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ната агресия между хората, в интер-
нет пространството, как се развива 
чувствителност към нейните прояви 
и какви са възможностите за спра-
вяне с нея. Във форума участваха 
представители на различни профе-
сии – психолози, духовници, журна-
листи, учители от седем училища, PR 
и HR-специалисти, студенти от спе-
циалностите „Българска филология“ 
и „Журналистика“ в Софийския уни-
верситет, като по темата за агресията 
сред подрастващите като училищен 
и социален проблем бяха изказани 
най-много становища, което е пока-
зателно за факта, че това е един от на-
болелите проблеми на съвременното 
българско общество. 

На Националната кръгла маса 
„Езикова агресия и общество“ спе-
циалистите единодушно потвърдиха 
факта, че езиковата агресия днес за-
сяга всички аспекти на нашия живот. 
Обикновено изследователите посоч-
ват характеристиките на агресивния 
език, като отчитат, че в днешно вре-
ме най-вече медиите нарочно и целе-
насочено го създават и налагат като 
тяхна стратегия. Обаче не трябва да 
подминаваме и един друг аспект на 
това явление – слабата езикова под-
готовка на доста от младите журна-
листи, които не използват професио-
нално езика като свой инструмент. 
Голяма част от младите журналисти 
не са езиково подготвени за своята 
работа и дори не осъзнават, че създа-
ват по-агресивни материали, които 
на свой ред влияят върху читателска-
та или слушателската аудитория. 

В центъра на вниманието ни би 
трябвало да бъде нетърпимостта 
към този феномен и е необходимо 
да се търсят начините за справяне с 
него във всички сфери на общество-
то. Това, което се говори на форума, 
е много важно и е в обществен инте-
рес, поради което трябва да достигне 
до по-широк кръг хора.

Смятаме, че всички ще се съгла-
сим, че по-достойно е в обществото 
да се чува все повече „езикът свещен 
на нашите деди“ (по думите на патри-
арха на българската литература Иван 
Вазов), а не да се срамуваме пред де-
цата си от езика, на който общува-
ме. Това е отговорност и привилегия 
именно на нашето поколение.  ◆

XIX среща на националните 
малцинства в Прага
На 28 ноември, в Националния музей в чешката столица се състоя 
традиционната среща на националните малцинства. Както винаги, 
тя бе съпътствана от Конференция, чиято тема през 2019 бе пряко 
свързана с 30-годишнината от демократичните промени през 1989 г. 
и бе преди всичко с ретроспективна насоченост. За значението на фо-
рума и неговите цели разказва накратко г-н Якуб Щедрон, директор 
на Дома на националните малцинства в Прага.

Letošní 19. Setkání národnost-
ních menšin a konference s 
názvem Národnostní menši-
ny v Československu v letech 
1948-1989 se uskutečnilo již 

podruhé v Nové budově Národního mu-
zea, které bylo spolu s Domem národnost-
ních menšin a hl. městem Prahou ofi ciál-
ním spoluorganizátorem celé akce. Cílem 
celodenní konference, která proběhla ve 
čtvrtek 28. listopadu, bylo přiblížit život 
národnostních menšin v komunistickém 
Československu a zároveň připomenout 
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význam roku 1989, jehož kulaté výročí 
jsme si aktuálně připomenuli. Konferen-
ci svým úvodním slovem zahájí generální 
ředitel Národního muzea Michal Lukeš či 
velvyslanec SR v Česku Peter Weiss a mezi 
panelisty byli vedle představitelů národ-
nostních menšin i zástupci z řad akade-
mické sféry, politiky či neziskových orga-
nizací. Na konferenci navázal společenský 
večer, jehož součástí byla komentovaná 
prohlídka nově zrekonstruované Staré bu-
dovy Národního muzea včetně nově ote-
vřené expozice dějin 20. století.  ◆ 


