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К Л У Б  „Л  И  Т  Е  Р  А  Т  У  Р  А ,  И  З  К  У  С  Т  В   О    И    Н   А   У   К   А“     

 

 

 
ЛЕГЕНДАТА ЗА 

СВЕТИ ГЕОРГИ 
И НАДЕЖДИТЕ НА 

ЕДИН НАРОД 

 
                            
ПРОЛЕТТА НА РАМОТО МИ 

КАЦНА, ЖИВА И ЗЕЛЕНА, 

СКОРО Е ГЕРГЬОВДЕН.  

СВЕТИ ГЕОРГИ, ТЕБЕ 

МОЛИМ, ДАЙ НИ СИЛА С 

НАШТА ОРИС ПАК ДА СЕ 

ПРЕБОРИМ...  

 
 
 
 
 
 
В  Б Р О Я: ЕЛЕКТРОННИЯТ ВЕСТНИК „КРЪЖЕЦ“ ПРЕМИНА КЪМ ЛИН – СБЖ; 24 МАЙ – ДЕН НА 

СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА; ИНТЕРВЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛКАТА НА СБЖ Г-ЖА СНЕЖАНА ТОДОРОВА   
 

 
 

ВЕСТНИК НА РАДЕТЕЛИТЕ ЗА КНИЖНИНА НА ЧИСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ВИСОКА ДУХОВНОСТ 
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Позабравената 

ЛЕГЕНДА ЗА СВЕТИ ГЕОРГИ 

 
СВЕТИ ГЕОРГИ E ЕДИН ОТ МАЛКОТО СВЕТЦИ, ПОЧИТАН И СЛАВЕН КАКТО ОТ 

ХРИСТИЯНИ, ТАКА И ОТ МЮСЮЛМАНИ. ПРАЗНУВА СЕ НА 6 МАЙ 
 

 
 

В християнската иконография свети великомъченик Георги се 

изобразява възседнал на бял кон, а дългото му копие е забито в устата на 

страшен змей. Тази сцена е вдъхновена от предание, което разказва за 

случка от житието му. 

На връщане от воински поход Свети Георги видял плачеща девойка 

край езеро, в близост до град на езичници. От нея разбрал, че жителите на 

града почитали като бог огромен змей, който живеел в езерото, затова 

всяка година му обричали по една девойка, а тази година дошъл редът и 

на самата царска дъщеря. Напразно светецът-войн се опитвал да убеди 

царя да се откаже от своя бог и кървавите жервоприношения в чест на 

чудовището и да приеме християнската вяра. Накрая царят приел да се 

покръсти заедно с целия си народ само ако младият войн докаже силата на 

своя Бог и победи змея. Георги приседнал край езерото и като склонил 

глава в скутите на красивата девойка, задрямал. Изведнъж водите на 

езерото се разбушували и от тях се показал огромният змей, който се 

устремил към обречената му жертва. Девойката заплакала, една сълза 

капнала върху лицето на момъка и го разбудила; като скочил на нозе, той 

грабнал оръжието си, изрекъл молитва към своя Бог и с един удар посякъл 

зловонната му глава. Царят удържал на думата си и приел християнството 

заедно с целия си народ, а Свети Георги се прибрал в своя роден край, 

където вече били чули за славния му подвиг… 

За тази победа над чудовището и за показаното мъжество в битките 

Свети Георги се нарича Победоносец и се смята за покровител на 

войниците. Уийството на змея през III-IV век довело до спонтанното 

покръстване на 25 хиляди езичници от град Вирит, днешен Бейрут. Те 
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повярвали в Господ Бог. Най-вероятно светецът, покровител на 

Българската армия, е бил римски войник по времето на император 

Диоклециан. Отказал се от добрата служба, а впоследствие и от главата 

си, след като на 24 февруари 303 г. Диоклециан издал заповед всички 

военни, които са християни, да бъдат арестувани. Георги, разбира се, се 

опълчил. Императорът се опитал да го убеди да се откаже от вярата си. Но 

трибунът публично обявил, че е християнин. Хвърлили го в тъмница и го 

измъчвали. Всеки път Бог му помагал и той се съвземал от поредното 

изтезание. Накрая императорът се разпоредил да му отсекат главата. 

