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Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

„Националните малцинства „Националните малцинства 
са най-доброто, са най-доброто, 
което Прага някога е имала“,което Прага някога е имала“,

подчерта г-н Лукаш Кауцки по време на официалното откриване на 17-ата среща на националните малцинства. 
Събитието се състоя на 7 ноември в Клам-Галасовия дворец и бе организирано от Пражката община, в сътруд-
ничество с правителството на Чешката република, Дома на националните малцинства и Славянския институт.

Темата на тазгодишната 
среща (конференция) бе: 
„Каменните институции 
на националните малцин-
ства и ролята на органите 

за местно самоуправление при под-
крепата им“, а форумът бе посветен 
на 10-ия юбилей на ДНМ. 

По време на официалното откри-
ване, г-н Мартин Мартинек от Секре-
тариата на Правителствения съвет за 
националните малцинства представи 
своето разбиране на поставената тема 
– „каменните институции са живи-
те традиции, които всички трябва да 
пазим“. Същевременно той очерта ня-
колкото основни решения в работата 
на правителството по отношение на 
малцинствата през последните годи-
ни: наличието и успешното функцио-
ниране на две предавания на и за раз-
личните диаспори на територията на 
Прага – „Между нас“ на Чешкото на-
ционално радио и „Съседи“ на Чеш-
ката национална телевизия; приемане 
на закон, който позволява многоезич-
ните надписи на обществени места; 
въвеждане на знаци на полски език, 
там, където живее компактно полско 
население; грижа на чешката държава 
за изоставените и запустелите гро-
бища след изселването на судетските 
немци; създаване на Музей на морав-
ските хървати и мн. др. В изказване-
то си г-н Лукаш Кауцки, председател 
на Комисията на малцинствата към 

Пражкото кметство, не пропусна да 
спомене успешния Фестивал на хо-
ровете на националните малцинства, 
посветен на годишнината на ДНМ 
(ръководството на БКПК, гр. Прага 
с право може да се гордее, че е ини-
циатор и главен организатор на това 
събитие!). Според г-н Кауцки „Прага 
е горда, че е космополитен град, но не 
би могла да бъде такава без своите на-
ционални малцинства“. Последен, от 
официалните гости на откриването 
на 17-ата среща, взе думата г-н Якуб 
Щедрон, директор на Дома на нацио-
налните малцинства. За него най-
важните условия за съхраняване на 
националната идентичност са езикът 
и паметта. Паметта – това са камен-
ните институции – музеи, библиоте-
ки, архиви, а Домът на националните 
малцинства съхранява паметта на на-
ционалните малцинства чрез своята 
библиотека, богат снимков архив и 
чрез интернет страницата си т.е. той 
е „паметна институция“. Предстои да 
бъде издаден и 10-ия по ред сборник с 
доклади от официалните срещи, орга-
низирани от Пражката община. 

Първата тематична част на кон-
ференцията и представените докла-
ди бяха изцяло посветени на ДНМ 
– за историята на създаването му 
подробно разказа г-н Андрей Сулит-
ка. Най-дълъг, но много вълнуващ и 
грабващ вниманието бе докладът на 
г-н Алексей Келин, който изрази бла-

годарността си към чешката държава 
спасила руските емигранти и дала им 
възможност за образование и про-
фесионална реализация. За своята 
дейност на територията на Дома на 
националните малцинства споделиха 
Ладислав Горал и Юлиана Коусалова 
от сдружението „РомПрага“, Михал 
Храстовски – Полски клуб в чешка-
та столица и д-р Рихликова от сло-
вашкото сдружение „Бона Фиде“. За 
съжаление, нашето малцинство ня-
маше участие по нито една от пред-
ложените теми. 

Вторият тематичен кръг бе под 
надслов „Каменните институции на 
националните малцинства“: музей на 
ромската култура, еврейски музей, 
украински музей, както и на различ-
ните малцинствени сдружения и тех-
ните инициативи за съхраняване на 
националната им идентичност. 

Последната тема на срещата 
включваше участие на представители 
на чешките държавни институции, за 
да бъде разяснена ролята на органите 
за местно управление и тяхната под-
крепа в дейността на малцинствата.

Заслужава си да се отбележи и сим-
воликата в изработената официална 
програма на конференцията: снимки-
те илюстрираха най-важните памет-
ни институции: театър, православна 
църква, синагога; многоезични над-
писи на улици и магазини; фестивали 
на националните малцинства.  ◆


