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На 7 септември, редакционният екип на мултикултурната медия имаше удоволствието да посрещне в 
представителните помещения на Дома на националните малцинства в Прага приятели, почитатели и съ-
трудници, за да представи изложбата, посветена на емблематичния юбилей.

Начало на официалната 
част постави Мария Се-
лингерова, която поз-
драви присъстващите 
на езиците на по-голя-

ма част от националните малцинства, 
живеещи в чешката столица, и изтък-
на, че списание Kamarádi е тематично 
и идейно свързан с проекта Kamarádi, 
чиято неразделна част е и конкурса 
„Многоезичието е богатство“. Про-
ектът се реализира с финансовата 
подкрепа на чешкото правителство, 
пражката Община и Министерството 
на образованието. Целта на проекта е 
да се съхранят пъстрата скала от ре-
гионални и национални традиции и 
езиците на националните малцинства. 
Насочен е към децата и техните роди-
тели от отделните национални и етни-
чески общности.

Списание Kamarádi излиза от 
2012 г., издават се по пет броя на го-
дина и се изпраща до основни учи-
лища, клубове по интереси и детски 
градини на територията на цяла Че-
хия. Списанието е на разположение 
и в електронен вариант. През 2014 г. 
Kamarádi печели европейската езико-
ва награда Label, която се присъжда 
в 30 европейски страни за иновации 
в езиковото образование. В края на 
уводното си слово Мария Селинге-
рова изказа благодарност към всич-
ки сътрудници, участващи в проекта, 
и даде думата на неговата „духовна 
майка“, главен редактор и илюстра-
тор, г-жа Севдалина Коваржова. 

С чувство за хумор, тя сподели, 
че Kamarádi е „нейното трето дете“ 
и макар  работата по списанието да 
й струва много усилия, й доставя ог-
ромно удоволствие. Специална бла-
годарност г-жа Коваржова изказа на 

своя съпруг – Михал – който подкре-
пя всичките й „откачени идеи“, пома-
га за тяхното осъществяване; играе 
ролята на фотограф, на шофьор и мн. 
др. Г-н Коварж също сподели, че ра-
боти с удоволствие по проекта, осо-
бено при подготовката на електрон-
ната версия, на различни езикови 
игри, снимки и викторини, които са 
неразривна част от цялостната кон-
цепция. При подготовката на творче-
ските работилници участват и двама-
та им синове, с които заедно пробват 
дали може да реализира идеята, за-
писват осъществяването й на видео и 
след това го качват в YouTube. Всеки 
ден интернет страницата им се посе-
щава от около 400 души. 

Естествено, не винаги всичко се по-
лучава, както е планирано. Г-н Коварж 
показа най-новия брой на Kamarádi, 
току-що подготвен за изпращане, в 
който, поради грешка на печатницата, 
се разместени страниците и се е нало-
жило да се преработи целия тираж. 

Г-жа Селингерова допълни, че 
в момента тече анкета сред децата 
и родителите – какво най-много им 
харесва в списанието и в неговата 
електронна версия. Възрастните най-
много оценяват графичното оформя-
не и подбора на темите в медията, а 
в електронния вариант – различните 
викторини. За децата най-интересни 
са указанията за работа по определе-
ни задачи, както и различните викто-
рини и творчески работилнички.

След края на официалната част 
присъстващите имаха възможност да 
разгледат изложбата, която ще бъде 
експонирана в Дома на национал-
ните малцинства до края на септем-
ври – да видят екземпляри от всички 
излезли броеве на списанието, да се 
запознаят с книгите, издадени към 
проекта; с процеса на изработка на 
списанието и с хората, които стоят 
зад реализацията му.

На добър час и през следващите 
десет години!  ◆

Списание 
отпразнува 
десетия си рожден ден
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Севдалина Коваржова благодари на най-верния си помощник, съпруга й Михал
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