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Скъпи приятели, читатели и почитатели 
на списание „Роден глас“, 
ето че идва краят на 2020-та – година, за 

която едва ли някой по света е предполагал, 
че ще ни донесе толкова ограничения, мъка и 
страх. 365 дни на съмнения, несигурност и нере-
ализирани планове и мечти, но и на убеденост, 
че когато се наложи, заедно сме способни на 
дисциплина и самодисциплина, на толерантност.

Изпращайки тази побеляла, уморена, одри-
павяла и обедняла стара година, Ви пожелавам 
здраве, здраве и здраве! Към пожеланията, по 
традиция, през годините добавях и българска 
народна благословия. Този път обаче, ще изне-
веря на традицията, защото една благородна 
постъпка преди няколко дни върна вярата ми 
в човешката доброта и съпричастност в труден 
момент – наш сънародник, желаещ да остане 
анонимен, е дарил на осиротялото семейство 
на Станимир, починал от Ковид-19, сериозна 
парична сума. Дано и през настъпващата нова 
година съхраним милосърдието в душите си и 
бъдем благородни и благодарни!

2021 година е юбилейна за Вашето-наше 
списание – през лятото на далечната 1971 г. в 
Братислава излиза първият брой на медията ни. 
Още от сега ръководството на АБС мисли как да 
отбележи значимият юбилей. Много от планове-
те ни ще зависят от развитието на ситуацията с 
коранавирусната епидемия. Едно от събитията, 
обаче, може да се осъществи без проблеми – 
затова в този брой обявяваме Конкурс, в който 
очакваме да се включите всички Вие – приятели 
– от Чехия и от българските общности по света. 

С особена радост и оправдана гордост, спо-
делям, че най-младият ни сътрудник успешно 
защити дипломната си работа, посветена на 
„Роден глас“ и вече е бакалавър по журналисти-
ка. Попътен вятър и вдъхновение в тази нелека 
професия, мила Ани! 

Ако Ви е заинтригувала темата за розопро-
изводството, предполагам, че с интерес ще про-
четете нейното продължение чрез интервюто с 
депутатката Веска Ненчева, чието детство също 
преминава в розовите масиви.

За силата на думите и богатството на бъл-
гарския език, за езика и следването по време на 
пандемия – всичко това търсете в рубриката ни 
„Ученически калейдоскоп“!

Изключително богати и интересни са кул-
турните събития в този последен за годината 
брой – изложба и албум в памет на строителя 
на неповторимия български град Пловдив, орга-
низирани и осъществени от БКИ, гр. Прага; но-
воизлязла „Антология на модерната българска 
поезия от Атанас Далчев до 90-те години на XX 
век“ на чешки език, чиято кръщавка бе в края на 
октомври в Чешкия център в София; първо из-
дание на конкурса за Националната литературна 
награда на името на Йордан Радичков. Гостува 
ни и писателят Деян Енев, носител на Голямата 
награда от този конкурс. 

Какво още – открийте сами!

Весели празници и до нови срещи 
през 2021 година!

Камелия Илиева, главен редактор
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Едно българче 
разказва… с любов

Интервю на Камелия Илиева | Снимки: личен архив на Анжела Гюрова

През есента на 2020 се навършиха пет години от появата 
на едноименната рубрика в списанието ни и от началото на 
сътрудничеството с Анжела Гюрова – нашата Ани. Тя беше все още 
гимназистка, когато започна да твори за „Роден глас“. Първите й 
опити бяха по детски наивни, но пък написани с много вдъхновение 
и обич към словото. Не малко вода изтече оттогава: Ани записа 
журналистика, лека-полека ставаше все по-добра в работата си – 
срещи и интервюта с интересни българи, за които си заслужава да 
се прочете, репортажи и рецензии за новоизлезли книги и филми…, 
докато в навечерието на 1 ноември, Деня на народните будители, 
Ани защити с отличен своята бакалавърска работа: „Списание „Роден 
глас“ – стожер на българската общност в Чехия и Чехословакия“.