Преди екзекуцията Георги дарил богатството си на бедните. Той бил 

обезглавен на 23 април 303 г. (по нов стил – 6 май), а тялото му било 

погребано в Лид. Трогнати от силната му вяра, императрицата Александра 

и жрецът Атанасиус също приели християнството.  

Повечето автори посочват турската област Кападокия като родно 

място на светия великомъченик Георги. За място на неговата смърт се 

сочи град Лид в Палестина (днес Израел). Свети Георги е патрон на 

Англия, България, Грузия, Гърция, Етиопия, Канада, Каталуния, Литва, 

Португалия, Сърбия, Черна гора, а също и на градовете Бейрут, Генуа, 

Истанбул, Любляна, Москва и Фрайбург. В Грузия има 365 църкви, 

наречени на негово име. 

 

 

+++

 

 
 

 
1. 

 

ЕЛЕКТРОННИЯТ ВЕСТНИК КРЪЖЕЦ, 

ИЗДАВАН ОТ ДЖСП, ПРЕМИНА КЪМ 

ЛИН 
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2. По случай юбилея дар за Клуб ЛИН направи председателят на СБЖ Снежана 

Тодорова 

 

ДВАДЕСЕТ ГОДИНИ В СЛУЖБА НА РОДНОТО СЛОВО И ДУХОВНОСТТА 

 
Розалина Евдокиева 

 

Не е за вярване – в днешното време на отрицания и забрави, на 

всякакви метаморфози, един клуб, посветен на духовността, успя да 

устои на променливите ветрове и вече е на 20 години. Става реч за Клуба 

за литература, изкуство и наука (ЛИН) към СБЖ. Създаден в най-

трудните години на прехода – 1997-ма, днес той може да се похвали със 

завидна творческа биография. Да отбележи юбилея си ЛИН събра в 

пресклуб „Журналист“ колеги и приятели. 

 

Двадесетгодишната творческа биография на Клуба ни задължава да 

отбележим не само юбилея му, но и границата, чрез която да му предадем 

нова насока и по-големи възможности – каза един от председателите на 

ЛИН, журналистът и писателят Иван Вълов. – Създадохме го в 

драматично време на промени, когато пред пишещите журналисти се 

появиха проблеми и въпроси от рода: каква да е българската 

журналистика – дали да е двигател на новото или да върви с 

управляващите.“   

Клубът „Литература, изкуство и наука“ се оказа една от ярките 

движещи сили в борбата на публицистиката за съхраняването на словото. 

Иван Вълов припомни за инициатора и създател на Клуба Теньо Стоянов, 

който има своето достойно място в българската култура. В създаването на 

клуба той е заложил на силата на публицистиката. 

Започнал като клуб към Дружеството на нещатните журналисти, 

както тогава се е наричало днешното Дружество на журналистите на 

свободна практика „Иван Богоров“, през 2008-ма логично ЛИН става 

формация на СБЖ. Целта на ЛИН, отбеляза в доклада си Атанас Тончев, е 
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не да се занимава цялостно с литературата, изкуството и науката, а 

доколкото те са свързани със Съюза на българските журналисти. „Клубът 

бе приет радушно в дружеството, а тогавашните секретари на СБЖ 

Снежана Тодорова и Юлия Пискулийска му осигуриха нужните условия 

за успешна дейност – каза Тончев. – Благодарение на това той разгърна 

широка и разнообразна програма с масови изяви. Заредиха се 

представяния на книги, написани от наши колеги, творчески разговори по 

наболели проблеми, срещи с видни общественици, които предизвикваха 

голям интерес.“ Тончев припомни, че навлизайки във второто си 

десетилетие, клубът започнал да води собствена документация, като по 

този начин вече има летопис. 

