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Скъпи читатели,

В условията на социална изолация, при коя-
то може би много от Вас са предпочели да оста-
нат в сигурното убежище на домовете си, искре-
но се надявам новият брой на Вашето списание 
да Ви донесе полезна информация, а и приятно 
разнообразие с разнородните си материали.

Признавам си, че в първия момент, кога-
то в Чехия въведоха извънредно положение, 
се изплаших – та нали винаги присъствам на 
културни събития, за които Ви информирам. 
Затвориха музеите, галериите, библиотеките, 
кината, театрите – всички културни институции. 
Какво ще правим? От позицията си на главен ре-
дактор, винаги съм знаела, че имаме малка, но 
качествена и отговорна Редакционна колегия – 
сега вече мога да кажа със сигурност – колегите 
ми са невероятни! За да го има този брой, на тях 
дължа огромната си благодарност! Какво се слу-
чи ли? – написах на всички с молба за помощ – и 
заваляха толкова идеи и предложения, че ще ни 
стигнат за още няколко броя. 

Години наред в нашето списание четете и за 
ежегодните Световни срещи на българските ме-
дии. Освен полезната информация, с която всеки 
от нас си тръгваше, когато те приключеха, из-
градихме помежду си и чудесни колегиални, а в 
много случаи, и приятелски връзки, които ни съ-
пътстват всеки ден. В този брой, мили читатели, 
ще научите какво се случва в периода на панде-
мията в: Аржентина, Кипър, Франция, Австрия – 
директно от талантливите ми колеги, живеещи 
в тези държави, и приели професионално мол-
бата ми за информация. Естествено, няма как 
да липсва информация и от Чехия. Малко преди 
редакционното приключване на броя, писах на 
председателите на регионалните ни сдружения, 
които ме увериха, че са здрави и нямат инфор-
мация за заразени наши сънародници. 

Кои са основните акценти в настоящия 
брой – за заслужаващата уважение 140-ата 
годишнина от организираното българско дви-
жение по чешките земи говори председателят 
на АБС, г-н Кирил Беровски. 

Как да се справим със стреса, съветва пси-
хологът Люси Костадинова, а Елена Крейчова 
споделя какви качества трябва да притежава 
отличният преводач. Специално акцентирам на 
чудесното интервю на поетесата Лидия Гълъбова 
с изтъкнатия чешки преводач Марцел Черни, на 
когото искрено се възхищавам. 

Рубриката Dotkněte se Bulharska този път Ви 
повежда на разходка по калдъръмените улички 
на Трявна. Тук е мястото да благодаря на младия 
ни сътрудник Лиляна Узунова за очарователната 
среща с възрожденското градче и за невероят-
ните професионални снимки. Дано и Вие усетите 
изкусителния аромат на кафе, сварено на пясък 
и се насладите на неповторимата Трявна! Ако 
пък обичате халва, ще намерите рецепта как да 
си я приготвите сами.

За невероятната личност на писателя Ангел 
Каралийчев, както и за личната трагедия, съпът-
ствала живота му, разказва неизчерпаемата на 
идеи Мирела Костадинова. 

Като Ви оставям с магията на писателката 
Ивелина Радионова, Ви желая приятно четене!

Камелия Илиева, главен редактор
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140 години 
организирано 
българско движение 
по чешките земи

Скъпи сънародници, 
скъпи приятели, 
140 години организирано българ-

ско присъствие по чешките земи е 
период, който по своята продължи-
телност е по-дълъг от един човешки 
живот. Както човешкият живот е из-
пълнен с радости и тревоги, с успе-
хи и неуспехи, така и този период е 
съпроводен от различни вълнуващи 
събития, безспорно свързани с исто-
рията на България и Чехия.

Различните исторически източ-
ници, приемат началото на органи-
зираното българско движение в Че-
хия чрез различни поводи и дати. По 
документи, през 1862 г. български и 
чешки студенти основават организа-
ция „Побратим“: в Прага, за да под-
крепят българското националноосво-
бодително движение срещу турската 
власт и обединението на славяните. 
Това е единият от поводите, които се 
считат за начало на сдружаването на 
българите в Чехия. През 1869 г., в Та-
бор е създадено българско сдружение 
„Постоянство“, с подобна цел.

Но ако говорим за българско кул-
турно организирано движение, на 

което честваме 140-ата годишнина, 
то неговото начало в чешките земи е 
документирано през 1880 г. с осно-
ваването на първото чешко-българ-
ско сдружение „Българска седянка“. 
Такива се организират впоследствие 
в различни градове на Чехия, а през 
30-те години на миналия век са съз-
дадени организациите в Прага и в 
Бърно. След Втората световна война 
в цяла Чехия са създадени български 
клубове, по-късно обединени в Бъл-
гарската културно-просветна орга-
низация в Чехия.

