КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В МИГРАЦИЯ:
ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПРОБЛЕМИ

Културното наследство, което българите зад граница пренасят от родината, предават на децата и внуците си, популяризират в приемните общества, практикуват и съхраняват,
за което милеят и което е живата им връзка с България, съдържа многообразни елементи: говоримия език, традиционните обичаи и календар и официалните празници, фолклорните
танци, музика и песни, православието като вяра и практика,
литературата и изобразителното изкуство от по-старо и
по-ново време, храната. То не е консервирано познание, а жив
процес, в който се включват и емигрантите, и българските им
роднини и приятели, и държавните институции – тук и там,
и артистите, и учените. То е и основата, ядрото, което обединява в различни формални и неформални организации и групи
сънародниците ни в чужбина – за да съхранят, предадат и популяризират културното си наследство, те основават и поддържат училища, църкви, танцови и певчески клубове, асоциации, дружества, библиотеки, събират се, за да слушат заедно
музика и за да вкусят отново родните гозби, за да се помолят
или да отдадат почит на великите българи.

КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ КНИЖКА?
В тази книжка сме се опитали да обобщим добрите практики
и проблемите, които сме регистрирали сред българските мигрантски общности, по отношение на културното наследство
(опазване, пренасяне, трансмисия, промотиране, популяризиране) във връзка с консолидацията на тези общности, техния
вътрешен живот и комуникация с родината и местното общество. Приложили сме и своите идеи за решаване на наличните проблеми, съдържащи промяна в политиките, практиките и
законодателната рамка.

КЪМ КОГО Е НАСОЧЕНА?
Информацията и идеите са адресирани към всички държавни органи, имащи отношение към българите в чужбина, но
най-вече към Народното събрание на Република България и,
в частност, Комисията по политиките за българите в чужбина,
Вицепрезидента на Р България, Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство
на външните работи и задграничните дипломатически представителства, Държавната агенция за българите в чужбина,
Дирекция „Вероизповедания“ на Министерски съвет, както и
към Българската православна църква. Научната група, която
стои зад информацията и препоръките в изданието, би искала
да е полезна на държавните институции и да ги подкрепи с
натрупания си опит и в качеството си на медиатор между българските общности зад граница и в родината, между политическия, обществения и медийния сектор.

КАК Е ИЗГОТВЕНА?
През периода 2015–2017 г. екип от ИЕФЕМ-БАН по финансиран
от Фонд „Научни изследвания“ към МОН проект имаше възможност да изследва съвременните български емигрантски
общности в 80 населени места в 16 европейски страни
(Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Ирландия,
Испания, Италия, Кипър, Нидерландия, Норвегия, Португалия,
Финландия, Франция, Швейцария и Швеция) и в различни
части на САЩ (Илинойс, Ню Йорк, Вашингтон ДС, Масачузетс,
Калифорния). Срещнахме се с представители на 305 формални и неформални организации и бизнес инициативи на
българи в чужбина, в т.ч. посолства (9); генерални консулства (4); български храмове и български православни църковни общини (37); неделни училища, културно-образователни
центрове и школи (84); Български културни институти (2); културни центрове, асоциации, културно-просветни организации и сдружения (43); фолклорни групи и танцови ансамбли
(63); оркестри, хорове, певчески групи и музикални състави
(13); съюзи и сдружения на писатели, художници, артисти (6);
детски градини, занимални и детски центрове (6); студентски
дружества (5); вестници, интернет сайтове, онлайн телевизии,
списания (9); български ресторанти (6); магазини и складове за
български хранителни стоки (11); местни организации за интеграция на имигранти (2); български книжарници (2); фондации
(2), библиотеки (1), театри (1) (вж. приложения в края списък).
Това е най-мащабното проучване на българските общности
зад граница, провеждано досега в историята на българската
хуманитаристика. Събраният богат емпиричен материал е основата на нашите научни анализи и експертиза.

КОИ СА АВТОРИТЕ?
Екипът ни е ръководен от доц. д-р Владимир Пенчев и се състои от етнолози, антрополози и фолклористи от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН: доц. д-р Катя Михайлова, доц. д-р
Николай Вуков, гл.ас. д-р Лина Гергова, гл.ас. д-р Мариянка Борисова,
гл.ас. д-р Таня Матанова, гл.ас. д-р Яна Гергова и докторант Валентин
Воскресенски. Всички учени имат солиден опит в работата с български
общности в чужбина. Асоциирани членове на екипа са доц. д-р Боян
Кулов от Националния институт по геофизика, геодезия и география
при БАН, основател и дългогодишен председател на Асоциацията на
българските училища в чужбина, и д-р Йордан Янев, изследовател и администратор с десетилетен опит в работата с българи в чужбина.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ОБЩ ПРЕГЛЕД
Българският език е роден за първото поколение емигранти, повечето от които са завършили своето образоване в България. За
т.нар. 1,5 поколение (родени в България, но
емигрирали в детска възраст и социализирали се в приемното общество) българският също е роден, но той рядко или недостатъчно е изучаван в училище в България. За
второто поколение (родените в миграция)
българският е майчин, но не може да бъде
възприеман като роден.
Опитът показва, че семейното обучение в
език е разнообразно в зависимост от спецификите на семейството (смесен или ендогамен брак, интензивност на комуникация с
други българи, степен на свързаност с България) и на българската общност в обитаваното населено място (компактност, наличие
на училище). Изборът какъв език да научи
детето като майчин, роден или пръв е на родителите и те нерядко предпочитат детето
им да проговори първо местния, а след
това български. Често, особено при смесени бракове, до научаване на български език
изобщо не се стига.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК: ДОБРИ ПРАКТИКИ
Организирането на българските неделни училища в Асоциация на българските училища в чужбина е добра основа
за съвместно иницииране на политики и на него се дължат
голяма част от добрите тенденции в задграничните ни училища.
Категорично сред най-добрите практики в политиките към
българите зад граница са програмата „Роден език и култура зад граница“ на МОН и механизмът за финансиране на
българските неделни училища в чужбина по Постановление
№334 на Министерски съвет. Тези два инструмента дават
възможност за относително спокойна, планируема и ефективна работа на българските емигрантски училища. Изискването за регистрирането на училищата към местни юридически
лица (асоциации) създава предпоставки за консолидиране на
общността и организиране на други извънучилищни дейности за ученици и родители.
Някои общности успяват да организират български детски
градини, което осигурява изучаването на български език от
ранна детска възраст (Атина, Лос Анджелис, Хелзинки, Мюнхен,
Чикаго и др.).
Традиционно инициираният от Държавната агенция за българите в чужбина Детско-юношеския литературен конкурс
„Стефан Гечев”, а спорадично и от други организации подобни
кампании са важна мотивация за усъвършенстване на владеенето на български език от децата ни в чужбина.
Една важна външна мотивация за изучаване на български
език е признаването му за матуритетен в приемните страни,
като засега това е реализирано само в Ирландия и в щата Илинойс (САЩ).

