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Резюме: Статията проследява процесите в  развитието на издаваното в Чехия 

българско списание „Роден глас” и неговата половинвековна история. Целта 

на статията е да анализира факторите, довели до потребността на една 

мигрантска общност да издава своя медия и да аргументира значимостта на 

подобен вид медийни продукти като основни носители и пазители на 

историята и  културната идентичност на българската диаспора. 
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Abstract: The article examines the processes of the development of the Bulgarian 

magazine, published in the Czech Republic, “Roden glas” (“Native voice”), and its 

half-century history. The purpose of an article is to analyze the factors that led to 

the need of a migrant community to publish its own media and to reason the 

significance of this type of media products as main contributors to the cultural 

identity of the Bulgarian diaspora and the preservation of its history. 

Keywords: journalism, communication art, cultural heritage, Bulgarian diaspora, 
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Въведение 

Българската общност в чужбина се увеличава с всяка изминала 

година, а едновременно с това нараства и потребността от 

информираност на нашите сънародници, живеещи извън географските 

граници на България. Именно изконната черта на българина, без 

значение в коя географска точка се намира, да е винаги част от 

актуалните събития, да използва правото си да изразява лична позиция 

по разнообразни теми, или обобщено – да бъде информиран, води до 
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това по света да има десетки регистрирани български медии, създадени 

и развивани от български общности. Дейността на огромна част от тези 

медии има сходна цел: съхраняване на българската идентичност и 

поддържане на връзката с корените и родната страна. 

Изследователският ми интерес1 бе привлечен от една конкретна 

медия, която съвсем скоро отбеляза своя половин-вековен юбилей – 

списание „Роден глас“, издавано от Асоциацията на българските 

сдружения в Чешката Република.  

Настоящата статия има за цел, без да претендира за 

изчерпателност, да анализира в хронологичен ред факторите и 

явленията, довели до потребността на една общност да издава своя 

медия, както и да се проследи развитието на същата тази медия във 

времевия диапазон от над 50 години. Във фокуса на изследването са 

поставени: мисията на изданието, ролята му за българската общност, 

тематичното и жанрово разнообразие и други сходни характеристики.  

 

Формиране на българската общност в Чехия и бивша 

Чехословакия  

Преди да представя самия „Роден глас“, ще се опитам да очертая 

характеристиките на българската общност, установила се по 

териториите на днешна Чехия и бивша Чехословакия.  

Представянето на миграционните движения, довели до 

формирането на български общности по чешките земи, ще спомогне да 

                                                           
1 Настоящата статия е базирана върху мое теренно изследване на архивите и историята на списание „Роден 

глас“, което, с известни прекъсвания, проведох в периода от есента на 2017 до пролетта на 2020 г. Изказвам 

искрените си благодарности към всички бивши и настоящи редактори и сътрудници на „Роден глас“, които 

подкрепиха и подпомогнаха проучванията ми; към членовете на българската общност в Чехия и Словакия, 

които споделяха с мен житейските си истории, за да мога да изградя по-детайлен образ както за българската 

диаспора, така и за етапите на нейното формиране; и не на последно място – благодаря на моите академични 

преподаватели от Департамент „Медии и комуникация“ на Нов български университет, които всеотдайно 

насърчават стремежите ми към нови хоризонти. 
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се обяснят на по-късен етап и влиянията, потребностите и решенията на 

тази общност във връзка с нейната медия.  

Българските етнически общности, настанили се в различни краища 

на света, привличат все повече вниманието в изследователски план, а 

познаването на тяхната история и култура безсъмнено спомага и за 

допълване на знанието и идентичността на българския народ като цяло 

(Гърдев, 2003: 7).   

По темата за българите, живеещи по земите на днешна Чехия и 

някогашна Чехословакия, вече са работили редица изследователи и има 

сериозна академична литература: монографиите „Българските общности 

в Средна Европа. Формиране, битуване, идентичности“ (Пенчев, 2017а), 

„Българските общности в Чехия и Словакия. Минало и настояще“ 

(Гърдев, 2003), сборник „Българи в Словакия. Етнокултурни 

характеристики и взаимодействия“ (Рашкова, Пенчев, 2006) и др. 

Поглед върху българската градинарска експанзия ни дава трудът 

на Стефан Бъчваров „Българско градинарство. Исторически бележки“ 

(Бъчваров, 1986). Познания за формирането и интеграцията на български 

общности по света, част от които са българите в Чехия, носят книгите 

„Модели на интеграция на българите в Средна Европа“ (Йовева-

Димитрова, 2017) и „Българите извън България“ (Колев, 2005).  

Всички тези извори и научни интерпретации изграждат стабилна 

основа, върху която днес може да се надграждат нови теми, каквато е 

тази за медиите на българската диаспора в Чехия.  

 

Първа мигрантска вълна: българските студенти 

Макар за най-активен период при формирането на българската 

общност на територията на днешна Чехия да се сочи главно този на 

последните 50-60 години, архивните данни показват, че българска 

колония в земите на Чехия и Словакия се заражда още през втората 
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половина на XIX век. (Гърдев, 2003: 375). По това време, водени от 

жаждата за образование и в търсене на свобода в различните разбирания 

на тази дума, стотици български младежи се насочват към чешките 

средни и висши училища, базирани в градовете Прага, Табор, Храдец 

Кралове, Бърно и други. Там те планират да получат добро образование, 

в последствие да се завърнат в България, която е на прага на 

Освобождението и да положат основите на младата българска държава. 

По данни на съхранените архиви в периода между 1860 и 1876 г. в 

средните и най-вече във висшите училища на Чехия са се обучавали 

около 200 българи (Гърдев, 2003: 256). 

Както днес, така и тогава, присъщо за възрастта им, младите 

българи скоро след пристигането си в новите страни започват да водят 

организационен живот и да бъдат активни, под една или друга форма, в 

обществото на страната приемник. Така през 1863 г. български студенти 

и техните чешки колеги основават тайното българо-чешко сдружение 

„Побратим”, а само седем години по-късно, през есента на 1880 г. в 

Прага се поставя началото и на напълно легалното дружество на 

български студенти „Българска седянка” (Гърдев, 2003: 171). Тази 

потребност за организиране и чувство на принадлежност като част от 

общността остава закодирана и във всички следващи мигрантски вълни, 

които продължават да  допринасят за нейното обогатяване. 