Знам, че Анжела много оби-
ча да взема интервютата, 
този път обаче ще й се на-
ложи тя да влезе в ролята 
на интервюирания и да от-

говори на моите въпроси:

– Ани, представи се пред читате-
лите на „Роден глас“

– Цялото ми име е Анжела, 23-го-
дишна стихия от думи, емоции и 
мечти. Току-що завършил бакалавър 
и предстоящ магистър. 
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Аз съм човекът, който вече пета 
година стои зад рубриката „Едно 
българче разказва“. 

– Как се роди увлечението ти по 
писането и защо реши да се посве-
тиш на журналистиката?

– Не помня първата си среща с 
буквите, но интересът към тях веро-
ятно води началото си от пишещата 
машина на дядо ми. Това беше не-
щото у дома, което най-силно при-
вличаше вниманието ми, когато бях 
малка, и съответно – първи спомен, 
свързан с писането. Научила съм се 
да чета доста рано, да пиша – почти 
по същото време. Нататък светът на 
литературата ме плени и не ме пус-
на никога повече да изляза от него. 
В ученическите си години пишех 
активно, участвах и печелех нацио-
нални и международни конкурси. 
Писането беше страст. И сега е! Жур-
налистиката дойде като естествено 
продължение на това увлечение – 
вярвах, че е обогатяваща специал-
ност, затова я избрах. Не сбърках. 

– Случайна или предопределена 
беше срещата ти със списание „Ро-
ден глас“? 

– Иска ми се да вярвам, че е пре-
допределена. Поне срещата ми с Пра-
га беше такава. Мама избра Прага 
като място, където да се развива про-
фесионално, а аз се влюбих в чешка-
та столица от първия миг, в който я 
видях. Прага е градът, в който няма 
да се уморя да се (за)връщам. Отно-
во мама бе човекът, благодарение на 
когото „Роден глас“ попадна в ръцете 
ми, тя ме насърчи да опитам да пиша, 
по-късно отново тя стана и кръстни-
ца на настоящата ми рубрика. 

– Какво ти беше най-трудно в 
началото на твоята работа като съ-
трудник на нашата медия?

– Когато започнах да пиша за „Ро-
ден глас“, през есента на 2015 година, 
бях току-що навършила 18. Всичко 
ми се струваше интересно, увлека-
телно, ново. Вълнуващо и различно. 
Първите ми статии бяха доста раз-
лични от тези, които в момента са 
част от рубриката ми, но не си спом-
ням да съм имала сериозни труднос-
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ти в началото. И тогава, и сега влагам 
част от сърцето си между редовете…

– Пишеш ли за други издания в 
България?

– Вече две години съм отговорен 
редактор в една от най-големите он-
лайн модни медии в България, така 
че отговорът е – да. Пиша активно за 
култура, мода и изкуство, и това ми 
доставя огромно удоволствие. 

– Защо предпочете да правиш 
дипломна работа за едно малко спи-
сание, излизащо в чужбина, вместо 
за някоя популярна медия в Бълга-
рия и кое провокира решението ти?

– Тази история е доста дълга. Ис-
тината е, че нещата следваха малко 
по-различен ход – преди да се пре-
върне в дипломна работа, всичко 
бе просто засилен интерес към ар-
хива на списанието. Започнах да 
се запознавам с наличния архив на 
„Роден глас“ в чешката Национална 
библиотека още през есента на 2017 
година, т.е. преди около три години. 
Тогава бях втори курс студентка и 
все още дипломната работа и пи-
сането й ми се струваха като нещо 
твърде далечно. По-късно някой 
попита една от академичните ни 
преподавателки неща за дипломната 
работа – как се пише, как се избира 
тема… студентски въпроси с приле-
жаща доза интерес и любопитство. 
Много силно се е запечатал в съзна-
нието ми отговорът й: „Изберете си 
тема, която ви е на сърце!“. И така… 
по това време вече активно пишех 
за „Роден глас“, още по-активно се 
интересувах от историята му, беше 
си намерил място в сърцето ми и 
не можех да си представя да пиша 
за нещо друго. Нещата се получиха 
от само себе (но никой не ми каза, 
че ще оставя и част от сърцето си в 
темата). Скоро след окончателния 
избор на тема, започнаха и предиз-
викателствата – доста време и енер-
гия ми отне подготовката, преди 
написването на дипломната работа. 
Подобен труд, обикновено се базира 
на вече публикувани монографии и 
академична литература, за съжале-
ние обаче мигрантските медии са 
обект на слаб интерес, съответно 