През годините са изградени разнообразни механизми за привличане на студенти от българските исторически и съвременни мигрантски общности в български висши учебни заведения.
Що се отнася до поддържането на езика сред възрастните емигранти, добра практика са организираните като частни инициативи библиотеки и книжарници (Атина, Лион, Лондон,
Чикаго, Ларнака, Детройт и др.), както и голяма част дейностите на Българските културни институти. В Европа много от
емигрантите гледат редовно българска телевизия и следят
български медии.
Стартираща добра практика е проектът „Прозорец към Родината“, в рамките на който чрез дарения се набират книги и
учебници от България за българските деца в чужбина.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК: ПРОБЛЕМИ
Ранното езиково обучение не е приоритет за българската държава
и не се финансира от нея. В българските учебни заведения в чужбина
се започва от задължителните за България образователни нива (предучилищна от 5-годишна възраст). По този начин българският език често
бива изучаван като чужд.
Заради несъвършенства в механизмите за финансиране на българските неделни училища в чужбина (най-вече по Постановление №334 на
МС) на много места се наблюдава роене на училищата, което не се
основава на райониране (Вашингтон, Ню Йорк, Атина, Лондон, Рим,
Париж, Лимасол и др.). Това роене е травматично и за цялостния живот
на българските общности. Преодоляването на този процес ще спести
средства на държавата и ще оздрави общностите ни.
Сериозен е проблемът с учебния материал и изисквания хорариум за часове по български език, който споделят 100% от българските
учители в чужбина. Учебниците и учебните помагала до голяма степен
са непригодни, защото съдържанието не е адаптирано, а просто съкратено. Учебниците често са изготвени от автори, които нямат опит в
обучението на деца зад граница и не познават спецификата му. Проблемите с учебния материал и учебниците е сред основните причини
редица училища да не инициират регистрация по ПМС №334 и да работят самостоятелно като подготвят учебна програма и занятия спрямо
нуждите на своите ученици – особено в САЩ, където очакванията за
завръщане в родината са по-ниски (Лос Анжелис, Ню Йорк, Сан Диего,
Сан Франциско, Чикаго и др., също така Монпелие и Манделю).
Кандидатстването във ВУЗ в България на младежи, завършили български неделни училища зад граница, не е приоритет и няма политика
за неговото подкрепяне. Напротив, документите за завършено средно
образование в българските училища зад граница биват издавани след
кандидатстудентската кампания в България и така желаещите да кандидатстват тук зрелостници губят една година. Младежите от чужбина не
са на съизмеримо със зрелостниците от България ниво на владеене на
езика.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК:
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Иницииране на механизъм за финансиране на ранно езиково обучение в занимални,
ясли, детски градини, клубове и пр., за да се
насърчава изучаването на български език като
роден, а при смесени семейства – в условия на
билингвизъм.
Въвеждане на механизми за ограничаване роенето на училищата, основаващи се на диференциране на финансирането с оглед на изисквания за райониране или минимална отдалеченост
между училищата.
Ревизия на Постановление №103 на МС, в което
да се включат и ученици и зрелостници с българско гражданство, но обучаващи се във или
завършили български неделни училища в чужбина, като по този начин се допълнят квотите за
български младежи в обучителни лагери и във
висши учебни заведения от т.нар. исторически
общности.
В бройките за държавна поръчка в българските
университети и колежи могат да бъдат въведени
квоти, за зрелостниците, завършили средно образование в българските училища зад граница,
подобно на квотите за историческите общности.

ПРАВОСЛАВИЕ

ОБЩ ПРЕГЛЕД
Въпросът с източното православие като религия на българите зад
граница е много деликатен, тъй като емигриралите български
граждани не са само от тази деноминация, а много често дори не
са християни, но източното православие се смята за традиционна
характеристика на българския гражданин (отразено и в Конституцията на Република България). Въпреки че Българската православна църква е автономна и независима институция, държавата
има механизми за подкрепа на църковната дейност. В комплексите на две дипломатически мисии се помещават храмове (Лондон
и Виена), а Дирекция „Вероизповедания“ към Министерски съвет
субсидира издръжката на български храмове и свещенослужителите, работещи зад граница. Не са ни известни случаи държавата
да подпомага под каквато и да е форма други вероизповедания
при българските емигранти в чужбина.
Напоследък Асоциацията на българските училища в чужбина
интензифицира партньорството си с Българската православна
църква и започнаха разговори за въвеждане на вероучението
като дисциплина в задграничните училища.

ПРАВОСЛАВИЕ: ДОБРИ ПРАКТИКИ
Към момента са основани десетки български православни
църковни общини, набирани на средства от различни източници и са изградени нови или приспособени стари сгради за
храмове (Атина, Вашингтон, Виена, Енгера, Хага, Сан Франциско и др.) или са направени постъпки за ползване на налични
(обикновено от друга деноминация) в съответното селище.
След встъпването на негово високопреосвещенство Антоний като митрополит на Западно- и Средоевропейската
епархия, църковният живот се интензифицира и видимо доверието в Българската православна църква сред българските
общности в чужбина се покачва.
Редица храмове се утвърждават като притегателен
център не само за вярващите, но и за общността изобщо
заради множеството инициативи и заради харизматичната личност на съответния свещенослужител (Атина,
Берлин, Милано, Сан Диего, Ню Йорк, Сан Франциско, Страсбург, Хамбург, Цюрих, Мюнхен и мн.др.). Особено показателен
е примерът с двете българските православни църкви в Чикаго,
където храмовите сгради приютяват и училище, театрален
салон, ресторант.

ПРАВОСЛАВИЕ: ПРОБЛЕМИ
Църковните храмове се очертават като най-малко притегателните „български“ места. От една страна, цялата общност
ги познава и счита за важно наличието на храм, но от друга,
църковните служби са посещавани предимно на големи празници (Великден, Цветница, Йордановден и др.).
Българските духовници са недостатъчно на брой (напр. в
някои страни отдалечени градове се обслужват от един свещеник, както и дори цели страни като Швеция, Норвегия,
Дания и Финландия, взети заедно). Прави впечатление, че повечето други поместни православни църкви (руската, румънската, гръцката и сръбската) са по-добре организирани.
На повечето свещенослужители не е осигурен задоволителен жизнен стандарт и те са принудени да работят и друга
работа, което понижава престижа им и им отнема от времето
за комуникация с общността. Погледнати в по-голям мащаб,
изглежда, че някои църковни общини са привилегировани, а
за други Българската православна църква и държавата не полагат достатъчно грижи.

ПРАВОСЛАВИЕ: ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Църковните настоятелства и свещенослужителите могат да
предприемат инициативи за организиране на тържества,
концерти, конкурси за децата, пикници или общи трапези по случай празници с цел консолидиране на българите
(деца, младежи, възрастни) и утвърждаване на църквата като притегателен център за цялата общност (моделът е добре разработен от руската, румънската, гръцката
и сръбската църква, ползва се и от БПЦО „Св.св. Кирил и
Методий“ в Хамбург, БПЦО „Св. Николай Чудотворец“ в Сан
Диего и БПЦ „Св. Йоан Рилски“ в Чикаго).

Необходимо е чувствително увеличаване на броя на
свещенослужителите според нуждите на църковните
общини в епархиите САЩ, Канада и Австралия и Западна и
Средна Европа, както и осигуряване на жизнен стандарт
за тях и техните семейства с цел повишаване на престижа им сред общността.

ТРАДИЦИОННА МУЗИКА И ТАНЦИ
ОБЩ ПРЕГЛЕД
Народната музика и танци, както и обичаите, се осмислят от българските емигранти като изконни, уникални, сплотяващи, жива връзка
с корените. На общностно ниво тези елементи на културното наследство са много важни фактори за консолидация. Предпочитат се
по-известните хорà, любителските състави правят по-лесни сценарии, докато професионалните разчитат дори на авторски хореографии.
Народните танци и музика са водещи в организираните от българските общности събори, събирания, барбекюта, празнични програми, публични хепънинги и представяния, участия в мултикултурни
събития, ателиета и пр. Не можем да подминем и много живия интерес на чужденци към българските фолклорни музика и танци, които
се свързват с българските общности и си партнират. Този интерес е
приносен и за националното самочувствие на българските емигранти.
След училищата, групите за народни танци са най-многобройната
форма (обикновено неформална) на консолидация на българите зад
граница. И докато училищата привличат и обединяват децата, то
танцовите групи са предимно насочени към възрастните. Функционират както относително професионални групи (танцьорите в тях
имат предишен опит; групите имат репертоар, който изпълняват на
различни събития срещу заплащане), така и напълно любителски,
понякога дори водени от аматьори.
В общи линии, самодейността като позната практика носи значими
резултати в развитието на дейностите по наследяване, трансмисия и
популяризиране на традиционните танци и музика сред широк кръг
от общността, включително сред непрофесионалистите.