XIХ век съвсем не е само времето, в което българските студенти 

проявяват интерес към чешкото образование. В началото на 20-те години 

на ХХ век, в периода около създаването на Чехословакия, първите 

български студенти вече са се завърнали в родината си и са разказали на 

своите близки и роднини за това, което са научили и преживели, което 

са видели и за хората, които са срещнали. Очаквано тези разкази 

формират в още българи желанието да видят това „различно”, 

едновременно толкова близко и толкова далечно. Копнежите по 
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непознатите чехословашки земи пораждат още една не по-малка в 

мащабите си студентска вълна, която за втори път масово залива 

учебните заведения в Средна Европа. 

В първите години на ХХ век нашите студенти, записали се в чешки 

университети, се ориентират най-вече към изучаването на 

политехнически и инженерни науки, но също така са привлечени от 

специалности като хуманна медицина, стоматология и фармация, 

индустриална химия, агрономия и пр. (Гърдев, 2003: 115). Не е 

изненадващо, че интерес предизвиква изучаването на славянска 

филология. Родството между българския и чешкия език, попадащи в 

групата на славянските езици, спомага много на българските студенти 

бързо да вникнат в материята и спецификата на изучаваните от тях 

дисциплини, да постигнат резултати не по-лоши, а понякога и осезаемо 

по-високи от тези на чехословашките им колеги.  

 

Втора мигрантска вълна: походът на градинарите  

Неоспоримо е в исторически план, е че именно студентският 

наплив полага основите за изграждането на българската общност по 

чешките земи, но за пионери на масовото българско заселничество се 

приемат градинарите. Дори нещо повече, българският градинарски 

поход стои в основата на българските общности не само в Чехия (тогава 

вече Чехословакия), но и в цяла Средна Европа.  

Първите групи български градинари поемат към сърцето на Европа 

в края на ХІХ и първите години на ХХ в. Посоката на гурбетчийската 

експанзия отвежда повечето от тях първо в унгарските земи, а по-късно 

и по териториите на днешна Словакия. През първите години от 

земеделската миграция заминават основно мъже. Те работят там 

сезонно. В топлите месеци от годината се трудят усърдно, прибират се в 

късна есен, за да прекарат зимата в България и да заминат към своите 
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обработваеми площи отново през ранна пролет. С всяка следваща година 

обаче, все повече хора избират да заминат със семействата си, някои от 

тях отново се прибират през есента, други решават да прекарат и зимата 

по словашките земи и така бавно, но пълноценно започват да се 

формират и българските общности ( Бъчваров,  1986: 41-42). 

По териториите на днешна Чехия градинарите идват чак през 20-те 

години на ХХ в. и се заселват около големите градове – Прага, Бърно, 

Острава, Пилзен (Пенчев, 1995: 155-156). По-късното им пристигане в 

Чехия (ако може да бъде характеризирано във времеви план като такова), 

съвсем не е в ущърб на българските градинари. Благодарение на 

специфичната организация на труда и производството, ниските цени, 

високото качество на продуктите и богатия асортимент, съвсем скоро в 

Чехия се предизвиква „бум” на търсенето и предлагането на български 

стоки. Българските градинари се радват на всеобщо уважение, за което 

свидетелства и фактът, че в чешкия език и до днес съществува 

разговорните изразите „Maká jako bulhar” и „Pracuje jako bulhar”, които 

обобщено в превод означават „Работи като българин” и „Трудолюбив е 

като българин”. 

„Чешките“ български градинари също следват примера на своите 

съграждани в Унгария, Австрия и Словакия – работят сезонно, прекарват 

зимата в България, а следваща пролет заминат отново. Тази практика се 

променя едва след Втората световна война, когато голяма част от 

градинарите избират да се установят окончателно в Чехия, като едните 

довеждат със себе си вече създадени семейства, а други – сключват 

смесени бракове (Василева, 1991: 231; Йовева-Димитрова, 2013). 

 

Трета мигрантска вълна: междудържавните спогодби  

Годините след Втората световна война са и времето на следващата 

мигрантска вълна, насочила се към Централна Европа. Към 



Изкуство. Журналистика. Критика Анжела Георгиева. Българското списание „Роден 

глас“ – комуникационно изкуство зад граница  

с. 194-224 

 

 
Медиалог/ Medialog, бр. 11/2022  

ISSN 2535-0846 

www.medialog-bg.com 

 

 

200 

Чехословакия има новоприсъединени земи, това създава нуждата от 

допълнителна работна ръка, особено в отрасъла на селското стопанство. 

По това време Народна Република България разполага с многобройно 

земеделско население, заради което Чехословакия започва да води 

преговори с родината ни за изпращане на определена квота български 

земеделски работници към стопанствата в Чехия и Моравия (Гърдев, 

2003: 73). Първите междудържавни спогодби са сключени през есента на 

1946 г. и още същата година към Чехословакия заминават стотици 

българи – земеделци. Почти 10 години по-късно, със скока в развитието 

на Чехословашката Република, потребността от работна ръка отново се 

увеличава, заради което на 15 май 1957 г. между двете правителства – 

българското и чехословашкото – е подписана нова спогодба. Отново 

заминават значителен процент български работници, но този път много 

по-малко земеделци, а най-вече строителни работници и инженери 

(Гърдев, 2003: 8). 

Българите работят и успешно се реализират в Чехословакия. Една 

част от тях встъпват в брачен съюз с чехословашки граждани, други 

записват висше образование, на заминалите заедно със семействата се 

раждат деца, трети приемат чехословашко поданство. Започват да се 

създават и различни културно-просветни организации, а българската 

миграция успешно се превръща в общност. Заради всичко това обаче, 

формалното приключване на спогодбите през юни 1968 и настояването 

от страна на България работниците да се завърнат в родината си, съвсем 

не се приема радушно. Значителна част от членовете на така наречената 

„трудова миграция“ предпочитат да останат по чехословашките 

територии, за което свидетелства фактът, че до края на 1968 г. според 

статистиката са се завърнали малко повече от 20 души, при заминали 

няколко хиляди (Гърдев, 2003: 8; Пенчев, 2017: 134). 
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Позицията на Чехословашката Република по възникналия казус 

също е интересна. Тя не отказва съдействие на Народна Република 

България за изпращането на българските работници обратно към 

родината им и определено не ги задържа насила в териториите си, но е и 

категорична, че няма да направи каквото и да е против тяхната воля. 

