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Конкурс „Моят роден глас е…“

Уважаеми читатели, скъ-
пи приятели, както зна-
ете през 2021 г. нашата 
медия празнува своя 
50-годишен юбилей. 

Създадена през 1971 от сънародни-
ците ни в Братислава, вече половин 
век тя е гласът на българите – от-
начало в Чехословакия, а впослед-
ствие, след демократичните проме-
ни, в Чехия. 

По този повод, Асоциацията на 
българските сдружения в Чешката 
република и редакционната колегия 
на списанието решиха да отбележат 
значимата годишнина с междунаро-
ден конкурс на тема: „Моят роден 
глас е…“. Тъй като във всички стра-
ни и континенти съществуват много 
и нелеки противоепидемиологични 
ограничения, решихме състезанието 
да бъде онлайн, което пък даде въз-
можност на всички творби да прис-
тигнат навреме според оповестения 
краен срок.

Десетки рисунки, снимки, видео 
филми, стихотворения и есета… 
Стотици интерпретации на поста-
вената тема. Благодарим Ви, мили 
деца от българските училища в Ро-
дината и по света, благодарим Ви, 
скъпи всеотдайни учители – бла-
годарим, уважаеми сънародници! 
Вашите творби ни развълнуваха и 
зарадваха, не сме и мечтали за тол-
кова мащабно участие и за толкова 
красиво творчество, което ни дава 
увереността, че нашият роден глас е 
жив, пълнокръвен и богат – нався-
къде, където живеят българи. 

Пристигнаха творби от всички 
краища, близки и далечни. Съна-
родниците ни от Гражданска асоци-
ация „Българите в Аржентина“ ни 
изпратиха видео филм на изложбата 
„Открий България“. На своите 12 те-
матични пана експозицията показва 
всички по-важни аспекти на Роди-
ната ни – природни красоти, исто-
рически забележителности, празни-
ци и традиции, фолклор, известни 
личности, национална кухня и др. 
Създадена е с цел популяризиране 

на българската култура и духовност 
в латиноамериканския континент. 
Испания се представи с български 
училища от три града: рисунки прис-
тигнаха от ПБНУ „В. Априлов“, Кас-
тейон, а ръководителят на театрална 
група „Патиланци“ към БУ „Хр. Бо-
тев“, гр. Алзира ни изпрати драмати-
зация на приказката „Добрите сто-
пани“ по Асен Разцветников. Децата 
от ПКПУ „П. Хилендарски“, гр. Пам-
плона очевидно обичат да пишат на 
български език, изразявайки в съчи-
ненията си обичта и носталгията по 
родните места. Силно бе участието 
на децата от БУ „П. Яворов“ в Мила-
но, Италия, които не само рисуват и 
пишат, но и обичат българската му-
зика във всичките й проявления. Не 
по-малко желание и талант показаха 
децата от БНУ „Българче“, гр. Не-
апол. Безспорно първенец по брой 
изпратени творби е българското учи-
лище „И. Вазов“, гр. Париж – Фран-
ция, което се включи в конкурса с 
29 есета и 19 рисунки на свои учени-
ци! Габриела Славин от Брещя, село 
на банатските българи в Румъния 
ни е нарисувала уникална народна 
носия от своя роден край и отново 
чрез рисунка е запечатала красотата 
на Белоградчишките скали. Скрито 
някъде между грамадните долини, в 
малкото градче Босилеград, Сърбия, 
живее българското слово и то дос-
тигна до нас чрез есето на Радица. 
Деветгодишната Александра от гр. 
Ус – Норвегия чрез рисунката си ни 
показа своята представа за родния 
дом. Впечатляващо е участието на 
членовете на Народно читалище „П. 
К. Яворов-1920“, София, на четвър-

токласниците от ОУ „А. Страшими-
ров“, гр. Бургас; от Варна, Исперих и 
Елхово. Словакия бе представена от 
гр. Братислава, откъдето ни изпра-
тиха чудесни снимки от уникалните 
Ковачевица и Лещен, а от една бъл-
гарска градина в Банска Бистрица 
се усети аромата на огромна червена 
роза, отгледана с любов от грижовни 
нашенски ръце. Немският град Мюн-
хен се включи с вълнуващите детски 
спомени от родната Провадия. С 24 
рисунки и 12 литературни творби – 
есета и стихове – впечатлиха деца и 
учители от БСУ „Д-р П. Берон“, гр. 
Прага, но столицата имаше и други 
представители в нашето състезание, 
които макар и възпитаници на чеш-
ки училища не са забравили българ-
ските си корени. Снимки на красиви 
български кътчета пристигнаха от 
Кладно, рисунки с български мотиви 
от Хоржовице и Бърно – Чехия.

Журито в състав: 
Председател: Камелия Илиева, 

главен редактор на сп. „Роден глас“;
Севдалина Костадинова Коваржо-

ва, магистър по изобразително изку-
ство и графичен дизайн, художник;

доц. д-р Елена Крейчова, препо-
давател в Масариковия университет, 
гр. Бърно;

Тодор Янков, магистър по изобра-
зително изкуство, художник;

Д-р Марцел Черни, преводач, 
литературен критик, университет-
ски преподавател по българска ли-
тература,

завърши отговорно и в срок 
своята работа. Резултатите вече са 
известни и публикувани на фейс-
бук страницата на списание „Роден 
глас“, а наградите, финансирани от 
АБС в ЧР, пътуват към своите при-
тежатели. Честито на отличените! 
Благодарим на всички, които се вклю-
чиха в нашия конкурс – Вие, скъпи 
участници, доказахте колко талант-
ливи сънародници живеят не само в 
България, но и навсякъде по света! 
Наградените творби ще бъдат пуб-
ликувани в следващите броеве на 
нашето списание. ◆