ТРАДИЦИОННА МУЗИКА И ТАНЦИ:
ДОБРИ ПРАКТИКИ

Множество професионални танцьори с дългогодишен опит
в областни или национални ансамбли в България организират
танцови групи с репертоар и възможност за професионална
или любителска изява.
В Европа и САЩ биват организирани редица фестивали за
български училищни и любителски групи за народни танци
(„На Гергьовско хоро в Лондон“, „Соватчии“ в Лимасол, Български фолклорен фестивал в Мюнхен, „Антика Фест“ в Сан Франциско, “Balkan Fest. Europa Roots” в Сан Диего, „Верея“ в Чикаго
и пр.), но безспорно най-значимият е пътуващият фестивал
„На мегдана на Другата България“ (Лион 2015, Монпелие
2016, Гандия 2017, Милано 2018), в който участват български
фолклорни формации от цяла Европа. В Стара Загора с подкрепата на Общината се организира Българска фолклорна
среща „Верея и приятели“ за български групи от чужбина.
В края на 2016 г. беше официално регистрирана Асоциация
на българските фолклорни състави в чужбина, която ще
бъде посредник в комуникацията и решаването на проблемите на българските групи за народни танци и музика зад граница.
Българските танцови групи са желан гост в мултикултурни
инициативи и събития, организирани в приемните общества. Те представят България и българското, особено в нестоличните градове (Тулуза, Арма, Атина, Ню Йорк, Гандия, Копенхаген
и пр.). Поставянето на българската общност наравно с останалите (понякога считани за по-престижни) мигрантски общности е от особена ценност за емиграцията ни и такива случаи
винаги са посрещани с готовност. Не са малко и инициативите
за кратки фолклорни програми (обикновено 1-2 хорà) в публичните градски пространства с цел консолидиране на общ-

ността и осигуряване на видимостта ѝ в приемното общество (Чикаго,
Лондон, Лион, Арма, Атина, Орхус, Копенхаген, Брюксел и т.н.).
Към множество училища са организирани танцови групи – най-вече
за децата, но често и за техните родители (Лондон, Атина, Ню Йорк,
Милано). Немалко са случаите, в които деца, които не посещават съответното училище, играят в танцовата му група. Народните танци се
утвърждават като една от най-разпространените и почитани извънкласни дейности, в които децата се включват масово, а и в училищните
тържества демонстрират наученото. Програмата „Роден език и култура
зад граница“ позволява на училищата да закупят носии, които са атрактивни за децата и често са мотивиращ фактор те да се включат в танцовата група.

ТРАДИЦИОННА МУЗИКА И ТАНЦИ: ПРОБЛЕМИ

Танцовите клубове изцяло сами финансират дейността си, вкл.
плащане на наем за зала, костюми, участия във фестивали в други
страни. В много градове залите, в които могат да репетират групи за
танци, са много скъпи и/или отдалечени – това е причина съставите
да се събират само веднъж седмично или дори по-рядко.
Особено голям е проблемът с носиите, защото дори конфекцията е
много скъпа – особено за закупуване от училищата. Въпреки това
много от съставите успяват да съберат средства и всеки участник да
закупи костюм. Има и някои случаи, в които цялата група успява да
купи истински традиционни костюми или участниците ползват свои
наследствени (напр. хор „Родина“ в Атина).
Традиционната музика и особено традиционните танци не получават реципрочно на общностния интерес място в програмите на
културните институти и в културните програми на дипломатическите мисии като цяло (изложби и концерти по повод официални празници, гостуващи артисти от България и пр.). Получава се разделение – „високата“ култура в държавните представителства, а „ниската“
(традиционната) – при мигрантските общности (Лондон, Вашингтон,
Ню Йорк). Това разделение, до голяма степен наследено от миналото, не подпомага интегритета на общността, доверието в държавата
и националното самочувствие.

ТРАДИЦИОННА МУЗИКА И ТАНЦИ:
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подкрепата на Държавната агенция за българите в чужбина
за момента е недостатъчна, а невинаги е и търсена. Би било
добре установяване на партньорство между Асоциацията на
българските фолклорни състави в чужбина и ДАБЧ и стартиране на програма за финансиране на дейността (репетиционни зали, костюми, участия) на танцови клубове и фолклорни хорове на проектен принцип.
Тъй като самодейността е много важен принцип на организиране на предаването и популяризирането на това наследство,
от ключово значение е създаването на нормативна възможност за основаване на читалища в чужбина и включването
им в програмите за подкрепа и финансиране на читалищната
мрежа и любителското творчество, т.е. налага се промяна в
Закона за народните читалища.
Националната подкрепа на танцовите и музикални (певчески и инструментални) формации може да се изрази и като на
примера на Общобългарския младежки фолклорен събор „С
България в сърцето“ и срещата „Верея“ се организира държавно финансиран фестивал/събор/преглед на българските
групи зад граница като отделно периодично събитие или като
част от Събора в Копривщица (в който отдавна вече има възможности за изява на чуждестранни групи, изпълняващи български фолклор). По този начин ще бъде поощрено и съхраняването и промотирането не на обработена фолклорна музика,
а на традиционното пеене, свирене и танци.

ТРАДИЦИОННИ ОБИЧАИ
И ПРАЗНИЦИ

ОБЩ ПРЕГЛЕД
Традиционният календар отдавна е нарушил
целостта си за съвременния българин, но старинните обичаи остават важен елемент от културното му наследство. Те са основата за цикличното
консолидиране на общността. Поради разликите
с календара на приемното общество много от популярните в България празници се честват спорадично предимно в семейна среда (имени дни, Благовещение, Голяма Богородица, Никулден и пр.),
но редица други остават важни за мигрантската
общност като цяло и за отделните нейни представители и институции.
От традиционния календар най-значими се оказват Йордановден, Трифон Зарезан, Баба Марта,
Гергьовден, Великденските и Коледните празници. Те биват отбелязвани в различни общностни
пространства (училища, заведения, храмове и
пр.), както и на открито като повод за организиране на пикници и събори.
Традиционната празничност акумулира максимално елементите на културното наследство, осъществявайки едновременно тяхното опазване
(чрез повторението), трансмисия (чрез срещата
на поколенията) и популяризиране (чрез опубличностяването).

ТРАДИЦИОННИ ОБИЧАИ И ПРАЗНИЦИ:
ДОБРИ ПРАКТИКИ
В училищата се организират редица работилници за учениците, а
често и за техните родители, в които изработват сами обредни предмети като сурвачки, кукерски маски и мартеници, боядисват яйца, научават за символиката и функцията на тези обекти и за самите ритуали.
Училищните представители свидетелстват, че децата се включват с
голямо желание и интерес.
В много училища се отделя внимание по време на час на сезонните
празници, като се обяснява тяхното значение и произход. Много често
срещан подход е сравнението с местната традиционна култура и извличане на общото и различното. Така традиционният календар и
обичаи се превръщат в добра база за себепознание и за открояване и разбиране на културното наследство на емигрантите.

Баба Марта и мартениците са сред най-почитаните обичаи
сред българските емигранти и студентите ни в чужбина. Ежегодно се организират много инициативи за популяризиране на тази традиция сред местното общество (Тулуза, Нетуно,
Милано, студентските общности във Великобритания и Германия и др.). Имаме и много данни за това как учениците изработват мартеници в българското неделно училище, което
посещават, за да ги подарят след това на съучениците си в
местното училище. За българите в миграция е важно осмислянето на този обичай като специфичен български и уникален
за Европа.
В повечето случаи на ендогамни бракове стриктно и с желание се изпълняват традициите при раждане. Повечето
такива бракове се сключват в България, но при смесени бракове не е рядка практиката да се канят танцови състави, които да
представят традиционните обреди и да изнесат програма.
Българските магазини в Европа са напълно адекватни в
предлагането на съответната за сезонните празници храна –
козунаци, кори за баница с късмети, агнешко месо, погачи.
Българските ресторанти често предлагат празнични куверти, особено за Трифон Зарезан, Гергьовден и Никулден.

ТРАДИЦИОННИ ОБИЧАИ И ПРАЗНИЦИ:
ПРОБЛЕМИ
Сериозен проблем е липсата на адекватни учебни пособия
и надеждна лесно достъпна информация за българския традиционен календар. Много често поради трудния достъп до
професионална литература преподаватели и организатори
на събития се уповават на неточна информация, открита
в интернет.
Летните празници се отбелязват на много малко места, тъй
като мнозинството мигранти през този сезон се прибират в
България или пътуват. Извън календара остават Еньовден
(24 юни), Петровден (29 юни), Голяма Богородица (15 август) –
празници с голямо значение в България. Важни са и проблеми като включването на местни празници в мигрантския календар (най-вече Хелоуин), често случващото се несъвпадане
на Великден, отместването на традиционните празници за
уикендите (особено Гергьовден), тъй като се падат в работни
дни. Всичко това сериозно нарушава целостта на календара и го променя необратимо като елемент на културното наследство на българите в чужбина.
Липсата на активна и сериозна подкрепа от страна на дипломатическите представителства и, в частност, на културните центрове не спомага за издигане на престижа на този
елемент на културното наследство и неговото съхраняване и
популяризиране.