Следователно, ако българите искат да останат и да продължат да работят 

в пределите на Чехословакия, страната е готова да отговори на тази тяхна 

потребност, без това под никаква форма да нарушава вече изтеклите 

спогодби. Тези решения водят до постепенното превръщане на 

българите от трудови в постоянно установили се мигранти. Българските 

работници, избрали да останат, трайно се наслагват към основата, 

положена от мигриралите в началото на века градинари и окончателно 

изграждат българската диаспора в чехословашките земи (Пенчев, 2017: 

137). 

 

Четвърта мигрантска вълна: „новата“ миграция след 1989 г. 

След събитията от 1989 г. се наблюдава една особено мощна 

българска миграционна вълна по целия свят, която води до бързо 

попълване на съществуващите български общности и до формирането на 

нови на места, където до момента не е имало такава. Тази мащабна 

инвазия не подминава Средна Европа – наблюдава се силен миграционен 

поток към чешките земи, който има в основата си най-вече 

икономически характер. Именно „новата” миграция е и безспорно най-

мащабна и най-трудна за проследяване в исторически план. Най-

мащабна е, защото през последните три десетилетия, най-вече след 

присъединяването на България към Европейския съюз (01.01.2007), 

хиляди българи поемат към страните от Средна Европа. Най-трудна за 

проследяване пък е заради това, че официалната статистика обикновено 

включва само трайно установилите се на дадена територия и живели за 
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определен период от време без прекъсване там. Немалка част от 

българите все още избират да работят сезонно в Чехия или в даден 

момент се насочват към друга страна от Европа, в която да опитат да се 

реализират. Съвсем не е за подценяване, че същата тази миграция 

продължава своето поточно движение и до днес. 

Социалният състав на българската общност отдавна не е толкова 

хомогенен, какъвто е бил при първите заселнически групи, които са се 

обединявали по обща професионална и религиозна принадлежност. В 

общността вече са влезли български граждани с различни професии, 

степен на образование и стремеж към реализация. Значително се е 

покачва относителният дял на хората, имащи висше образование, 

квалифицираните специалисти, както и хората с творчески професии или 

тези, отдадени на науката. Всичко това прави българското присъствие в 

Чешката Република още по-многопластово и многоизмерно. 

Днес диаспората ни успешно е намерила своето място в чешкото 

общество, но не спира да изразява своята етническа идентичност, 

благодарение на организационните форми (сдружения) и непрекъсната 

връзка с родината (Пенчев, 2017: 35). 

 

Създаването на културните институции – ключовото звено в 

процеса на адаптация 

Въпреки разнородните и разнообразни специфики, проявяващи се 

в процесите на формиране, на утвърждаване и на правилно 

функциониране, българските общности в чужбина винаги изграждат под 

някаква форма своя институционална система (Янев, 2017: 38). В своята 

цялост българската общност в Чешката Република не прави изключение, 

тя е сред едни от най-добрите европейски примери за обединяване около 

културни институции. 
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Културното наследство, което българите зад граница носят от 

своята родина и се стараят да предадат на децата и внуците си, се 

проявява чрез различни елементи: говорим език (наричан много често 

„роден“, макар буквално да не е такъм за следващите поколения, родени 

в страната–приемник), традиционни обичаи, официални празници, 

фолклорни танци, музика, литература. Именно тази потребност за 

запазване и предаване на родното, познатото и ценното, води до 

създаването на разнообразни по вид и форма дружества, съюзи, 

организации, клубове, библиотеки, фолклорни танцови и певчески 

състави, български училища, а на не много по-късен етап – печатни и 

дигитални медии. Списъкът със сигурност може да бъде продължен, 

защото институционалната система на една общност може да има 

многообразни параметри и характеристики. Винаги едно и също остава 

непроменено – ядрото, което обединява българите, са разнообразните 

форми на организация да съхраняват, предават и популяризират 

културното си наследство (Пенчев, 2017б: 17). 

 

От „Българска седянка“ до цялостна институционална 

система 

Започвайки от първите студентски дружества, преминавайки през 

сдруженията на градинарите, последвани от културно-просветните 

организации и достигайки чак до днешната Асоциация на българските 

сдружения и прилежащите към нея клубове, българското общество в 

Чехия е извървяло дълъг път по формирането на своята система за 

културна стабилност и непрекъсната връзка с родината. Всяка от 

изброените организации, независимо в кой исторически момент е 

сформирана, заслужава своето внимание. Тези организации са 

„виновниците” да се появи, развие и съхрани българската идентичност, 
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и конкретно изданието „Роден глас”, което през немалък период от време 

е обединител и стожер на българите по чешките земи. 

 Преди да стигнем до издаването на „Роден глас” – първо като 

вестник, а по-късно и като списание – следва да се проследи 

хронологично пътят на българските сдружения. Той води началото си от 

60-те години на XIX век, когато неколцина революционно ориентирани 

български студенти и техните чешки колеги полагат основите на тайно 

дружество, наречено „Побратим”. За начална дата на този първи 

българо-чешки съюз в територията на чешките земи се приема денят на 

неговото основаване – 19.01.1863 г. (Пенчев, 1996: 9). За съжаление днес 

се знае твърде малко за това най-първо българско сдружение с чешко 

участие. Следите му са силно избледнели, почти невъзможно е да се 

научи повече за членовете, идеите и развитието на „Побратим” през 

годините.  

Не така обаче стоят нещата при първото официално създадено 

българско дружество, на което общността там е дала недвусмисленото 

име „Българска седянка”. То е основано през 1880 г. в Прага и се приема 

за първата легална форма на сдружение на българите в Чехия. Основните 

членове на „Българска седянка” са най-вече младежи, български 

студенти, които съсредоточават своите усилия в запознаване на 

приемното чешко общество с българското етнокултурно пространство и 

богатството на песенния и танцовия фолклор. Скоро след основаването 

си дружеството развива забележителна дейност, организира 

разнообразни събития и тържества, прави всичко възможно българската 

култура да стане все по-позната на чешкото общество (Гърдев, 2003: 

171). 

