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ПЕТ ГОДИНИ СДРУЖЕНИЕ

“ВЪЗРАЖДАНЕ”
На 10.10. 2006 г. се навършиха пет години
от официалното регистриране на гражданско сдружение “Възраждане” в Министерството на вътрешните работи на
Чешката република. Годишнините са повод за равносметкa, а емоциите от концертите, изложбите и срещите с известни личности са много и не се поддават на описание. На петгодишния си юбилей “Възраждане” може да се гордее с факта, че се утвърди като едно от най-активните и респектиращи български сдружения в Чехия.
Списание “Българи”, основано през 2002
г., се превърна в модерна медия, получила
признание в Чехия и България. Вече четири години съществува и неделното училище на сдружението. Списание “Българи”,
основано през 2002 г., се превърна в модерна медия, получила признание в Чехия
и България.
“Възраждане” е инициатор и организатор
на Дните на българската култура в Прага,
които вече станаха традиционни.
Благодарение на организираните от сдружението оперни концерти много хора
имаха възможността да се докоснат до
изкуството на българските оперни певци,
ангажирани в чешките оперни театри –
Анна Иванова-Тодорова, Пламен Прокопиев и Валя Чавдарова. Два от концертите
бяха в памет на световноизвестните оперни певци Гена Димитрова и Николай Гяуров. Сред незабравимите акции на “Възраждане” е и концертът “Тебе поем”,
посветен на Добри Христов, ученик на
Антонин Дворжак.
В рамките на Дните на българската култура бяха представени и режисьорите Светлана Лазарова и Константин Карагеоргиев
и бе организирана изложба на българските
художници, които творят в Прага.
Макар и лишено от материална база, “Възраждане” успя да организира през последната година най-големите представителни
акции на българското мал-цинство в Прага - концертите на световноизвестните музиканти Иво Папазов, Георги Янев, Петър
Ралчев, Стоян Янкулов и Елица Тодорова.
На тях българи, чехи, немци, англичани
и испанци се хванаха заедно на хорото
и скандираха в един глас “Още, още,
още”. Това беше спонтанното признание на многонационалната публика за
българския фолклор и за ненадминатите
ни изпълнители.

Иво Папазов, Петър Ралчев , Георги Янев
и Стоян Янкулов на Гергьовден в Прага
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Пражки филхармоничен мъжки квартет
Анна Иванова-Тодорова, Пламен Прокопиев и Галя Ибраxимова

Посрещане на Баба Марта

ЧЛЕНОВЕТЕ НА “ВЪЗРАЖДАНЕ”
ЗА СДРУЖЕНИЕТО
Някой ще каже, че пет години са много
кратко време, но за това време се направиха толкова много неща за нашите сънародници. Толкова богата е програмата
и мероприятията на “Възраждане”,
включващи концерти, беседи и срещи
с интересни личности. А списание “Българи” чакаме като “жива вода”, за да научим нови неща за културния и политически
живот на нашата родина. При всяко събиране и честване имам чувството, че се
връщам вкъщи. В сдружението се запознах с много хубави хора. Благодаря на
“Възраждане”, че издигна авторитета
и престижа на българската общност пред
чешките власти. На добър път!
Елен Радичева
“Възраждане” ми даде много – запозна ме
с много интересни личности, предостави
ми възможност да се върна към професията си в една по-нова светлина в Чехия със
списването на списание “Българи”, докос-

Дядо Коледа на гости на децата от “Възраждане

на ме до българското изкуство в един понов и различен начин. Дните на българската култура ме срещнаха с личности и таланти, които в България не бях срещнала.
Пет години са и много, и малко. Много са,
защото в тези пет години се поставиха
основите на сдружението. Малко са,
защото много неща още ни предстоят...
Лора Владимирова
Сдружението е една прекрасна инициатива, която дава възможност за осъществяване на социални и културни изяви и за
обединяване на българската общност. То
организира чудесни културни мероприятия. Желанието ми е “Възраждане” да
обедини повече наши сънародници. Списание “Българи” е богато и интересно,
съдържа много актуална информация
и смятам, че българите трябва да са поотворени към него.
Боряна Донева
Да не забравяме миналото и да вървим
напред към бъдещето. Предстоят ни нови
цели, свързани с големите перспективи,