 Едва ли има интелектуална формация от подобен род, която да се 

похвали с толкова богата дейност през своите две десетилетия, както 

ЛИН.   

Огромен е броят на представяните книги в Клуба, дело на известни 

журналисти и публицисти. Литературните критици Петко Тотев, Пенчо 

Черняев и Иван Вандов препоръчват на  многобройната аудитория най-

добрите. Наред с художествената литература документалната също има 

своето подобаващо място. 

Тук не бива да се пропусне представянето на книгата на проф. 

Филип Панайотов „Вестници и вестникари“, проследяваща развитието на 

българската публицистика от нейното зараждане до наши дни, както и на 

проф. Здравка Константинова „Държавност преди държавата“, за 

българското Възраждане и още много други. 

Историческата тематика също е намирала място в многобройните 

срещи в клуба, както и творби с художествено-документално съдържание. 

Фантастиката, книгите, разказващи за живота преди промените и днес, 

тези с патриотична насоченост са били в обсега на членовете и гостите на 

ЛИН при организираните срещи.   

     Написаното от значим брой автори – членове на клуба, има и 

своя приносен характер, защото разкрива много неизвестни факти от 

живота и творчеството на известни личности. А изследователският труд 

на проф. Здравка Константинова „Актуални ракурси на българската 

журналистика“ буди респект. 

Не само представянето на нови заглавия и разговорите с авторите 

им са включени в богатата и разнообразна палитра на дейността на Клуба 

„Литература, изкуство и наука“, а също и незабравимите срещи и 

дискусии с актуална тематика от живота на България, в които са гостували 

известни публицисти, журналисти, хора на науката. Сред тях са проф. 

Захари Захариев, дипломата и журналист Милан Миланов, Велислава 

Дърева, Владимир Абросимов и др. 
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Запомняща се беше и дискусията за чистотата на българския език, в 

която гости бяха проф. Владко Мурдаров и ст.н.с. в БАН Николай 

Пиперов, а също и тази за това дали има свобода на словото и печата в 

България. Докладчикът не пропусна да сподели, че ЛИН работи съвместно 

и с Факултета по журналистика при СУ „Св. Климент Охридски“, участва 

в съвместни инициативи с него и СБЖ, каквато беше и конкурсът, 

посветен на 80-годишнината на един от големите български журналисти 

Стефан Продев, в който особено важно съдействие е оказала 

председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова. През тези 20 години 

Клубът ЛИН е бил желан партньор и търсен за съвместни инициативи от 

много столични читалища, неправителствени формации и вузове. 

Известно е, че Дружеството на журналистите на свободна практика 

„Иван Богоров“ издава електронния вестник за чист български език и 

висока духовност „Кръжец“, в който сътрудничат и членове на ЛИН.  На 

съвместна среща на ръководствата на двете формации  е взето решение 

вестникът да продължи  да се списва в Клуба „Литература, изкуство и 

наука“. 

„Приемам с благодарност изречените добри думи за ръководството 

на СБЖ – каза Снежана Тодорова, – но всичко, което сте постигнали, е 

благодарение не само на ръководството на Клуба, но и на всички вас.“ От 

името на фондация „Човещина“ и нейния президент акад. Любен 

Димитров пожелания прочете Стоянка Балева. „СБЖ е силен с духовната 

си мъдрост и справедливост“, беше отбелязал той, и припомни, че Клубът 

има за приоритет човека, неговите тревоги, проблеми и мечти. 

Много приятели на клуба споделиха, че в днешното време на 

отрицание да просъществуваш цели двадесет години и да възпитаваш 

любов към литературата, изкуството и науката е повече от героизъм. 