Освен за създаването и дейността на „Българска седянка”, има 

информация и за причините за по-късното разпускане на сдружението. 

Направените до момента проучвания и открития сочат, че „Българска 
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седянка” се саморазпуска по време на Първата световна война и се 

възстановява през 1919 г. след създаването на Чехословакия, като 

продължава своята богата, активна и многопосочна дейност до 1939 г. 

(Пенчев, 2017: 115). В края на 20-те и началото на 30-те години на ХХ в. 

между членовете на  „Българска седянка” възникват остри 

противоречия, които довеждат до влошаване на отношенията между 

дружеството „Българска седянка” и Българското посолство в 

Чехословакия. В резултат на това една немалка част от членовете (около 

47 човека), се отцепват и през юни 1930 г. формират ново академично 

дружество (Гърдев, 2003: 171-172). 

През 1921 г. в Бърно се учредява българско дружество „Св. св. 

Кирил и Методий“, в което членуват предимно студенти. Малко по-

късно българските градинари в града също организират свое 

самостоятелно Българско градинарско дружество „Св. Георги“ (Гърдев, 

2003: 174; Колев, 2013: 256-262). Водещата причина за учредяването на 

второ дружество е продиктувана от факта, че студентите и градинарите 

имат различни интереси и потребности. През 1938 г. Българското 

академично дружество „Св. св. Кирил и Методий“ в Бърно се раздробява 

на други две сдружение – „Христо Ботев“ и „Васил Левски“, но и 

основното дружество „Св. св. Кирил и Методий“ продължава да 

съществува. Причините за наложеното раздробяване не са известни 

(Гърдев, 2003: 174-175). 

Още едно дружество с името на Светите братя се появява през 1928 

г, този път в Братислава. Българското градинарско дружество „Св.св. 

Кирил и Методий“ си поставя задачата да организира взаимопомощ 

между членовете си. За известен период, по време на Втората световна 

война, дружеството преустановява дейността си, но на 27 февруари 1949 

е възстановено със същото име и дейност (Гърдев, 2003: 177-179). 
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Не липсват и сдружения, които изцяло да насърчават стремежа към 

просвета, духовност и култура. Чехословашко-българският кръжок в 

Братислава, учреден в края на 1932 г., сочи в устава си целта да развива 

взаимното общуване с българския народ и да разширява познанията в 

областта на българската литература и изкуство. Дружеството провежда 

активна дейност, като организира тържества за бележити дати, 

театрални постановки, лекции и образователни екскурзии. Към него има 

учредена и библиотека с българска и чешка литература (Гърдев, 2003: 

180). 

По примера на първите български сдружения от края на ХІХ в., 

наши студенти в Братислава учредяват на 26 декември 1939 г. Българско 

академично дружество „Раковски“. То е редовен член на Българския 

народен студентски съвет в България, а водещата му цел е да спомага за 

създаването и укрепването на комуникацията между младежите – 

членове на българската и словашката академична общност (Гърдев, 

2003: 182-184). През 1945 г. Академичното дружество „Раковски“ и 

Градинарският съюз „Св. св. Кирил и Методий“ се обединяват в една 

организация „Отечествен фронт“, а по-късно стават част от 

новосъздадената през 1948 г., обща за територията на Чехословакия, 

Българска културно-просветна организация „Г. Димитров“ (Гърдев, 

2003: 184-185). 

С настъпването на 1952 г. започват и проблемите за българските 

сдружения. Министърът на вътрешните работи в Чехословакия настоява 

всички български дружества и съюзи, независимо от различните 

дейности и характер, да се присъединят към новосъздадената Българска 

културно-просветна организация „Г. Димитров“. В същия период 

Министърът на земеделието дава отрицателно становище за 

съществуването на сдружения на българските градинари. По настояване 

от България се налага преустановяване на българските студентски 
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обединения в чужбина (Гърдев, 2003: 190).  През есента на 1960 г., 

чехословашките власти настояват и Българската културно-просветна 

организация да преустанови съществуването си за територията на цялата 

Чехословакия. Според властите, няма никакво основание нито за 

нейното съществуване, нито за други подобни в бъдеще, тъй като 

Чехословашката Република полагала достатъчно грижи за 

политическото и културното развитие и на своите граждани, и на 

мигрантите. Напълно неочаквано, нашата колония по чешките земи 

остава без собствена организация. Макар да не отричат факта, че 

Българската културно-просветна организация не е водила достатъчно 

активен живот, членовете посрещат новината за нейното разпадане с 

много тъга, защото тя е била единствената връзка помежду им.  

Потребността от обединение обаче не изоставя българите и така 

през 1962 г. в Братислава, със съдействието на Българското генерално 

консулство, се създава Клуб на българските граждани, който си поставя 

за водеща и единствена цел да обедини отново българите. През същата 

година подобни клубове се създават и в още няколко града. (Гърдев, 

2003: 200). Отново през 1962 г. в Бърно се учредява Български културен 

клуб, който развива разнообразна културна дейност. Неговата цел е да 

възпитава членовете си в патриотичен дух и да укрепва българо-чешката 

дружба.  

Броят на Българските културни клубове продължава да расте, но 

към края на 1969 г. те все още не са узаконени от чехословашките власти. 

С активната дейност от страна на Българското посолство в Прага, през 

декември 1970 г. се одобрява устава на Българския културен клуб в 

Братислава, което дава правото на този клуб да открива клонове и в 

други градове. Година по-късно същото разрешение получава и 

Българският културен клуб в Прага. С това активният общностен живот 
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на българската диаспора се възобновява – през 1988 г. в Чехословакия 

има общо 24 български клуба.  (Гърдев, 2003: 202, 208). 

 

Училището – „късче от България“ 

Освен културно-просветните организации, друг емблематичен 

топос за българските общности в днешна Чехия и тогавашна 

Чехословакия са българските училища. Основната им мисия е да 

осигуряват възможност децата на мигрантите да получават образование 

на родния си език и  да изучават българските традиции, история и 

култура (Коларска, 2017: 250-257). 

Българските училища са материализиран символ на българщината 

за общността и за това свидетелства фактът, че български училища зад 

граница продължават да функционират и да се развиват, най-вече 

благодарение на усилията на родолюбиви българи, за които те са „късче 

от България”, до което децата им могат да се докосват (Христова, 2018: 

239-250). 