Историята на българското кул-
турно сдружаване по чешките земи 
е огледало на миграционните проце-
си на българите от една страна, а от 
друга, отразява вечното желание на 
българина да се събира и да показ-
ва своите умения от китното хоро 
до лиричната песен, от веселите ше-
говити разговори до баладичните 
стихове, както и да чуе или прочете 
български новини. Тази история не 
е еднозначна. От бурното създава-
не на културно-просветни клубове 
в цяла Чехословакия, с общи цели 
и идеи, до стремеж за обезличава-
не на постигнатото и изместване 
на основната цел на клубовете да 
разпространяват българщината и 
запазване на българските традиции.

През 1971 г. започва издаването 
на „Роден глас“ – печатен орган на 
БКПО. Целта е да се създаде инфор-
мационен бюлетин на българските 
културно-просветни клубове в Чехо-
словакия. Първите броеве на медия-
та излизат като вестник, в черно-бял 
формат и се списват в Братислава. 
От 1984 г. редакцията се премества 
в Прага, а изданието се превръща в 
списание. Преодолял периоди на про-
блеми, конфликти, безразличие и не-

Снимки: архив на „Роден глас“
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компетентност, в началото на 
2007 г. „Роден глас“ е награден 
от Министерството на култура-
та на Р България с почетна гра-
мота и плакет за принос в раз-
витието и популяризирането 
на българската култура. Осем 
години по-късно, списанието 
получава международен стан-
дартен сериен номер (ISSN), 
който осигурява бърза и точна 
идентификация на изданието; 
улеснява поръчката, продаж-
бата, абонамента и разпростра-
нението; подпомага търсенето, 
обмена и автоматизираната 
обработката на информацията 
в световен мащаб. В настояща-
та 2020 г. нашата медия смело 
навлезе в своята 49-ата годиш-
нина – с модерен дизайн, мно-
гобройни рубрики и стотици 
почитатели тук, в Чехия, в 
България и по целия свят. 

Но силата на една организа-
ция е, както във възможност-
ите да развива и разпростра-
нява българските традиции, и 
да подпомага своите членове, 
така и да преодолява трудно-
стите и възникналите про-
блеми. Именно това е била и 
ролята на Българската кул-
турно-просветна организация, 
чиято роля и дейност е про-
дължена от Асоциацията на 
българските сдружения в Че-
хия. Асоциацията е форма на 
сдружение, създаваща условия 
за по-висока степен на самос-
тоятелност на отделните нейни 
членове, особено относно въз-
можностите за индивидуални 
прояви и за финансиране на 
своята дейност. Повечето от 
сдруженията получават фи-
нансова подкрепа, както от 
самите общини, където са съз-
дадени, така и от Асоциация-
та. Можем да се похвалим, че 
в резултат на тази позиция за 
организационна независимост 
на членовете, Асоциацията на 
българските сдружения в Че-
хия увеличи за четири години 
броя на членовете си с едно 
ново българско сдружение – 
„Родолюбие“ в Хоржовице, с 
две неделни училища в Бърно 
и Хоржовице, както и с един-

ствения за сега в Чехия хор 
„Гласове от България“. Не мо-
жем да пропуснем да отбеле-
жим, че главната цел на АБС в 
ЧР е да обединява българската 
общност на територията на 
Чехия и с организации извън 
нейната територия, да реали-
зира основните общи акции, 
както и успешно да продължи 
годишната традиция, положе-
на от БКПО – организиране-
то и провеждането на Събор 
на Българите в Микулчице, 
където с помощта на българ-
ската държава и съдействието 
на местните власти, както и с 
дарения на членовете на сдру-
женията, е построен памет-
ник в чест на Св. св. Кирил и 
Методий. За съжаление, тази 
година, поради стеклите се 
обстоятелства и ограничения, 
Традиционният събор в чест 
на Първоучителите няма да 
може да бъде проведен. Разби-
ра се, Асоциацията на българ-
ските сдружения в ЧР, от име-
то на всички свои членове, ще 
почете Светите отци по подхо-
дящ начин.

140 години организирано 
българско движение в Чехия. 
Съпричастност на БКПО и 
АБС в ЧР към всички важни 
събития през този период, 
както и визия за бъдещото на 
българската общност в Чехия, 
вкл. подпомагане интеграцията 
на членовете на Асоциацията 
сред чешкото общество и най-
важното – запазване на българ-
ските език и традиции за мла-
дите генерации!

Можем само да се горде-
ем, че независимо от всички 
проблеми, които българското 
малцинство в Чехия през тези 
години преодолява, то същест-
вува, има представител в чеш-
кия Сенат и се стреми да запа-
зи Българския дом в Прага. И 
всичко това само за 140 години.

Силни сме, когато сме заедно. 
Бъдете здрави и до нови 
срещи!  ◆

Маг. Кирил Беровски,
Председател на Асоциацията 
на българските сдружения в ЧР
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