Не липсваше и деловият момент, свързан с избора на ново 

ръководство на ЛИН. В него са писателят и журналист Павел Боржуков, 

носител на „Златното перо“ на СБЖ – председател; журналистите Весела 

Джерекарова, Величко Хинов и Красимира Борисова. Новият момент в 

структурата на клуба е, че има и Консултативен съвет с председател Иван 

Вълов и членове Атанас Тончев, проф. Емил Янев, проф. Николай 

Пиперов, Пенчо Черняев, Петко Тотев, проф. Здравка Константинова. 

Павел Боржуков благодари за доверието и допълни, че човек в зряла 

възраст е „натрупал“ много заглавия, но нито един клуб или творчески 

съюз не е направил някого писател, музикант, творец. Той и неговата 

реализирана идея, електронният вестник Кръжец, ще спомогнат срещите в 

Клуба да станат още по-вълнуващи и смислени на живо и онлайн. 
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(Публикувана  в бр. 1  на  електронния  вестник  "Кръжец" –  юни  2014 г.) 

 
Тридесет е свято българско число, защото тридесет са буквите, в които е 

закодирано безсмъртието на българския език.     Създадено от първожре 

ците Кирил и Методий, канонизирано от проповедниците то се докосва и 

днес до всеки, който се припознава като българин. Чрез броеницата на 

тридесетте букви будителите на нацията поддържат оня общочовешки 

диалог през вековете, съхранил себеусещането на людите за 

принадлежност към България. В най-тъмните периоди на безвремието, 

когато вразите са покорявали и последното гнездо на българска бран, 

винаги е оставал неподвластен на унищожение ареал, белязан с тридесетте 

свещени знака. Те са тайнственото измерение на душите ни, което най-

често наричаме „българщина”. Днес българският кораб само с провиснал 

флаг дрейфува на котва в безветрието на две и половина десетилетия. 

Българският народ е преминавал и през по-дълги периоди на безвремие, 

през по-тежки изпитания. Той, който е плащал данък за свободата си с 

очите на тринадесет хиляди самуилови воини, може да премине през 

океан от стрaдания и да се съхрани. Но народ, загубил първоизвора на 

своя език и духовност, се загубва безвъзвратно в дебрите на историята. 

Съвременният българския език е подложен на безпрецедентна 

немара. Жаргонът, който се налага все по-масово в интернет-

пространството, се разпростира и на битово равнище сред най-младото 

поколение. Лексикалният обем на думите, с които то общува, се свежда до 

около 2000 единици. Голяма част от българските политици, държавници и 

публични лица в обществените си изяви използват беден, често агресивен, 

а понякога и примесен с диалекти език. Нашествието на нови и 

необосновани заемки от други езици, за които има звучни синоними на 

български, са не само проява на снобеенето на комплексирани 

„проповедници”, но и нечистоплътна атака към чистотата на родния 

език. Най-безпардонната агресия обаче към семантиката, структурата и 

http://www.zdrasti.info/za-vojnata-analizi-i-argumenti.html
http://www.zdrasti.info/za-vojnata-analizi-i-argumenti.html
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дори интонацията на българския език произтича от електронните, а не 

рядко и от печатните медии. Някои новинари и водещи на телевизионни 

програми в желанието си да се приближат до малокултурната си 

аудитория стигат до изрази и термини, присъщи на уличния жаргон. 

Знайно е, че езикът е живо обществено явление, което се променя със 

самото общество, но не чрез подмяна с неудачни чуждици и вулгаризми, а 

по пътя на надграждането, спазвайки неговите семантични и структурни 

закони. 

В новоучредения литературен кръг ”Кръжец-30” към дружеството 

на журналисти на свободна практика вие ще бъдете авторите на 

материалите в електронния вестник и инициатори на сбирките му. В него 

могат да се включят всички желаещи с отношение към проблемите на 

българския език и духовността на нацията. Призоваваме ви да се 

включите активно в територията на свободното слово. 