Повечето български училища и образователни институции с 

преподаване на български език в чужбина възникват по инициатива на 

българските общности и в съответствие с местното законодателство. 

Има обаче и изключения – две от българските училища в региона на 

Централна Европа са държавни училища – в Прага и в Братислава. МОН 

ръководи и контролира тяхната дейност в съответствие със Закона за 

народната просвета, Кодекса на труда и международните договорености 

(Пенчев, 2017: 41). 

Българското средно училище „Д-р Петър Берон“ в Прага е 

основано през октомври 1948 г., под името Българско основно училище 

„Г. Димитров“ (Колев, 2013: 261). Към настоящия момент то продължава 

активно да развива своята просветна дейност и в него се обучават 

ученици от 1 до 12 клас.  
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Българското средно училище „Христо Ботев“ в Братислава също е 

основано през 1948 г. Днес в системата на словашките училища то е 

регистрирано като „Частно основно училище и частна гимназия“ (Колев, 

2013: 264). Подобно на училището в Прага, и в това в Братислава има 

начално, прогимназиално и средно образование.   

И двете училища спомагат за възпитанието на младите членове на 

българската общност и опазването на българските традиции и ценности.  

Накрая, но не на последно място по значение, следва да отдам 

внимание и на мигрантските медии като самостоятелна организационна 

единица от културния живот на българската общност. В Чехия към 

настоящия момент има две български печатни медии – списание „Роден 

глас”, водещо началото си от 1971 г., и списание „Българи”, издавано от 

сдружение „Възраждане” от 2001 г. Медиите на българската общност, в 

частност „Роден глас”,  имат  значима роля на пазители и медиатори на 

културното наследство на българската общност по чешките земи.  

 

Медиите в ролята на стожер на българската диаспора 

В историята на българската журналистика е важен фактът, че 

първите български печатни медии са издавани извън българските земи: 

първото редовно българско списание „Любословие” се издава от 

Константин Фотинов в град Смирна (днешен Измир), първият български 

вестник „Български орел” е основан от Иван Богоров през 1846 в 

Лайпциг, а първият български всекидневник „Секидневний Новинар”, 

редактиран от Павел Бобеков се появява в Румъния през 1877 

(Панайотов, 203: 7). Днес, почти два века след пионерските български 

печатни издания и в различни кътчета на земното кълбо сплотени 

български общности продължават да създават и издават своите „печатни 

връзки“ с България. Реализирането на медийни проекти сред 
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българските общности е естествено, защото те играят ролята на 

медиатори и пазители на културното наследство (Янев, 2017: 37-38). 

 Натрупването на мигранти води до формиране на общности, а 

оттам на свой ред и до организирането на основни за тази общност (най-

вече културни) институции. Основните характеристики на мигрантските 

структури показват, че в някакъв момент общността неминуемо решава 

да разшири своят дейност и се заема с издаването на вестник или 

списание (много често и двете), а в по-съвременния свят и създаване на 

дигитално съдържание. Независимо от конкретния формат, 

сформираните от българските общности медии изпълняват няколко 

основни функции – комуникационна, културно-просветна, социална, 

информативна, преводаческа и на моменти политическа (Гергова, 2017: 

239). 

Като предпоставка за създаването на мигрантските медии, 

експертите най-често сочат от една страна нарастващия брой мигранти 

и специфичните им комуникационни нужда (Дренчева, 2016), а от друга 

– рядкото, едностранчиво и по-често свързано с негативни новини 

отразяване на българския образ в медиите на страните приемници.  

Медиите на българската диаспора, освен интеграционна роля, имат 

още и задачата да моделират и доизграждат образа на българина, на 

българската общност, традиции и култура. Мигрантските медии, където 

и да се намират по света, служат за своеобразно огледало на общностите, 

които ги издават и четат. Потвърждение на гореспоменатото са 

мигрантските медии в страните със стара българска миграция и особено 

тези, съсредоточени в Средна Европа, където българите имат официален 

статут на малцинства. Такива издания са вестникът на българите в 

Унгария „Български вести” и българското списание „Хемус”, издавано 

там; списание „Сънародник”, издавано от българите в Словакия, което 

се явява наследник на „Роден глас” след разделянето на Чехословакия; 
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вестник „Náša glás”, издаван от банатските българи в Румъния; списание 

„Родна реч” на българското малцинство в Хърватия. Такива са и двете 

вече споменати печатни издания на българските общности в Чешката 

Република: списание „Роден глас” на Асоциацията на българските 

сдружения и списание „Българи” на Гражданското сдружение 

„Възраждане”. 

Моят избор да се фокусирам основно върху списание „Роден глас” 

е заради факта, че то е една от най-старите български медии, издавани 

извън пределите на България. 

 

„Роден глас“ – мастиленият повелител на времето 

Изданието на българската общност в Чехия „Роден глас” води 

началото си от далечната 1971 г., когато наши сънародници в 

Братислава, тогавашна  Чехословакия, изпитват все по-голяма 

необходимост да обсъдят помежду си своите радости, болки, новини и 

да ги споделят на родния език със своите сънародници, разпръснати из 

цяла Чехословакия. През същата година Управителният съвет на 

Българския културен клуб в Братислава взема решение да се издава 

вестник на български език, който да запознава нашите сънародници с 

дейността и живота на българската общност, както и с постиженията на 

„българския народ и народите в Чехословакия”. Името „Роден глас” се 

избира единодушно – българският вестник следва да играе ролята на 

родния глас в чуждата страна – това, което българската общност иска да 

каже както на обществото, сред което живее, така и на сънародниците си 

в България и навсякъде другаде по света.  

Първият брой на вестник „Роден глас” излиза през юни 1971 г. и 

според архивите през следващите 3 години (между юни 1971 и февруари 

1973 г.) са излезли общо четири броя. През този период вестникът се 

списва благодарение на ентусиазма и абсолютно доброволния труд на 
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редакционния екип, отпечатва се в град Прешов, днешна Словакия, и се 

изпраща до всички български семейства в Словакия, а също и на 

българските културни клубове в Чехия.  