ТРАДИЦИОННИ ОБИЧАИ И
ПРАЗНИЦИ: ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Необходимо е изработването и безплатното свободно разпространение на адекватни учебни
помагала, подготвени от професионалисти –
както в областта на традиционния календар, така
и от сферата на обучение на деца в емиграция.
Важно е да се осигури и лесен онлайн достъп до
свод научна и научно-популярна литература
за самоподготовка на преподавателите и организаторите на събития, вкл. хореографи и ръководители на фолклорни формации. Това няма да
прекъсне процеса по конструиране на (различно
от националното) емигрантско наследство, но
този процес няма да се основава на некоректна
любителска популярна информация от неизвестни интернет източници.
Българската национална телевизия може да
подготви цялостна поредица от кратки филми,
които представят по атрактивен, но и професионален начин традиционния календар и неговите
елементи, и да осигури нейното свободно разпространение с високо качество. В подобни инициативи е задължително консултирането с утвърдени специалисти.
Държавният културен институт би могъл да
обогати проектите си с такива, посветени на
традиционния календар, тъй като в България има
много артисти, посветили се на интерпретации
на традиционната обредност, а в чужбина ще
бъде прието добре и от местните общества, и от
емигрантските ни общности.

ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ
И ЧЕСТВАНИЯ

ОБЩ ПРЕГЛЕД
Включването в официалните празници и чествания от
страна на българските емигранти е израз на тяхната
национална принадлежност. Както в България, така
и в чужбина българите не честват с еднаква активност всички официални празници, като най-почитани са националният празник 3 март и 24 май – Денят
на българската просвета и култура и на славянската
писменост, по-рядко отбелязвани са Съединението и
Независимостта на България (6 и 22 септември), 1 май
изобщо не се почита като част от българския национален календар, а 6 май е по-масово отбелязван като
народния празник Гергьовден отколкото като Ден на
храбростта и празник на Българската армия.
Това приоритизиране на националния календар е резултат както от обективни обстоятелства (през септември общността все още не е активна, тъй като често
училищата тепърва започват), така и на промяна в
значенията и отсяване на важните за общността събития и послания. И въпреки че в родината официалният
и традиционният календар изглеждат отделни (празниците от единия и другия се отбелязват на различни
места и от различни групи), в емиграция те се интегрират и изграждат цялостния календар на българските
общности.

ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ И ЧЕСТВАНИЯ:
ДОБРИ ПРАКТИКИ
В Европа и САЩ ежегодно се провеждат разнообразна плеяда от
събития по случай официалните празници. Посолствата и генералните консулства, неделните училища, фолклорните формации, емигрантските асоциации и пр. използват поводите, най-вече на 3 март
и 24 май, за да организират мероприятия за консолидирането на
общността, презентирането ѝ в приемните общества, изява на
организираните културни занимания, особено на учениците и
танцовите и музикалните колективи. Много от тези събития преповтарят традиционните за родината – училищни концерти, представяния на книги или постановки на театри, посещение на паметници
и поднасяне на цветя (Австрия, САЩ, Италия и др.), но не са малко
и по-нестандартните начини за отбелязване на празниците, които
по-често целят повишаване на видимостта на емигрантската общност в обитаваните публични пространства. В Чикаго, например, за
3 март на Daley Plaza бива издиган българският национален флаг в
присъствието на генералния консул на Република България и множество представители на емигрантската ни общност, като събитието
е придружено с кратка програма, организирана от българските училища в града. По инициатива на Асоциация „Балкан – Хатива“ (Испания) честванията на официални празници в района се провеждат в
различни селища: коледният концерт винаги е в Енгера, ежегодният
концерт и спектакъл по случай 3 март се провежда само в Алкудия де
Криспис, а тържеството за 24 май – в Хатива. В Никозия посланикът
събира за 24 май интелектуалния елит на българската мигрантска
общност.
Много важни за официалните чествания са паметниците, които
държавните представителства и общностните институции изграждат в публичните пространства. Вероятно най-много от тях са на
Васил Левски (Чикаго, Вашингтон, Париж, Никозия, Брюксел, Солун)
и св. Кирил и Методий (Рим, Солун, Чикаго), но също почитани са
Иван Вазов (Рим), Христо Ботев (Голс) и др.

ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ И ЧЕСТВАНИЯ:
ПРОБЛЕМИ
В повечето столици организираните от посолствата чествания на
3 март са ориентирани към другите дипломатически представителства и до голяма степен остават затворени за общността (срв. във
Виена, където всяка година Посолството и Дом „Витгенщайн“ организират целодневна програма от разнообразни събития и със свободен
вход, както и други изключения, напр. Милано, Хелзинки). Тази традиция е с остарели аргументи от времето, когато мигрантските общности
са били съвсем малки, и кореспондира с политиките на останалите
дипломатически мисии, много от които представляват страни без сериозна емиграция. Не е достатъчно включването в листата с гости на
изтъкнати мигранти, тъй като това не допринася за консолидирането
на общността и за политиките за опазване и промотиране на културното наследство. Действително, представители на посолствата уважават
и посещават организираните от училищата празненства, но не от тях
идва инициативата.
Денят на Съединението и Денят на независимостта (6 и 22 септември) са рядко отбелязвани с чествания, концерти или други мероприятия за широк кръг (в Калифорния, напр.). По-честият случай е
откриване на изложби или други камерни събития по повод празниците или дори само публикуване на поздравителен адрес в интернет
от името на посланика. Същото се отнася и до Деня на храбростта и
празник на Българската армия 6 май, който като такъв се отбелязва най-вече с прием на военното аташе в съответната столица (с малко
изключение за няколко години във Виена).

ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ И ЧЕСТВАНИЯ:
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Би било полезно да се направи опит за съсредоточаване на събития
около националния празник (3 март), предназначени за по-широк
кръг публика с акцент върху мигрантската общност в партньорство с
нейните организации (не само училища). Добре е подобни инициативи
да бъдат широко популяризирани и в България, което би повишило
усещането за единство на нацията, независимо от местонахождението
на всеки един българин, т.е. реализиране на политика по осмисляне на
нацията като глобална, а не затворена само в държавните граници.
Посолствата могат да задействат механизми по поощряване на инициативи на местните мигрантски организации за празнуване на
другите официални празници (вкл. извън училищата), например на
принципа на редуването – ако посолството организира празненството
за 3 март, фолклорната формация може да се погрижи за честването
на 6 май, а дружеството – за 6 септември. Не бива да се забравя, че
много често формалните и неформални обединения на българските емигранти очакват от държавните представителства не финансови средства, а внимание и партньорство.
Видимостта на мигрантската общност в приемното общество е много
важна за самата нея, самочувствието и консолидацията ѝ. Изграждането в публичните пространства на паметници и паметни плочи, посветени на именити български личности, е добра практика, но изисква
много средства, а и в много градове не би било добре прието или дори
би било невъзможно (Лондон). Могат да се прокарат други маркери
на българското (напр. наименуване на кръстовище във Вашингтон на
Димитър Пешев, на улица в Никозия на Васил Левски, поставяне на българския флаг на Benjamin Franklin Parkway във Филаделфия, „българската чешма“ в Hyde Park в Лондон и пр.).

УЧИЛИЩНИ ПРАЗНЕНСТВА
ОБЩ ПРЕГЛЕД
Първите български празници през Възраждането, дори преди възстановяването на българската държавност, са училищните, сред които особено важен е Денят на Кирил и Методий. Тези празненства са важни и
днес – за предаването на културното наследство, доколкото училищата
са почти единствената институция, която привлича мигрантските деца
от 1,5 и второ поколение. Освен това подпомагат изграждането на бъдещата българска общност, като установяват традицията на съвместно
празнуване и оформят бъдещия календар.
Училищните празненства не са просто отбелязвания на важни просветни празници, а – поради значението на неделното училище за мигрантската общност – на практика са определящи за вътрешния календар на цялата общност. Обикновено, но не задължително, училищни
тържества с програма се провеждат за Деня на народните будители (1
ноември), Коледа, 3 март (често съчетаван с 1 и 8 март под името Мартенски празници – Вашингтон, Атина, Лондон), 24 май (задължително
празнуван във всяко едно училище) и края на учебната година (ако не
съвпада с 24 май).