 Българският език е един от най-богатите в лексикално 

отношение в света. Днес той се говори от над десет милиона 

души. От шестте хиляди езика в света всеки месец изчезва поне 

един от т.нар. „малки езици”, ползвани от по няколко хиляди 

души. Лингвистите, събрани на Международния лингвистичен 

конгрес в Квебек (1992 г.), констатираха, че само шестстотин от 

говоримите езици са в безопасност. Българският език тогава не 

беше между особено застрашените. Процесът обаче на 

обезличаването му видимо се засилва, въпреки признаването му 

за равностоен работен език в Съвета на Европа. През този период 

над два милиона българи са напуснали страната и са опитали да 

се интегрират в друга чужда на българската духовност 

среда.През последните години бяха направени някои стъпки за 

съхраняване и развитие на българските духовни ценности. Една 

от тях бе създаването на Общество за устойчиво развитие на 

българския език по инициатива на СБП, Института за български 

език, Института за литература при БАН и Съюза на учените в 

България. Колективен член на същото общество стана и СБЖ. 

Повече от десетилетие обаче след тази инициатива видими 

резултати няма. Предло́женият още в началото на т.нар. 

„преход” Закон за българския език не бе приет от Народното 

събрание. Предложенията за намаляване на данъка за добавена 

стойност върху издаваните у нас книги също не бяха разгледани, 

а именно българските книги са носителите на богатството на 
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Ден на писмеността 

родния език.Днес силите и будителската енергия на творците е 

разпиляна между политическите партии и потенциалните 

икономически спонсори. Пазарът на книгата и филмовото 

изкуство е удавен в потопа на чуждата ефимерна и лесно 

достъпна продукция. Мизерно и унизително полусъществуване е 

отредено на българския писател. Литературните издания чезнат 

или мъждеят на ръба на последния си брой. Контактът между 

съвременната българска литература и младото поколение е 

изтънял до скъсване Оттук нататък са само разпадът, 

дехуманизацията и бездушието към съдбата на родния език. Рано 

или късно България ще излезе от продължаващата вече четвърт 

век криза, наши и чужди инвестиции в икономиката ще има, 

военни съюзни поделения на територията на страната също, но 

за възраждането на обезличената българска духовност ще са 

нужни векове, както го е доказала историята. Няма такава 

инвестиция, която да компенсира разпада на духовните 

ценности, а той започва най-често с обезличаването на родния 

език. Затова смятаме, че е време българските журналисти, 

писатели, учени, интелектуалци да поемат категорично своята 

отговорност пред поколенията за съхраняването и развитието на 

българския език. Те не могат да бъдат само свидетели-

летописци. Това е дълбоко осъзнатата необходимост, която 

залагаме в създаването на интелектуален кръг „Кръжец-30”   
 

Павел Боржуков 
*** 

 

 
 

 

http://www.zdrasti.info/duhoven-centr-za-katolichesko-bogoslovie-i-duhovnost-bl-papa-r-v3.html
http://www.zdrasti.info/duhoven-centr-za-katolichesko-bogoslovie-i-duhovnost-bl-papa-r-v3.html
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Честит празник, 
колеги!

Желаем Ви успехи в 
благородната битка за 

опазване на духовност та и родолюбието, за 
съхраняване на корените на нашата народност 
и на милата ни родина. 

+++

На 24 май честваме Деня на българската просвета и култура и на славянската 

писменост. На този ден в България се отбелязва националния празник на просветата, 

културата и създаването на глаголицата от Кирил и Методий. Първите преводи на 

свещените писания Кирил и Методий записват на глаголица. Първите известни 

свидетелства за честването на празника са открити в арменска летопис от 1813 г., 

където се споменава за честване на светите братя на 22 май 1803 г. в Шумен. За първи 

път на 11 май 1851 г. в епархийското училище "Св. св. Кирил и Методий" в гр. 