През 1973 г. българската общност в Братислава подава молба до 

съответните органи за регистриране на вестник „Роден глас” като 

пълноправна миграционна медия. По редица административни причини 

обаче, той не може да продължи да се издава като вестник, който ще се 

разпространява из цяла Чехословакия, заради което управителният съвет 

на Клуба взема решението да издава информационен бюлетин със 

същото наименование. 

Днес единственото, което напомня и свидетелства за тези първи 

години на „Роден глас” и издаването на вестника през 70-те години на 

ХХ век, са два броя, съхранени в личните архиви на неговите първи 

редактори – първият брой от юни 1971 г. и брой 14 от юни 1978 г. Между 

тях, а и след това, за известен период архивите остават празни. 

Възрастните български граждани в Чехия и Словакия свидетелстват за 

това, че вестникът (бюлетинът), се е издавал и са запазили, ако не 

материали, то поне емоционални спомени за „Роден глас” от първото му 

десетилетие. 

През 1978 г. редакционният екип взема решението „Роден глас” да 

следва някаква периодичност и да се издава 4 пъти годишно (Гърдев, 

2003: 249), което е по-постижимо от първоначално заложената идея 

бюлетинът да се издава 6 пъти годишно. 

Трудно се оказва не само списването и разпространението, но и 

отпечатването на „Роден глас”, защото в цялата тогавашна Чехословакия 

съществува само едно-единствено място, в което има печатница с 

кирилска азбука – Дукелските печатници в град Прешов на територията 

на днешна Словакия. В Прешов обаче няма разнообразие от заглавни 

шрифтове, което налага да се поръчват рисувани на ръка заглавия 
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(Гърдев 2003: 250). Като допълнение, самият град Прешов се намира на 

около 500 километра от Братислава, което съвсем усложнява ситуацията 

с издаването на „Роден глас”. Почти половин век по-късно, в част от 

спомените си госпожа Лора Неделчева–Добруцка, дългогодишен член 

на редакционния екип на „Роден глас”, разказва за своите чести, съвсем 

нелеки пътувания от Братислава до Прешов и обратно. Тя споменава и  

за грешките, които са съпътствали процеса на печатане на страниците, 

защото никой от печатарите не е владеел български език и не е разбирал 

какво точно отпечатва, за трудностите да съчетава своята основна работа 

с почти доброволческата дейност в „Роден глас”, но и за цялата 

отдаденост и смисъл, които са били и продължават да бъдат движещ 

механизъм.  

Докато се издава в Братислава, процедурата по финансирането е 

изключително усложнена: редакционните екипи са в Братислава и там се 

изплащат разходите, печатницата е в далечния град Прешов, а 

Комитетът на българите в чужбина изпраща финансовите средства за 

издаването му в Прага, където всички се отчитат. Целият този процес 

отнема много ненужно време за изпращане и връщане на документи, за 

превеждане и разплащане на суми. Процедурата е много тромава, а 

времето, което редакционният екип може да прекарва в редакцията, 

работейки над следващия брой, в действителност се налага да прекарва 

в пътуване между различни градове на Чехословакия.  Заради всичко 

това и най-вече заради идеята, че ако се издава в столицата на 

Чехословакия – Прага, бюлетинът би достигал по-лесно до по-голяма 

част от българското общество, Съветът на председателите на Българския 

културен клуб в Чехословашката Република  на заседание от 12 юли 1980 

г. взема решение Прага да приеме информационния бюлетин „Роден 

глас” и издаването му да продължи в чехословашката столица (Гърдев 

2003: 250- 251). 
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До края на 1980 година издаването на „Роден глас” продължава да 

бъде задължение на Българският културен клуб в Братислава, а в 

навечерието на официалното му преместване всички представители на 

управителния съвет на Българският културен клуб поемат задължението 

да изградят правилно функциониращ дописнически апарат към своите 

съвети, за да бъде дейността на българските културни клубове адекватно 

отразявана в бюлетина. Управителният съвет поема отговорността 

бюлетинът да се издава редовно и да бъде подпомаган с финансови 

средства. Доколко са изпълнени тогавашните обещания, днес е трудно 

да се определи. Със сигурност е известно, че на територията на Прага 

„Роден глас” приключва с периода си на вестник или бюлетин и започва 

да се издава като списание във вид, в който до известна степен го 

познаваме и днес.  

Началото на 90-те години на ХХ век е сложно време в 

Чехословакия. От една страна са политическите промени, настъпили 

след 1989 г., а от друга – официалното разделяне през 1993 г. на 

Чехословакия на Чешка Република и Словашка Република. Кризата в 

„Роден глас” изпреварва тези събития – в края на 1989 и началото на 1990 

излеза един-единствен брой.  От този момент българската общност в 

Прага и в цяла Чехословакия остава без своя печатен орган. Будният дух 

на един човек обаче, буквално спасява общността от тази културна 

катастрофа – един от първите учредители на българските организации 

Йордан Балуров решава да възстанови печатната традиция, преди тя да 

е безвъзвратно загубена. Така през 1991 г. той предлага на Управителния 

съвет разработената от него концепция  за бъдещ бюлетин, продължаващ 

да носи името „Роден глас”. Представите му за бюлетин са скромни – не 

държи на външния вид, категорично не смята да отделя време на 

графично и стилово оформление. Единствената водеща цел е „Роден 

глас” да отразява истината, да бъде критичен, но и да обединява хората 
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на патриотична база. Въпреки че Управителният съвет на пражкия клуб 

първоначално одобрява бюлетина, по-късно възникват разногласия, по 

повод вида, начина и въобще смисъла от това да се продължи с 

издаването на „Роден глас”. Така се стига до момента, в който между 

юни 1991 г. и април 1995 г., Балуров издава „Роден глас” със средства от 

собствената си пенсия. Самофинансирането е отбелязано в 

редакторското каре на броевете. Именно липсата на средства обяснява 

скромния външен вид и циклостилния формат на изданията, което обаче 

не пречи текстовете вътре да са актуални, а информацията разнообразна 

и полезна.  От броевете, издавани със собствени средства на Йордан 

Балуров, днес можем да открием само такива от 1994  и 1995 г., но в 

разговорите с негови съмишленици става ясно, че те са чели и 

притежавали броеве от 1991 г. и след това. 