УЧИЛИЩНИ ПРАЗНЕНСТВА:
ДОБРИ ПРАКТИКИ

Училищните тържества и празници са подходящи повод и сцена за
изява на извънкласните дейности и наученото през годината от малки и
големи ученици (в танцови програми, сценки, рецитали, концерти и пр.).
Обикновено те не са свързани пряко с учебния материал, което разширява хоризонта на интереси и обучение, както и е повод за усвояване
на допълнителни знания и умения (танци, изработване на обредни
предмети, история и символика на празника и пр.). Във всички изследвани случаи на училищните празници се предоставя възможност да
се изявят всички ученици (срв. в България, където се изявяват най-талантливите).
Училищните празници са повод за излизане на общността в приемното публично пространство и повишаване на видимостта ѝ (напр.
Празнични шествия за 24 май в „Малко българско училище“, Чикаго;
училищни празнични шествия за 1 и 3 март с национални знаменца и
табла с мартеници в Нетуно; пикници за края на учебната година в Ню
Йорк; украсяване на дърво с мартеници в местен парк и изнасяне на
кратка програма от учениците в Тулуза, и пр.).
Всяка година Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А., Испания, в партньорство с различни
български емигрантски училища организира Фестивал на българите
по света „Аз съм българче“ по случай Деня на народните будители (1
ноември). Подобни събития са важни за обединяването на диаспората
с цел съхранение и популяризиране на културното наследство.
По повод училищните празници се организират гостувания от България на артисти и учени (напр. децата пианисти Хасан и Ибрахим
Игнатови в БДХУ „Гергана“, Ню Йорк, за 24 май; беседа на проф. Андрей
Пантев, посветена на Левски, в Атина и пр.).

УЧИЛИЩНИ
ПРАЗНЕНСТВА:
ПРОБЛЕМИ
Не са малко случаите, в които училищата не се помещават в сградите на
местни учебни заведения и се налага
за празненствата да наемат външни
зали (Лион, Атина и др.). Това е допълнителен разход за училището и затруднява организацията на празника.
Училищата имат трудности с набавянето на празнични атрибути (знамена, постери, плакати, портрети и пр.) за
официалните празници и публичните
си прояви. Снабдяването с такива се
осъществява на приятелски начала с
познати в България, които изпращат.

УЧИЛИЩНИ ПРАЗНЕНСТВА: ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Министерство на образованието и науката в партньорство с Министерство на културата и Държавната агенция за българите в чужбина би
могло да поръчва изработването и да снабди училищата с необходимите празнични атрибути и най-вече със знамена, тематични постери
и портрети на именити личности, свързани с българската история –
народните будители.
Могат да бъдат организирани и финансирани (напр. от ДАБЧ на проектен принцип) за празниците гостувания на ученици от България при
техните връстници в българските неделни училища в чужбина,
като се ангажират да се включат в програмата.

СЪБОРИ И УЧАСТИЯ В МЕСТНИ
ИНИЦИАТИВИ

ОБЩ ПРЕГЛЕД
Освен в работата на формалните, официално регистрирани или познати сред общността, институции и организации българската емиграция се включва в множество неформални събирания, обикновено обявявани
като събори – тенденция, свидетелстваща за желанието чрез тези прояви да бъдат осъществени връзките с родината, сънародниците, корените. Съборът
като елемент на културното наследство възкръсва в
контекста на миграция вече не на земляшки, а на национален принцип, но основните му параметри на циклична (ежегодна) среща, придружена от общностно
хранене и забавления, са запазени.
Съборите на открито (най-често в паркове) и включванията на българските общности с участия в местни
мултикултурни събития са от голямо значение за видимостта на общността, която мотивира опазването и популяризирането на културното наследство и
общностната консолидация. Всички типове събирания, вкл. камерни на закрито, са тясно свързани с осмисляната като българска храна – готова или домашно приготвена.

СЪБОРИ И УЧАСТИЯ В МЕСТНИ
ИНИЦИАТИВИ: ДОБРИ ПРАКТИКИ
Разнообразието от инициативи е голямо, което говори не
просто за пренасяне на модела на събора, но и за неговото
обогатяване и преосмисляне спрямо нуждите на съответната общност. Сред най-популярните събития, ориентирани
към широк кръг публика, а не само към фолклорните формации, са Българският събор във Филаделфия, Съборът на народната носия и българската скара в Сан Диего, Барбекюто с
хоро в Портсмут, Футболният турнир за български отбори в
чужбина „BG CUP“ в Германия и др.
Българските организации и предимно българските танцови
формации са често канени да се включат в местни инициативи, целящи демонстриране на спецификите и многообразието на мигрантските общности в даден район или
населено място. Често местните власти и финансират проекти,
чрез които самата общност осмисля културното си наследство
и намира атрактивен начин да го презентира (Ню Йорк, Арма
и др.). Български танцови формации се включват в концерти в
Тулуза, Ню Йорк, Атина, Арма, Бенидорм, Барселона, Аликанте,
Торевиеха, Ла Нурсия и мн.др. Културната дейност на някои
български асоциации е интегрална част от местния календар
(напр. културната дейност на Асоциация „AIBE Balcan – Xativa“
e вписана в каталога за културни прояви SARC).
Студентските дружества също често организират събирания – не само по повод 8 декември, но и за посрещане на
новите български студенти или за промотиране на българската култура (в много британски университети, например, има
дни, в които всяка национална общност би могла да се представи).

СЪБОРИ И УЧАСТИЯ В МЕСТНИ
ИНИЦИАТИВИ: ПРОБЛЕМИ
Организирането на голямо събиране в много от европейските
страни и особено в САЩ е трудно и времеемко, обикновено
е свързано с много бюрократични изисквания и решаването
на редица логистични и битови въпроси. Това кара много от
организаторите да се откажат след първия път.
Огромната част от българските мигранти посещават най-вече
поп-фолк концертите в големите български заведения и проявяват по-нисък интерес към фолклорни събития и програми.
Най-често срещаният проблем е липсата на адекватни рекламни материали за България. Обикновено местните организатори предоставят място за реклама или дори цял щанд,
а българските участници нямат с какво да го запълнят или
сами набавят такива чрез приятели в България (Арма, Тулуза).
Такива възможности не се използват достатъчно, а и мигрантите го отчитат като слабост на държавата и причина за ниско
национално самочувствие.

СЪБОРИ И УЧАСТИЯ В
МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ:
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Въвеждането на механизъм за оползотворяване на възможностите за
рекламиране на страната ни би донесло и национално самочувствие на
мигрантската общност. В повечето
случаи не се изискват централизирани
усилия, а бърза и адекватна реакция от
страна на местните държавни представителства.
От друга страна, би могло на проектен
принцип от страна на Министерство на
културата, например, да се финансират
интересни и иновативни проекти за
презентиране на страната ни от българските мигрантски организации. По
този начин ще се използва недокоснатия
им към момента потенциал да бъдат естествени посредници между България и
приемните им общества.

ЛИТЕРАТУРА

ОБЩ ПРЕГЛЕД
Литературата е не просто елемент от културното наследство, тя го и
осмисля, описва, превежда, обяснява, важна е за поддържането на
езика, познанието за родното и националните символи. Литературното
наследство е свързано предимно с библиотеката като институция и
практиката на четенето. Не по-малко важно е книжовното наследство
(старинни ръкописи и книги), което се потребява предимно от специалисти, но е неделима част от миналото и, в този смисъл, от целостта на
националното културно наследство.
Кирилицата е широко възприемана като българския принос в европейската култура, а светите братя Кирил и Методий са почитани сред всички
български общности по света. Има интерес и към добрите съвременни
автори (Георги Господинов, Алек Попов), но те са гости предимно на
културните институти и изявите им не са за широк кръг публика.

Тъй като езикът и литературата като практика и наследство са тясно
свързани, вж. информацията, описаните добри практики и проблеми и
отправените предложения и в дял „Език“ на настоящото издание.