Пловдив по инициатива на Найден Геров се организира празник на Кирил и Методий – 

създатели на глаголицата. 

През 1857 г. денят на "светите братя" е почетен в българската църква "Св. 

Стефан" в Цариград, заедно със служба и за Св. Иван Рилски. 

Празникът започва редовно да се отбелязва в Шумен и Лом, а от 1860 г. и в 

Скопие. 

Празникът е израз на българщината в борбата й против турското управление, 

както и против асимилаторските домогвания на сръбската и гръцката пропаганда. 

Особено значение празникът на Кирил и Методий придобива след Първата световна 

война. 

С въвеждането на Грегорианския календар през 1916 г. празникът, отбелязван 

от държавата и църквата, се чества на един ден – 24 май. 

През 1856 г. Йоаким Груев предлага денят на Св. св. Кирил и Методий да бъде 

празнуван като празник на българските ученици. 
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През 1892 г. Стоян Михайловски написва текста на училищния химн с първия 

си стих "Върви, народе възродени". 

Панайот Пипков създава на 11.05.1900 г. музиката към химна. 24 май като 

празник на славянската писменост и на светите братя Кирил и Методий се 

отбелязва и в Русия. Там се чества за първи път през 1986 г. по инициатива на 

мурманския писател Виталий Маслов. В Мурманск е най-северната точка, където 

има паметник на Св. св. Кирил и Методий. 

Братята са канонизирани като светци за превода и популяризирането на 

Библията на старославянски език (придобил популярност в неговата руска редакция 

като църковно-славянски език, черковно-славянски език) и разпространяване на 

християнството сред славяните. 

Обявени са от папата за покровители на Европа. Православната църква ги 

почита и като едни от Светите Седмочисленици.  

 

 

*** 

 

  
 

Любомир Пипков, Стоян Михайловски 

Български всеучилищен химн 
ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ! 

 

 

Върви, народе възродени, 

към светла бъднина върви, 

с книжовността, таз сила нова, 

съдбините си ти поднови! 

 

Върви към мощната Просвета! 

В световните борби върви, 

от длъжност неизменно воден - 

и Бог ще те благослови! 

 

Напред! Науката е слънце, 

което във душите грей! 

Напред! Народността не пада 

там, дето знаньето живей! 

 

Безвестен беше ти, безславен!... 

О, влез в Историята веч, 

духовно покори страните, 

които завладя със меч!..." 

 

Тъй солунските двама братя 

насърчаваха дедите ни... 

О, минало незабравимо, 

о, пресвещени старини!  

България остана вярна 

на достославний тоз завет - 

в тържествуванье и в страданье 

извърши подвизи безчет... 

 

Да, родината ни години 

пресветли преживя, в беда 

неописуема изпадна, 

но върши дългът се всегда! 

Бе време, писмеността наша 
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кога обходи целий мир; 

за все световната просвета 

тя бе неизчерпаем вир; 

бе и тъжовно робско време... 

Тогаз Балканский храбър син 

навеждаше лице под гнета 

на отоманский властелин... 

Но винаги духът народен 

подпорка търсеше у вас, 

о, мъдреци!... През десет века 

все жив остана ваший глас! 

 

О, вий, които цяло племе 

извлякохте из мъртвина, 

народен гений възкресихте - 

заспал в глубока тъмнина; 

 подвижници за права вяра, 

сеятели на правда, мир, 

апостоли високославни, 

звезди върху Славянски мир, 

 

бъдете преблагословени, 

о вий, Методий и Кирил, 

отци на българското знанье, 

творци на наший говор мил! 

 

Нека името ви да живее 

във всенародната любов, 

речта ви мощна нек се помни 

в Славянството во век веков! 

 

 

Русе, 1882, априлий 15 

 

*** 

 

 ЕТО КАКВО ПОСЛАНИЕ СА ВПЛЕЛИ 
КИРИЛ И МЕТОДИЙ В НАШАТА АЗБУКА 

 
 

Думичката „азбука“ идва от две букви и не кои да е, а първите две в 

глаголицата - аз и буки. 