почти нямаше върху какво да „стъ-
пя“. Основната част от дипломната 
ми работа е базирана на собствени 
проучвания. Процесът беше дълъг, 
но сега съм благодарна за приключе-
нието, което си самоорганизирах… 

Защо не избрах някоя голяма ме-
дия в България – може би най-вече 
заради привързаността, заради емо-
циите, заради това, че аз самата съм 
част от „Роден глас“ и моите скромни 
5 години се настаняват като парчен-
це в пъзела на всичките 50. Дълго 
време работното заглавие на моята 
дипломна беше „50 години в 50 стра-
ници“ (в чест на предстоящия юби-
лей) – исках да разкажа за хората, 
които през годините са преплели и 
продължават да преплитат съдбите 
си, ставайки част от екипа. Пък и 
„Роден глас“ съвсем не е малък, той 
е съграден от хора с големи сърца. 
Е, май се и справих – с подкрепата 
на настоящите редактори на „Роден 
глас“, семейството ми и моите акаде-
мични преподаватели, събрах почти 
половинвековната история на „Роден 
глас“ между две тъмносини корици, 
нарекох я дипломна работа и в на-
вечерието на 1 ноември я защитих с 
отличие.

В официалното заглавие на ди-
пломната си работа, нарекох „Роден 
глас“ – стожер. И той е именно това 
– обединител, наш, български. А 
това го прави голям и по възраст, и 
по смисъл!

– Обичаш да подготвяш интер-
вюта, които доста често се оказват 
изключителни попадения по непо-
знати досега теми или са срещи с 
уникални личности. Как ги изби-
раш и кое те вдъхновява?

– Често се шегувам, че те – теми-
те, сами ме намират. Или пък аз съм 
свикнала да ги търся почти навсякъ-
де, знам ли?

Вярвам, че всяка тема, място и 
събеседник могат да бъдат предста-
вени по интересен и увлекателен 
начин, като всичко зависи от при-
змата, през която се пречупят въ-
просите. Най-често се поставям на 
мястото на читателите – какво би 
ми било интересно да прочета аз, за 
какво все още не сме писали, какво 

ново се е случило, хора от коя сфера 
не са ни гостували… Интервютата 
са ми особено интересни, просто за-
щото обичам да бъда „разказвач на 
истории“, а те ми дават необходима-
та свобода за това.

– Кое е съкровеното ти място и 
кое – любимо занимание в свобод-
ното ти време?

– Всеки има своята Итака, та в 
този ред на мисли моето най-съ-
кровено място е „у дома“, като зад 
това не стоят толкова географски 
координати, колкото усещане, емо-
ции. Чувствам се добре там, където 
е моето семейство, най-скъпите ми 
хора – тези, които ме подкрепят във 
всичко, които окриляват мечтите 
ми, радват се на успехите ми и вяр-
ват силно в мен. 

А любимото ми занимание… из-
куството във всичките му форми и 
вариации. Обожавам балета и опе-
рата, увличам се по киното и кинок-
ритиката. Чета много, естествено, и 
пиша много. Понякога рисувам, уча 
чешки на приливи и отливи, а в мо-
мента интересите ми са насочени най-
съсредоточено към психологията. 

Обичам да правя доста неща… 
Дядо ми често казва, че „Човек тряб-
ва да владее символите, върху които 
е изграден светът… буквите, цифри-
те и нотите“. Старая се, чрез точно 
тези символи да оставам в хармония 
със себе си. Мисля, че през повечето 
време ми се получава!

– Как виждаш професионалната 
си реализация след 10 години?

– Интересен въпрос. След 10 го-
дини ще бъда на 33 и със сигурност – 
завършил магистър. Получавам вече 
пожелания и за „успешно защитена 
дисертация“, та защо не да се окажа 
останала в академичните среди. А 
ако питате за какво ми се пише – то 
си пожелавам да напълня следващи-
те десет години с много позитивни 
новини, култура, изкуство, вдъхно-
вение и смисъл.

И още нещо… След десет години 
ще сме на прага на 60-тата юбилей-
на година за „Роден глас“. Него също 
включвам, като неделима част от 
журналистическите хоризонти. ◆