ЛИТЕРАТУРА: ДОБРИ ПРАКТИКИ
В редица градове в Европа и в САЩ местните български мигрантски организации са инициирали
отделни библиотеки (на места с музейни сбирки)
(напр. Портланд, Хоумстед, Лион, Атина, Лондон)
и на български секции на местните общински
библиотеки (Чикаго, Маунт Проспект, Медуей).
Има случаи на създаване на читателски и писателски клубове, както и сдружаване на местни
творци. Особено значим е Съюзът на българските
писатели в САЩ и по света, базиран в Чикаго, но
има и други по-малки организации (напр. Атина,
Сиатъл, Портланд, Сан Диего).
Дейността на българските културни институти (в Лондон, Рим, Виена) е тясно свързана с изграждането и популяризирането на българското
литературно наследство чрез организирането на
гостувания на съвременни автори, представяния
на книги и поддържане на библиотеки. Има информация и за представяния на детски книги (в
Грац, Солун, Мюнхен). Функциониращите към училищата библиотеки са отворени и за възрастните
(не само родители).
Съществуват и научни проекти като Институт
по история на българската емиграция в Северна
Америка и Канада с библиотека, научен архив,
музей и изложба, притежаващ огромен фонд
книги, периодика, документи, снимки, магнетофонни записи (Детройт), и Виртуален музей „Куфарът на емигранта“ и библиотека с книги и статии
на мигрантска тематика и акцент върху българската имиграция в Северна Америка (Чикаго).

ЛИТЕРАТУРА: ПРОБЛЕМИ
Много от организираните като частни инициативи библиотеки
или читални са допълнения към бизнес начинания (магазини
или заведения) и липсата на икономическа обоснованост
ги поставя в риск.
Училищата събират библиотеки, но често не разполагат
с пространства, в които те да бъдат постоянно достъпни.
Обикновено се практикува носене от учителите на всички
книги всяка неделя или ползване на книги само с предварителна заявка по обявен списък. Тези трудности демотивират
възрастните да четат.
Децата, които не посещават българско училище (припомняме, че българските неделни училища обхващат едва 20-25%
от децата в емиграция) напълно губят интерес да четат български книги, защото им е трудно и са твърде натоварени в
местната образователна система.
Възможностите за изява на българските автори в емиграция са много ограничени. Техните обединения успяват да
финансират изданията им, но те не достигат до публиката в
родината, защото не могат да се включат в промотирането и в
разпространителската мрежа.

ЛИТЕРАТУРА: ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По различни пътища вече е осигурен онлайн
достъп до класическа българска литература, но
новата българска литература е напълно недостъпна в интернет, което я прави непривлекателна
и непозната за българската емиграция. Би било
добре да бъде подпомогнат безплатен достъп
поне до най-доброто от новата българска литература, което би я включило в културното наследство в миграция.
Културните институти и културните аташета към
дипломатическите представителства биха могли
да засилят работата си по създаване на контакти и организиране на съвместни инициативи между читалищата и културни сдружения зад граница. По този начин ще бъде
подпомогнат културният обмен между родината и
емиграцията, което е в посока конструирането на
нацията като глобална, а не затворена в държавните граници.
Би било полезно Министерство на културата да
отдели малък фонд за приоритетно издаване
на художествена литература от български
емигранти, както и да подпомогне нейното
представяне и разпространение в България.

ОБЩИ ПОЛИТИКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
МИГРАНТСКИТЕ ОБЩНОСТИ И ТЕХНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С КУЛТУРНОТО
НАСЛЕДСТВО: ПРЕПОРЪКИ

ГЛОБАЛНА НАЦИЯ
В днешни дни политиките по отношение на мигрантските общности се
основават на виждането за нацията като затворена в държавните граници и образа на емигранта като „загубен за нацията“, „предал родината“,
„избягал/напуснал“ и пр. В свят на все по-активни мобилности и в обединена Европа подобна визия е непродуктивна. Българите в чужбина би
следвало да се възприемат като интегрална част от нацията и техните
културни практики да се впишат в общото ни културното наследство.
Държавата трябва последователно да прокарва политика за подобряване на образа на българските емигранти.

НЕ САМО ДЕЦАТА СА ВАЖНИ
Политиките на българската държава към мигрантите във връзка с културното наследство е насочена преимуществено към децата (1,5 и второ
поколение). Държавните културни политики (и от България, и по места)
би следвало да са насочени към всички възрастови, професионални и
териториални общности без приоритизиране на ученици, творци, свещенослужители и (не)формални общностни лидери. Ако възрастните
не усещат грижата на държавата и културното ни наследство не бъде
съществена част от живота им, и техните деца няма да се възползват от
насочените към тях политики.

РАЗШИРЯВАНЕ НА РОЛЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА
Посолствата и дипломатическият състав нерядко се разграничават от
мигрантските общности и техния вътрешен живот, което показва липса
на държавен стандарт в това отношение. Би следвало да има единен
подход към българските емигрантски общности, основан на схващането им като интегрална част от нацията, естествени посредници между
българската държава и местните общества и осъществяващи богат културен живот.

ПАРАЛЕЛНА ДЪРЖАВА ИЛИ ГРАЖДАНСКО
ОБЩЕСТВО?
Поради липсата на културни институти на много места, както и на
активна държавна културна политика, а и заради неангажираността с
дейностите на БКИ, местните общности изграждат институции паралелни на държавните. Тази тенденция не е непременно негативна и би
следвало дори да се подкрепи от държавата, като бъде създаден механизъм за подпомагане на новосъздените емигрантски институции
(различни от БКИ) да получат възможности за провеждане на културна
дипломация и организиране на различни културни прояви (изложби,
прожекции на филми, представяне на книги и други произведения
на изкуството и пр.). Политиките на държавата не трябва да се осланят само на официално регистрираните юридически лица (асоциации,
организации, клубове и пр.), а да се имат предвид и неформалните общности, индивидуалните артисти или културни мениджъри.

ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ НА ДАБЧ
За да се съсредоточи върху реалния си предмет на дейност – българите
в чужбина, ДАБЧ трябва да бъде освободена от вменените ѝ непривични функции, свързани с българско гражданство на чужденци с български произход, като те бъдат прехвърлени на Министерство на правосъдието. Илюстрация на неприоритетното отношение към българските
емигрантски институции и техните културни практики е неактуалният
публичен регистър на тези организации на сайта на ДАБЧ. Наложително е задачите на Агенцията да бъдат така преосмислени, че тя да може
да координира дейностите и политиките, насочени към българите в
чужбина. За целта трябва да бъде преструктуриран и бюджетът ѝ, като
в него целево присъстват пера за изследвания и мониторинг на резултатите от политиките.

ВКЛЮЧЕНИ В
ИЗСЛЕДВАНЕТО
ИНСТИТУЦИИ,
ОРГАНИЗАЦИИ,
НЕФОРМАЛНИ ГРУПИ,
ЛИДЕРИ, АРТИСТИ,
БИЗНЕС ИНИЦИАТИВИ

Фолклорен състав „Гергьовден“
Български фолклорен клуб „Мераклии“
БПЦО „Св. Иоан Рилски“
Българска онлайн телевизия BBRTV
Бистро „Ezo“
Книжарница-библиотека „Имало едно
време“
Група за народни танци „Китка“ към
Българско школо „Васил Левски“,
Баркинг
Уотфорд

Екипът изказва своята
признателност за отзивчивостта
и гостоприемството,
за отделеното време
и за емоционалните моменти
на всички свои събеседници
от цяла Европа и САЩ!

Школа за български народни танци
„Мартеничка“
Българско училище „Св.св. Кирил и
Методий“
Кент
Българска школа в Медуей
Годалминг
Българско училище „Св. Климент
Охридски“

БЕЛГИЯ
Брюксел
Българско училище „Пейо Яворов“ към
Посолството на Република България в
Брюксел
БПЦ „Св. Климент Охридски“
Антверпен
Група за народни танци „Светулка“

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Лондон
Посолство на Република България в
Лондон
Български културен институт
Българско училище към Посолството на
Република България в Лондон

Оксфорд (не е посещаван, интервю в
Лондон)
Българско училище „Слово“
Бирмингам
Българско училище „Св.св. Кирил и
Методий“
Нотингам (не е посещаван, интервю в
Бирмингам)
Българско училище „Св. Паисий
Хилендарски“
Глостър
Българско училище „Христо Ботев“
Български магазин
Белфаст
Българска асоциация в Северна
Ирландия
Арма
Българско училище „Иван Вазов“

Български клуб за фолклорни танци
„Чемшир“

ГЕРМАНИЯ

Франкфурт на Майн
Фолклорно дружество „Гайда“
Студентско дружество „Съединение“
БПЦО „Св. цар Борис I“