Прекрачването в новото хилядолетие бележи и едно своеобразно 

ново начало за „Роден глас”. По-голяма част от трудностите по 

издаването му, които са се откроили през изминалия век, вече са 

отстранени, редакторските комисии са сменени, а неразбирателството по 

между им е сведено до минимум. Разпространението вече е на 

достатъчно добро ниво, защото списание „Роден глас” е не само познато, 

но и все по-търсено от членовете на българската общност в Чехия. 

Вниманието на чешкото общество също е успешно привлечено под една 

или друга форма и спокойно може да се твърди, че след 2000 г. списание 

„Роден глас” навлиза в своя заслужен „Златен век”. 

Днес, повече от 50 години след излизането на първия брой, „Роден 

глас“ е най-старата българска печатна медия, издавана в пределите на 

континентална Европа. Настоящата визия на списанието сега е 

значително по-различна, модерна и привлекателна от първообраза му 

през 1971 г. и това е закономерно. Темите и ценностите на медията обаче 
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не са се променили, а са пренесли през времето мигрантската култура и 

история на българското присъствие по чешките земи.  

Следвайки динамиката на културната идентичност, редакционният 

екип се стреми всеки следващ брой на „Роден глас” чрез своето 

тематично структуриране да постига баланс между темите от миналото 

и тези от настоящето. Съдържанието на списанието се движи в хода на 

актуалните новости, но и остава пазител на традициите. Тематичното 

разнообразие и различната насоченост на статиите са успешният 

механизъм, благодарение на който „Роден глас” продължа да 

функционира правилно.  

Тематичното разнообразие на списание „Роден глас” до голяма 

степен се определя от неговата специфика като двумесечно издание. 

Концепцията на списанието е базирана изцяло традиционно и по 

познатите норми – то предлага рубрики, които отговарят на високи 

редакторски критерии и обхващат новините за българската общност в 

Чехия, основните инициативи на Асоциацията на българските 

сдружения в Чешката Република, социални и културни теми, 

международна информация, исторически статии, посветени на именити 

българи, интервюта с наши съграждани, пътеписи и дори правни съвети 

към българските граждани. Списание „Роден глас” отделя особено 

голямо внимание на дейностите, свързани с образованието на 

българските деца в Чешката Република и по-конкретно, на активния 

живот на българските училища в страната. Здравната тематика също е 

застъпена в някои от броевете, като винаги се прави важното уточнение, 

че материалите дават обща информация, поднесена на достъпен език, но 

категорично не могат и не следва да заменят консултацията с лекар или 

друго упълномощено медицинско лице.  
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Хората на „Роден глас“ 

Освен периодичността и тиражът, от изключително значение за 

списанието е и каква е неговата аудитория. При създаването водещата 

идея на „Роден глас” е била да дава отговори на въпроса „Кои сме ние?”, 

провокирайки по този начин чувство за принадлежност. Съвременният 

облик на списанието отговаря на зададения преди почти половин век 

въпрос и смело заявява „Това сме ние!”. Докато при „Кои сме ние?” 

„Роден глас” и посланията му са били адресиране най-вече към самата 

общност, то при „Това сме ние!” се предполага по-широк адресат в 

страната приемник, насочен и извън пределите на българската общност.  

Все пак основните читатели на списание „Роден глас” са членовете 

на българските клубове, част от Асоциацията на българските сдружения 

в Чешката Република. Целевата аудитория на „Роден глас” е базирана в 

няколко основни групи: 

● Българи, трайно живеещи в Чехия и техните семейства 

● Родители на деца от Българското средно училище „Доктор 

Петър Берон” в град Прага 

● Потомци на някои от първите български заселници по чешките 

земи 

● Чешки студенти, изучаващи славянска филология или друга 

специалност, в която са включени лекции и на български език  

● Сънародници в България 

Важно да се отбележи е и това, че към целевата аудитория спадат 

и чешките българисти – тези, които се интересуват от България, езика, 

културата и историята. В този смисъл „Роден глас” представя не само 

българската общност, но и страната ни в светлина, в която заслужава 

другите националности да я познават.  
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„Роден глас” – свободен диалог между две култури 

През призмата на времето „Роден глас”, една от най-старите 

български мигрантски печатни медии, може да бъде разглеждан и като 

един от най-мащабните проекти, създавани от българската общност в 

Чешката Република. Неговото основаване е плод на колективни усилия, 

безвъзмезден труд и много отдаденост, а неговото по-нататъшно 

развитие се дължи на отговорността на дейни българи, която са 

изпитвали както пред себе си, така и пред обществото, от което са част.  

Респектиращ по обем и времеви диапазон на издаване, през 

годините „Роден глас” винаги се е стремял да укрепи етническото 

самосъзнание на общността, да допринесе за социалното и културното й 

развитие, и разбира се, да съгражда мостове между българската 

мигрантска общност и родната страна. Той играе важна роля за 

съхраняването на българския език, култура и национална идентичност, 

които във времето на размитите граници стават все по-трудни за 

опазване.   

Интеграционните функции на „Роден глас” успешно го превръщат 

в своеобразен начин за водене на свободен диалог между българската и 

чешката култура.  Благодарение на своята актуалност и неподправено 

съдържание „Роден глас” привлича не само нова аудитория, но и открива 

все повече и по-млади сътрудници, които иска да станат част от екипа и 

да продължават половинвековната българска печатна традиция.  

 

 „Роден глас” и стремежът към бъдеще 

Петдесет години са дълъг период от време, през който „Роден глас” 

е изпълнил една немалка част от основните си възложени при 

основаването му цели. Общността е скрепена, колективна, подпомагаща 

се, затова през последните две десетилетия списанието преживява 

своеобразна метаморфоза: от основно писане по сакрални теми за 
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колективната памет, списанието като българско периодично издание се 

е развило към по-широк обхват от теми и изразяване. „Роден глас” 

надскача заложената стратегия и плановете на редакционните екипи и 

вече е насочено не само навътре към общността, а и активно в 

посланията си навън към чешкото общество.  

„Роден глас” по естествен начин отразява настроенията на 

мигрантските движения, както и етапите, в които потребността от 

култура бива изпреварена от икономически въпроси и обратното – 

когато културата се явява като последна надежда за националната 

идентичност. Неоспоримо е, че всички трудности около създаването, 

издаването, отпечатването и дори съхраняването на „Роден глас”, са 

доказателство колко силно е било желанието на българската общност да 

имат своя медия и колко голяма е била готовността на хора като Йордан 

Балуров да преглътнат обидите и кавгите, да издават със собствени 

средства, да правят компромис с качеството и печата, но да продължават 

дейно да издават „Роден глас”. 