които ни дава членството на България
в Европейския съюз. Да се роиме, да сме
симпатични и привлекателни за все повече
българи!
Стоян Минев
“Възраждане” ми е дало много нови приятели и познати и за мен е един своеобразен
мост към българската култура. Сдружението има много професионални изяви в областта на изкуството. Бих искала то да ме
свърже и с новата българска литература.
Грациела Каменова
За мен сдружението е притегателен център
за обмяна на мисли с други българи и за
среща с хора от други страни, което е изключително нужно в процеса на влизането
на България в Европейския съюз. България е най-старата европейска държава
и ние сме ценни за Европа със своята
идентичност, че сме българи, със своята
азбука, фолклор, традиции и култура.
Сдружението ми помогна в нелекия процес на интеграция в Чехия и да осъзная,
че мястото ми като европеец е да съм

36

blg05_06_1512_final0.indd 36

16.12.2006 9:44:02

АКТУАЛНО

Силвия Георгиевa

Пражки филхармоничен мъжки квартет

Анна Иванова-Тодорова, Пламен Прокопиев и Галя Ибрагимова

в Чехия, да говоря много езици, но да
остана българка.
Галя Иванова

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ В ЧЕХИЯ ЗА
СДРУЖЕНИЕТО

За изминалите пет години сдружение
“Възраждане” успя да съхрани своя здрав
български дух и устоя на всички пречки,
издигани му от разни “доброжелатели”.
И държа да подчертая, че нито едно от тези препятствия не беше от чешка страна.
Сдружението е здраво, силно и жизнено.
Има много приятели в Чехия, България,
Австрия, Германия и Америка. Но найважното е, че имаме все повече идеи
и интелектуален потенциал да ги осъществяваме. “Българи” е едно от найпредставителните списания, издавани от
българската диаспора. Благодарение на
културната дейност на “Възраждане” сънародниците ни в Чехия имаха възможността
да се докоснат до изкуството на наши световноизвестни изпълнители. Много непознати хора са ми благодарили със сълзи
на очи след всеки концерт и за мен това
е най-голямото признание!
Мария Захариева

“Възраждане” прави културни мероприятия на много високо равнище. Списание “Българи” е чудесно! Пожелавам
ви все така професионално да го списвате и да запазите чистия български език.
Сдружението спомогна за издигане
имиджа на българската общност в Чехия.
Моите пожелания са то и занапред да
запази високото културно ниво на
дейността си.
Сирма Зидаро – Коунова, председател
на Българския културен клуб в
Острава
Сдружение “Възраждане” беше първата
лястовица на новото време. Това, коeто
правите e благоpoднo и има смисъл!
Георги Георгиев, председател на
гражданско сдружение “Пирин”
За изминалите години сдружение “Възраждане” извървя дълъг път. Успя да се

задържи и да просъществува, да организира културни събирания, да издава
списание, да създава един по-добър
имидж на българите в Чехия. Това са
все големи постижения и само човек,
който се е занимавал с работа в подобна
доброволна организация знае колко
усилия и постоянство изискват тези
постижения. Списание “Българи” се
превърна от черно-бяла брошура
с политически съобщения в красиво,
цветно издание, приятно и занимателно
за четене, но и носещо така липсващата
информация за нашата общност. Концертите на Иво Папазов и на Стоян Янкулов
и Елица Тодорова в “Луцерна” са за мен
културните събития на годината, за което
лично поздравявам Мария Захариева,
сърцето и движещата сила на сдружението. Пожелавам на всички ентусиасти
от “Възраждане” да отпразнуват още
много юбилеи – продължавайте да сте!
Благодаря ви!
Севдалина Коваржова Костадинова,
гражданско сдружение “Заедно”
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