ежеднев-

ни думи, които разменяме помежду 
си всеки ден. Заедно с речника тази 
книжка, направена с искрена обич и 
към българския, и към хърватския 
език, представлява отворена врата 
към българския език и култура“, до-
пълва тя.

Успехът на „Хърватско-български 
разговорник“ в Загреб дава смелост 
на Националната общност на бъл-
гарите в Хърватия да излезе с нова 
инициатива – да се издаде в София 
„Българско-хърватски разговорник“ 
с кратки бележки за Хърватия и бъл-
гарско-хърватски речник. Книжката 
е подготвена от същия екип, готова 

е за печат и вероятно ще излезе през 
първата половина на 2016 г. 

По идея на медии на български-
те общности зад граница се раждат 
не само книги. По инициатива на 
главния редактор на вестник „Ро-
ден край“ Дора Костова в с. Мала 

Дванадесетата световна среща на българските медии ще се състои от 17 до 
21 май 2016 г. в чешката столица Прага. Темата е „Медиите и гражданските 
каузи“. Организатори са БТА и Асоциацията на българските медии по света.

Перещепино в Полтавска област, 
Украйна, е изграден паметник на 
хан Кубрат. Мястото е избрано нес-
лучайно – там през 1912 г. е намере-
но съкровището на българския вла-
детел. Всяка година около 11 юни 
екипът на вестника на българската 

общност организира среща – Ро-
ден-краевски събор „Кубрат събира 
потомците си“.

В рамките на събора се провеж-
дат фестивали, състезания, изложби, 
литературни четения, кръгли маси с 
участието на историци, археолози, 
общественици. „Горди сме, че сме 
потомци на великото си минало“, 

разказва Дора Костова. „Стараем се 
този дух и гордост да бъдат запазени 
за идните ни поколения. Мястото е 
притегателно и величествено за все-
ки българин. Вярвам, че то ще стане 
нашето българско свято място“, до-
пълва тя.  ◆

Премиера на двуезичното издание „Българи от Мадрид“

Роден-краевски събор „Кубрат събира потомците си“