Берлин

Хайделберг

Българско училище в Берлин

Българска школа „Българче“

Студентско дружество „Хъшове“

Танцова група „Лудо-младо“

Фолклорна група „Сборенка“

Хамбург

БПЦО „Св. цар Борис Покръстител“

Българско училище в Хамбург

Карлсруе (не е посещаван, интервю
във Франкфурт)

Танцова група „Здравец“

Българско училище „Ян Бибиян“
Лайпциг

Седянка за ръкоделие „Здравец“
БПЦО „Св.св. Кирил и Методий“

Танцова група „Шипка“

Магазин „Българска храна/ Bulgarische
Kost“

Танцова група „Мадина“

Щутгарт

Магдебург

Българско училище „Ние, врабчетата“

Германско-българска социокултурна
асоциация

БПЦО „Св.св. Кирил и Методий“

Танцова група „Българска роза“

ГЪРЦИЯ

Танцова група „Лудо-младо“
Манхайм

Атина

Българско училище „Д-р Петър Берон“

Посолство на Република България в
Атина

Студентско дружество „Бай Ганьо“

Танцова формация „Детелини“

Фолклорна танцова група „Фолклорна
фабрика“

Храм „Свети Преп. Йоан Рилски
Чудотворец“

БПЦО „Св. Петка Търновска“

Българско неделно училище „Преп.
Паисий Хилендарски“

Магазин „Сердика БГ“
Мюнхен
Българско училище „Дора Габе“
Студентско дружество „Алеко“
Танцов състав „Лазарка“
БПЦО „Св. Климент Охридски“
Нюрнберг
Културно-просветна организация
„Златен век“
Танцова група „СамоДиви“
БПЦО „Св. Теодосий Търновски“

Клуб на дейците на културата „Нов
живец“
Гръцко-българско сдружение за култура
– Атина
Гръцко-българско сдружение за култура
„Паисий Хилендарски“
Фолклорна формация „Родина“
Българско неделно училище в Атина
„Св.св. Кирил и Методий“
Фолклорна танцова формация

„Пиперлии“

ИСПАНИЯ

Детски център „Майчина грижа“

Валенсия

Български вестник „България днес“

Генерално консулство на Република
България във Валенсия

Български ресторант-бистро “Парадайз“
Герани (не е посещаван, интервю в
Атина)
Второ неделно училище „Преп. Паисий
Хилендарски“ към Гръцко-българско
сдружение за култура
Ираклион
Сдружение на българите на остров
Крит
Патра
Българско неделно училище „Захари
Стоянов“
Дружество на българите на Пелопонес
„Хан Аспарух“
Солун
Българско неделно училище „Св. Вмчк
Георги Зограф“

ДАНИЯ
Копенхаген
Български просветен център „Иван
Вазов“
Български музикален танцов център
Група за фолклорни танци „Дилмана“
Български магазин BulgarskMad.dk
Орхус
Културно дружество „България – Дания“
Танцов състав „Балкан Ритмер“
Михаил Делчев, ръководител на
хоровете „Седянка“ (Орхус), „Усмивка“
(Копенхаген), „Иглика“ (Одензе),
„Перуника“ (Стокхолм)

Асоциация „Прогрес“
Първо българско неделно училище
„Васил Левски“
Асоциация „Бялата лястовица“
БПЦО „Св.св. Кирил и Методий“
Фолклорен ансамбъл към Асоциация
„Прогрес“
Училище „Родолюбие“ към Асоциация
„Бялата лястовица“
Лидия Данчева, народна певица
Евелина Петрова, хореограф
Заведение „Хъшове“
Българско училище „Слово“
Български хранителен магазин във
Валенсия
Училище „Св. Иван Рилски“ към
Асоциацията „Балкан“
Аликанте
Асоциация „Духът на България“
Асоциация „Прогрес“
Български хранителен магазин в
Аликанте
Гандия
Асоциация „Пробуда“
Ел Раал
Асоциация за развитие и интеркултурен
диалог „Български корени“
Енгера
Сантиаго Аревало, кмет на Енгера
Картахена
Асоциация „Пирин“
Торевиеха
Асоциация „Единство“

Български ресторант „Европа” в
Торевиеха

Българският информационен интернет
сайт „За Барселона“

Български склад за стоки в Торевиеха

Кастельон

Служба за имиграция (OARI) към
Община Торевиеха

Българското неделно училище „Васил
Априлов“

Български хранителен магазин в
Торевиеха

Българска асоциация „Хан Аспарух“

Торент

Българското неделно училище
„Възраждане“

Неделното училище „Христо Ботев“ към
Асоциация „Св. София от Леванте“

Льорет де Мар

Хатива

Асоциация на българите в Каталуния
„Приста“

Асоциация „Балкан“

Група за народни хора „От извора“

Български хранителен магазин в
Хатива

Реус

Български ресторант в Хатива
Мадрид
Посолство на Република България в
Мадрид

Асоциацията на българите в провинция
Тарагона „България“
Българското неделно училище „Свети
Седмочисленици“

БНУ „Св. Иван Рилски“

РЕПУБЛИКА ИРЛАНДИЯ

Асоциация „Тангра“

Дъблин

Вестник на българите в Испания „Нова
Дума”

Посолство на Р България в Дъблин

Алкоркон

Българския магазин „Балкан“

БНУ „Бачо Киро“

Българският образователен и културен
център в Ирландия (БОКЦИ)

Коядо Виалба

Българското училище „Азбука“

Българско училище „Димитър Димов“
Хетафе

ИТАЛИЯ

Училище към асоциация „Хан Кубрат“

Рим

Сеговия

БПЦО „Св. Седмочисленици“

БПЦО „Свето Богоявление Господне“
Барселона

Българско училище „Св.св. Кирил и
Методий“

БНУ „Св.св. Кирил и Методий“

Български културен институт

БПЦО „Св. Богородица“

БНУ „Асен и Илия Пейкови“

Асоциация за приятелство и
сътрудничество „Св.Георги“

Нетуно

Група за фолклорни танци „Гергьовден“
към Българското училище в Барселона

Българско училище „Св.св. Кирил и
Методий“
Милано

БПЦО „Св. Амвросий Медиолански“

Хилендарски“

Асоциация за българска култура
Българско училище „Пейо Яворов“

Българско училище „Климент Охридски“
към СБК

Фолклорна група „Нашенци“

Фолклорна формация „Соватчии“
Паралимни

КАНАДА
Ванкувър (не е посещаван, интервюта
в Сан Франциско)
Българско училище „Св.св. Кирил и
Методий“
Танцова група „София“

КИПЪР
Ларнака
Асоциация на българските учители в
Република Кипър
Българско училище „Родна стряха“
Българско училище „Д-р Петър Берон“
Ансамбъл „Българи“
Танцова група „Канатица“
Списание „БГ Фактор“
Българска книжарница в Ларнака
Юлия Бациева и Моника Мелеки,
Български театър в Кипър
Вестник „Българите в Кипър“
Никозия
Посолство на Република България в
Никозия
Съюз на българите в Кипър (СБК)
Българско училище „Никола Вапцаров“
към СБК
Фолклорна група „Лудетини“ към
Българско училище „Никола Вапцаров“
Магазин „Трите девятки“
Пекарна „Bake 4 U“
Лимасол
Българско училище „Паисий

Българско училище „Народни будители“
към СБК
Българоезична енория „Св. Иван
Рилски“
Полис Хрисохус (не е посещаван,
интервюто в Пафос)
Българско училище „Азбукарче“ към
СБК
Пафос
Българско училище в Пафос към СБК

НОРВЕГИЯ
Осло
Посолство на Република България в
Осло
Българо-норвежкото дружество
БПЦО „Св.св. Кирил и Методий“
Folk Dance Club „И-ха“

ПОРТУГАЛИЯ
Лисабон
Посолство на Република България в
Лисабон
Българско училище „Св.св. Кирил и
Методий“
БПЦО „Св. Йоан Рилски“
Португалско-българско асоциация „Св.
св. Кирил и Методий“

САЩ
Ню Йорк
Генерално консулство на Република
България в Ню Йорк

Български детски хор и училище
„Гергана“

Сдружение „Български музей в Чикаго“

Българско училище „Христо Ботев“

БПЦО „Св. София”

Фолклорен танцов ансамбъл „Горана
Джуниър“

БПЦО „Св. Иван Рилски“

„Young Bulgarian Voices NY“
„101 Kaba Gaidi NY“
Ансамбъл за фолклорни танци
„Босилек“