Ако има една дума, която да може да характеризира това да 

създаваш, редактираш и издаваш българска медия в чуждоетническа 

среда, то това вероятно би била – предизвикателство. Предизвикателство 

е да поддържаш достатъчно адекватно и актуално съдържание във време, 

в което информацията се променя непрестанно. Предизвикателство е в 

ерата на технологиите да устоиш на изкушението да не се откажеш от 

печатното издание и да не се базираш изцяло в онлайн пространството. 

Предизвикателство е да събереш добър екип, който да живее с ритъма на 

списанието. Предизвикателство е и да съхраниш всичко досега и да 

продължиш нататък с вярата, че смисъл има. 

Заслугите за всичко това принадлежат изцяло на редакторските 

екипи, които „Роден глас” е имал и продължава да има през всичките 

години от съществуването си. На всички хора, които са обединили 
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своите интелектуални и творчески усилия, за да списват, редактират и 

издават „Роден глас”, не позволявайки гласът на родината да заглъхне в 

съзнанието на българите по чешките земи.  

„Роден глас” обаче не е само хората, които го създават, той е и тези, 

които го четат, общността, която се идентифицира с медията и 

постепенно двете стават взаимно свързани и подкрепящи се. Вероятно 

българската общност би функционирала и без своите български медии, 

но със сигурност ще се усеща липсата от това обединяващо ги звено. 

Казват, че „родината е там, където има поне един българин” – 

думите са преписвани на няколко човека, никой не е категоричен за 

първоизточника им, но те, подобно на онази песен за бялото облаче са се 

превърнали под някаква форма в характеристика на българите, живеещи 

извън пределите на родината. Следвайки тази крилата фраза, отбелязвам, 

че някъде там, на около 1 100 километра от София, българите неуморно 

и дейно съграждат и преоткриват своята малка България между 

страниците на „Роден глас”.  

 

Заключение 

Целият исторически път на българската мигрантска медия „Роден 

глас” може да служи като поредно потвърждение на твърдението, че 

печатът е не само в пряка зависимост от общността, но е и отражение на 

обществените идеи, конфликти, мечти и всички различни по вид емоции 

и преживявания, които съпътстват същата тази общност.  

Изследвайки хронологията на българските мигрантски вълни към 

земите на Чехия и Словакия се замислих какво щеше да се случи, ако 

„Роден глас” се бе появил непосредствено след създаването на първото 

тайно дружество „Побратим”?. Фактът, че дадена група хора са 

почувствали потребност да станат част от едно цяло, в което споделят 

идеите и каузите си, по естествен път води до идеята, че спокойно е 
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можело да има и българска мигрантска медия през втората половина на 

XIX век – време, в което се заражда и цялостният български периодичен 

печат. „Роден глас” е можел да се появи с първите две мигрантски вълни 

– студентска или градинарска, но той се „ражда” почти век по-късно. 

Причината може да се обясни с факта, че във втората половина на ХХ 

век българското присъствие по чешките земи е вече изявено. Първите 

организации са създадени и функционират успешно, част от българите 

са отдавна уседнали и изградили живота си в тази територия, културните 

институции съществуват, образователните – също. Голяма част от 

общността вече има живот извън рамките на работния ден, българите 

стават социално активни, организират се все повече културни събития и 

тъкмо тогава се появява нуждата от още нещо, копнеж по това, което 

допълнително да сплоти и обедини хората, което да им дава възможност 

да споделят с по-широк кръг от сънародниците си и дори чисто 

материално да могат да докоснат. Нещо като огнище, около което да 

застанат и чиято светлина и топлина да грее толкова силно, колкото 

отдаденост самите те вложат в разпалването на жаравата.  

„Роден глас” се появява в отговор на тази потребност и буквално 

се превръща в гласът от и на родината. Познат, винаги закрилнически и 

търсен. 

Някои ще отбележат, че „Роден глас” се появява във време без 

особени критерии към медиите, издавани зад граница – вероятно имат 

основание. „Роден глас” е сред първите български печатни издания, 

издавани в Средна Европа и базата за сравнение е  малка. Но няма да се 

съглася с тезата, че са липсвали критерии и очаквания, защото „Роден 

глас” успешно устоява на две тежки предизвикателства – веднъж пред 

времето, което съвсем не се оказва благосклонно, и веднъж пред своите 

читатели, които макар да нямат опит и база за сравнение, имат немалки 

очаквания.  
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Между страниците първоначално на вестника, а после и на 

списанието, едно опитно журналистическо око със сигурност може да 

открие известни неточности; неща, които е трябвало да бъдат променени 

или въобще да не бъдат включвани. „Роден глас”, обаче, въпреки всичко 

остава медия, издавана от непрофесионалисти (самодейци) и като такава 

е „съвършена с несъвършенствата си”. 

През призмата на времето, бюлетинът на Йордан Балуров за 

мнозина вероятно също би имал доста компромисен вид и спорно 

съдържание, но не бива да се отрича фактът, че именно тези листа, 

напечатани собственоръчно на пишеща машина и със заглавия 

„сглобени” от думите на вече публикувани в българския периодичен 

печат теми, са изиграли изключително важната роля да се съхрани в 

исторически и културен план „Роден глас” като медия на българската 

диаспора. 

Именно защото всяко от десетилетията на „Роден глас” е епоха, 

пълна с трудности, неразбирателства, но и с много отдадена и упорита 

работа, днес не можем да си позволим за задраскаме нито година от тази 

история, нито ред от и без това малко съществуващите архиви. „Роден 

глас”, какъвто го познаваме в наши дни е такъв, заради всичкото „преди” 

живяло в броевете му назад през годините.  

Не мога да предположа къде ще бъде „Роден глас” след още 

половин век, но силно се надявам издателската му дейност да бъде все 

така активна и тогава. Надявам се и в бъдеще да има интерес по темата 

и вярвам, че с наследената памет и обемните за анализиране и проучване 

материали, историята на „Роден глас” ще продължава да се пише всеки 

ден. 
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