
20 Роден глас

на „Камаради“ и същевременно ко-
ректор на списанието. Децата имаха 
възможност да чуят приказки, раз-
казани на полски, словашки и руски, 
като задачата бе да се опитат да позна-
ят какъв е този език. За най-бързите, 
естествено, имаше и награди. В попъл-
ването на забавните тестове се включи-
ха и учителките им Диана Кръстенова и 
Емилия Калудова – така че забавление 
имаше за всички. ◆
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Текст: Ангел Ангелов | Снимки: „Роден глас“

„Свят на книгата“, Прага’2017„Свят на книгата“, Прага’2017
От 11 до 14 май, в чешката столица се проведе 23-ото издание на тра-
диционния Международен панаир на книгата и литературен фести-
вал. Във форума участваха 27 държави, представени бяха 486 про-
грами и 20 изложби – не е чудно, че събитието привлече рекорден 
брой посетители – 44 хиляди души, сред които много деца. 

По традиция, със свой 
щанд в Панаира на кни-
гата участва и Домът 
на националните мал-
цинства в Прага. Щан-

дът бе разположен в дясното крило 
на Промишления палат на Панаирно-
то градче в Холешовице и представи 
книжната продукция на различните 
общности. Списания, календари, науч-
ни студии – всичко това е част от рабо-
тата по различни проекти, финансово 
подкрепяни от чешките държавни ин-
ституции, сред които се открояват Ми-
нистерството на културата и Пражко-
то кметство. Разположени на видно 
място, бяха нашето списание „Роден 
глас“, както и списание „Камаради“ на 
сдружение „Заедно“. Тези ми наблюде-
ния обаче се базират на това, което ви-
дях още при откриването на Панаира. 
Когато отново минах оттам след около 
2 часа, списанията вече бяха раззети от 

многобройните посетители. 
За всеки любител на книгата, този 

Международен литературен фести-
вал е истинско изкушение – наблю-
давах възрастни хора, пристигащи 
с големи куфари на колелца, за да 
могат да отнесат вкъщи всичко инте-
ресно, което се предлага на по-ниски 
цени или пък се подарява. Особена 
радост ми доставиха опашките с де-
чица, които чакаха да влязат на изло-
жението – явно от малки се възпита-
ват да обичат и ценят книгата. 

Свои ученици бяха довели и учите-
лите от Българското училище в Пра-
га, които взеха участие в представя-
нето на сдружение „Заедно“. Този път 
Севда Коваржова беше подготвила 
забавни игри за децата, за да привле-
че вниманието им към техния проект, 
а и за да разберат, че многоезичието 
наистина е богатство. Водещ на пред-
ставянето бе Зденка Тиха, сътрудник 

г-н Радек Новак, вглъбен в любимия си брой 
на нашето списание


