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20-години сдружение

„Бохемия клуб“ в България
Юбилеят на сдружение „Бохемия клуб“ бе официално отбелязан на 22 октомври 2013 г. с откриване на изложба с архивни материали и книжни издания в галерията „Алма Матер“, а на
следващия ден – 23 октомври, сряда – и с научна конференция в сградата на Чехословашкия
клуб.
Академичното сдружение „Бохемия
клуб“ е основано на 30 септември
1993г. от група български бохемисти
и чехофили. Като основна цел на
сдружението, което е първо по
рода си, е да развива и утвърждава българското познание за Чехия
и чехите. Негови учредители са Янко
Бъчваров, Емил Басат, Андрей Богоявленски, Весела Чичовска, Никола
Георгиев, Панайот Карагьозов, Людмила Кроужилова, Виолета Мицева,
Маргарита Младенова, Иван Павлов,
Владимир Пенчев, Румен Спасов,
Димитър Стефанов, Величко Тодоров, Йорданка Трифонова, Атанас
Звездинов. В годините на своето
съществуване клубът е издал над сто
художествени и научни книги; между
изданията му е списанието Homo
Bohemicus, което първоначално
излиза като бюлетин с литературно
приложение „Малка чешка библиотека“. Още от самото начало изданията на академичното сдружение на
българските бохемисти
са обособени

в три линии – периодични, научни
и художествени.
Празненставата по случай юбилея на
сдружението започнаха с изложба
на 22 октомври в галерия „Алма Матер“ в Софийския университет, където се състоя и премиера на нови
бохемистични издания. Представен
беше юбилейният сборник „Славянските езици отблизо. Сборник в чест
на 70-годишнината на доц. Янко Бъчваров“, както и юбилейният брой на
списание Homo Bohemicus „20 години „Бохемия клуб“. На събитието присъстваха Негово превъзходителство
господин Павел Вацек – извънреден
и пълномощен посланик на Република Чехия, заместник-посланика
и завеждащият политическия отдел
господин Томаш Хробак, доайенът
на българската бохемистика доц.
Янко Бъчваров, членове на Бохемия
клуб и други гости.
Онези, които

все още не познаваха дейността на
„Бохемия клуб“, с интерес успяха да
проследят развитието на сдружението, което през цялото време на
своето съществуване успява да съхрани своята мисия и цели, формулирани от един от неговите инициатори – Величко Тодоров. А именно:
БОХЕМИЯ КЛУБ Е:
 сдружение на бохемисти и чехофили, които са на път да създадат
чешко лоби у нас;
 средище за обмен на актуални
и алтернативни познания за Чехия,
не която и е все едно от коя страна
я опознавам
 съзвездие от популярни и по-малко популярни личности, на които
нищо човешко и чешко не е чуждо;
 първенец на пражката Световна
асоциация на

Снимки: архив на сдружение „Бохемия клуб“

БОХЕМИЯ КЛУБ НЕ Е:
 „Баварска къща“ или недвижимо
имущество на Бирената партия;
 приют за бохемски нощи или уют
за нощна бохемист
 клуб по интереси или интересчийски клуб
 вносител на чешка бира или износител на агнешки чревца
 разновидност на франкофонството или опит да стигнем чехите.
БОХЕМИЯ КЛУБ ЩЕ ДОКАЗВА:
 че границата между понятията „бохемист“ и „бохем“ е проходима;
 че бохемистичната школовка не
е само образователен ценз, но
и ценен социален опит;
 че да си чехофил, не оз-начава да
си под чехъл;
 че не само бай Ганьо е ходил на
гости у Иречека.
БОХЕМИЯ КЛУБ НЯМА ДА
ДОКАЗВА:
 че проф. Константин Иречек не
е бил австро-унгарски шпионин;
 че словаците са по-близко до
нашия исторически манталитет от
чехите;
 че чехите пак ще се втурнат към
нашето Черноморие;

 че др. Тодор Живков не е бил инициатор на Пражката зима;
 че няма нищо общо и с панславизма, и с панеротизма.
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „20
ГОДИНИ БОХЕМИЯ КЛУБ“
На 23 октомври в София се проведе
и научната конференция „20 години Бохемия клуб“, която се състоя
в Чехословашкия клуб „Т.Г. Масарик“
в сътрудничеството на посолството
на Чешката република в България,
Чехословашкия клуб „Т. Г. Масарик“,
СУ „Св. Климент Охридски“ и Чешкия
център. Участие в конференцията
взеха утвърдени имена в българската бохемистика, бохемисти и българисти от Чехия и Словакия.
Посветена на сдружението, но и на
българо-чешките междукултурни
отношения, конференцията събра
над 40 български и чешки изследователи в областта на езикознанието, литературознанието, превода,
историята, изкуствознанието,
антропологията, културологията. Самата конференция беше открита от
председателя на сдружението проф.
Владимир Пенчев и от последвалите
няколко пленарни доклада, посветени на „Бохемия клуб“ и бохемистиката в България и чужбина.
Думите на доц. Янко Бъчваров, един
от основателите на клуба, ясно дават
отговор на въпроса за
бъдещето на

„Бохемия клуб“.
„Една знаменита актриса празнувала деветдесетгодишен юбилей.
Млада журналистка я посетила у
дома й за интервю. С присъщата за
младостта лекомислена безцеремонност тя попитала:
– Деветдесет години! Много ли са
те, или малко, госпожо?
Достолепната възрастната дама
тъжно се усмихнала.
– Мило дете, за живота на една
катедрала деветдесет години са
само кратък миг, но повярвайте ми,
за живота на един човек те са цяла
вечност.
... Мисля,ч е същото важи и за
съществуването на едно професионално сдружение каквото е „Бохемия
клуб“. ...“Бохемия клуб“ не само оцеля,
а укрепна и се превърна в привлекателна общност на бохемистите от
цяла България.“
И ако трябва да съберем и обобщим
какво е „Бохемия клуб“, то сдружението е и ще продължава да бъде
мост между две култури, предаващо
послания между чешкото и българското пространство. Не херметически затворено кръг от студенти
и преподаватели по бохемистика,
а общество, където неформалността
побеждава и се превръща в институция с минало и бъдеще, притежаваща неуморен дух и памет.
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бохемистите, която всеки момент
може да бъде създадена;

Тиха Георгиева
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