Фолклорен клуб „Верея”

„Малко българско училище“
Български учебен център „Знание“:
Българско училище „Родолюбие“ и
Българско училище „Родна реч“
Българско училище „Св. София“

Tsenov Chamber Ensemble

Българско училище „Св. Иван Рилски“

Bulgarian Concert Evenings New York
(Павлина Доковска, Стефка Естатиева,
Анна Стойчева и Лора Чекоратова)

Българско училище „Джон Атанасов“

Бостън
Българско училище „Св.св. Кирил и
Методий“, Уолтъм
БПЦО „Св. Петка“
Българо-американски културен център
„Мадара“
Женски фолклорен хор и оркестър
„Диви жени“

Малка детска академия „Мечо Пух“
ЕuroChicago
Ресторант „Механата“
Вашингтон
Център на българската общност,
Вашингтон
Български образователен и културен
център „Св. Климент Охридски“
Българско училище „Христо Ботев“

Танцов състав „Лудо младо“

Фолклорна група „Люти чушки“

Филаделфия

Татяна Сърбинска, народна певица и
ръководител на фолклорни певчески
групи „Орфея“ (Вашингтон), „Диви жени“
(Бостън) и „Зорница“ (Бостън)

Ивета Тодорова-Пиргова, Сирма
Куцакис и Стефан Георгиев (вече
„Български културен център за
Пенсилвания, Ню Джърси и Делауер“),
организатори на Събор на българите
във Филаделфия

Сан Франциско
Български културен клуб/читалище
„Антика България“

Генерално консулство на Република
България в Чикаго

Българска класическа формация
„Антика Славянски струни“ (Antika Slavic
Springs)

Съюз на българските писатели в САЩ и
по света

Български фолклорен ансамбъл
„Антика“

Българо-американска асоциация

Българско училище по изкуства,
български език и традиции
„Мартенички“

Чикаго

Българо-американски център за
културно наследство
„Български художници зад граница“
Фолклорен ансамбъл „Хоро“

Мартинес
Българска православна църква „Св.

Кирил и Методий“

Фолклорна танцова група „Жарава“

Кастро Вели

Цветанка и Иван Варимезови,
водещи майсторски класове по
български фолклор (пеене и гайда) в
Департамент „Етномузикология“ при
Калифорнийския университет

Православен манастир “Св. Кръст“ (Holy
Cross)
Лос Анджелис
Генерално консулство на Република
България
Българско културно-образователно
общество и читалище „Пчела“
Българска православна църква „Св.
Георги“
Българска православна църква „Св.
Климент Охридски“

Балкански ансамбъл „Мераклии“ със
солист Петя Алварадо (Ню Йорк)
Оркестър „Мезе“
Сан Диего
Културно-образователна фондация
„Васил Левски“
Българско училище „Васил Левски“

Българско училище „Св. Кирил и
Методий“

Фолклорен състав за народни танци
„Месечина“

Детска градина „Gaya’s schoolhouse“

БПЦО „Св. Николай Чудотворец“

Детска школа по родолюбие „Златната
ябълка“ в Глендейл

Сръбска православна църква „Св.
Георги“

Евгени Веселинов, главен редактор
на информациония сайт на българите
в Калифорния www.bulgarica.com,
създател на първото печатно издание
на български език на Западния бряг
в САЩ, вестник „Обзор“ (2004–2008),
основател на първото Българско
училище в Лос Анджелис „Иван Вазов“
(2009–2011)

Сънивейл (не е посещаван, интервюта
в Сан Франциско)

Българо-американско културнообразователно дружество (BACES)

Финикс (не е посещаван, интервю в Сан
Диего)

Американска православна църква „Св.
Инокентий“

Танцова група “Balkanik Dance”

Група за български народни танци
„Опа-Хей Ел Ей“ в Ла Кресента
D.E.B.A. – Organic Dance Club (Bulgarian
Folk Aerobics) в Ориндж Каунти
Общество за народни танци
„Хоротропци“
Танцов състав „Хоп-Троп“ към
Българското училище „Св. Кирил и
Методий“

Българско неделно учwилище „Хан
Аспарух“
Детска фолклорна формация „Водица“
Сакраменто (не е посещаван, интервю в
Сан Франциско)
Танцова група „Росна китка“

Лас Вегас (не е посещаван, интервю в
Сан Диего)
Българо-американска асоциация,
Невада (БААН)
Сиатъл (не е посещаван, интервюта в
Сан Франциско и Сан Диего)
Фолклорна танцова група „Сиатъл Чета“
Български културен център в Сиатъл
(Bulgarian Cultural and Heritage Center of
Seattle – BCHCS)

Детска работилница „Творилница“

Бенедикт Нурсийски“

Детска фолклорна група „Медена питка“

Лион
Асоциацията на българските студенти

ФИНЛАНДИЯ
Хелзинки

Асоциация „Франкофонски обмен на
знания и опит“

Посолство на Република България в
Хелзинки

Група за народни танци „От Извора“

Дружество „България – Финландия“

Фолклорна формация „Шарено
герданче“

Дружество на българите във
Финландия „Club Bulgaria”
Българско неделно училище „АБВ“
Детска занималня „Малчо“ към
Българското неделно училище „АБВ“

Българско училище „Иван Вазов“

Монпелие
Асоциация „Les enfants bulgares à
Montpellier“
Училище „Патиланци“

БПЦО „Св. Кирил и Методий“

Екс ан Прованс

Български магазин “Balkanika Delicious”

Асоциация Българско Училище „Св.
Климент Охридски“

Библиотека с архиви на Финландската
Православна община с библиотекар
българката Кристина Контканен

Българско училище „Св. Климент
Охридски“

Мира Андреева, организатор на Ден на
България и приятелите на България във
Финландия в Дом „Кайса“ в Хелзинки

Манделю (не е посещаван, интервю в
Екс ан Прованс)

Анна Данчев, ръководител на Anna
Danchev Band

Тулуза

ФРАНЦИЯ

Българско училище – Тулуза (клон на
Българско неделно училище „Кирил и
Методий“ – Париж)

Париж

Българско училище „Иван Вазов“
Асоциация „Forum Franco-Bulgare“

Посолство на Р България в Париж
Българско училище „Иван Вазов”

ХОЛАНДИЯ

Българско училище „Васил Левски”

Айндховен

Българско училище „Паисий
Хилендарски”

Българско училище „Св. Климент
Охридски”

БПЦ „Св. Патриарх Евтимий”

Амстердам

Ансамбъл за народни танци „Зора”

Първо българско училище „АБВ“

Страсбург

Сдружение „Българско образование и
култура“

Българско училище в Страсбург
Европейска асоциация „Кирил и
Методий“

Хага

БПЦО „Св.св. Кирил и Методий и преп.

Българска православна църква „Св.

Фондация „Български център“

Архангел Михаил и св. Архангел
Гавриил и св. Преподобни Паисий
Хилендарски“
Клуб за български народни танци
Лайден
Българско училище „Св.св. Кирил и
Методий”

ШВЕЙЦАРИЯ
Берн
Танцов състав „Bulgarian Club Bern“
Българо-швейцарски клуб за български
танци „Horo“
Български народни танци „Здравец“
Людмила Савова, „Български час“ по
Радио „Рабе“
Цюрих
Сдружение „Родна реч“
Българско училище „Родна реч“
БПЦО „Св. Георги Победоносец“
Българо-швейцарски музикален състав
„Седянка“
Българо-швейцарски хор „Swiss
Bulgarian Choir“
Група за български народни танци
„Луди Млади“
Базел
Балканска танцова формация „Феникс“
Родителско сдружение „Буквар“
Българско училище „Буквар“
Българска танцова група „Пъстра
плетеница“

ШВЕЦИЯ
Стокхолм
„Първо българско училище”, Стокхолм
Фолклорна група „Трио лева“, Стокхолм

Ангел Петрунов, свещеник, БПЦО „Св.
Паисий Хилендарски“ (Стокхолм), БПЦО
„Св.св. Кирил и Методий“ (Осло), БПЦО
„Св.св. Кирил и Методий“ (Хелзинки),
БПЦО „Св. Богородица“ (Малмьо), БПЦО
„Св. Димитър“ (Гьотеборг)