Българската азбука е всъщност разказ за грамотността: Аз буки веди глаголи 

добро есть жичье... - Аз зная буквите и животът със знанието е добър... Това ни 

казва нашето а, б, в. 

В превод от прабългарски азъ означава памет. Освен това на древния 

ни език алем означава първи, а ан означава бог или небе. В новата азбука Кирил и 

Методий поставят на челно място буквата А като символ на начало и самосъзнание. 

Всяка следваща буква е взета от началото на конкретна дума и четени последователно 

те образуват смислен текст, скрито послание на светите братя към народа, който ще се 

ползва от тяхното творение, давайки му да разбере защо са нужни буквите, какъв е 

техния смисъл и накъде ще ги поведе родното слово. 

Първите азбукарчета заучавали новата азбука в текстовия й вариант и макар че 

отдавна сме го забравили, той и днес продължава да ни глаголи, тоест говори: "Аз 

буки, веди глаголати! Добро ест живети дзело земля! Иже (йота) како люди 
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мислите, наш он покой. ръци слово твръдо! Ук, фрът, хер! от! Ща чръв! Ци ша! еръ, 

ер, ери! Ет! Ен он! Йен йон! Юс! Ят!”. 

Преведена на съвременен български език тази уникална азбука звучи така: 

"Помни буквите, учи да говориш! Добре е да живееш здраво на земята! Защото както хора 

мислите, наша е той опора. Изричай словото твърдо! Нагоре всеки да лети! Върви! Избягвай 

червея! Покорявай висотите! Ти мъж, ти юноша, вие хора! Човече! с ум и разум! Във вярна посока 

и с ясно съзнание! Напред! Слава!“. 

Колко е хубава азбуката ни! 

 

 +++ 

26 от буквите ни имат първообрази в Магура? 
Пещерата Магура е един от най-древните центрове за разпространение на наука 

и духовност. Този извод е направен след проучване на рисунките в пещерата 

от Археологическото дружество в Белоградчик. Рисунките представляват множество 

подобни един на друг символи, които имат малки различия помежду си. Това 

позволява учените да ги систематизират в малки групи. Така, ако бъде разбран 

смисъла на един символ, може по аналогия да се чете съответната група. Рисунките не 

са сцени от ежедневието на примитивния човек, обясни Кирил Кирилов, заместник-

председател на дружеството. "Там се намират, според нашето преброяване, 1031 

рисунки, което дава възможност техният анализ да бъде извършен напълно. Повече 

от 90 % от рисунките от Магура представляват символи, което говори за наличието 

на абстрактна мисъл. Може нагледно да видите, че 26 от нашите 30 букви в 

Кирилицата  имат своите първообрази в пещера Магура". 

 

 
Символите от пещерата оказват влияние върху целия свят, каза другият заместник 

председател на археологическото дружество Емил Цанков. 

"Ще откриете голямо сходство между руните на критско-микенската 

цивилизация и тези, които се откриват в Магура. С тази разлика, че руните от 

Магура са на повече от 2000 години, т.е. по-стари от тези в критско-микенската 

цивилизация. Финикийската писменост, в която също има много общи символи между 

магурските надписи и тези в древна Финикия. Това са надписите, завещани от 

етруските, които до днес все още не са разгадани. Но когато ги сравните с тези от 

Магура, ще видите, че те са изключително сходни", каза Емил Цанков. 

 

 

*** 
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НЕВЕРОЯТНО! ПЛАНИРАТ опростяване на българския език, за да се 

намали неграмотността! Най-съществено място в обсъждането ще заеме 

правилото за пълен и кратък член. Тъй като то се бърка масово от българските 

жители, има предложение пълният член да бъде заличен от езика и да остане 

само краткият. Учтивата форма също подлежи на преразглеждане. Тя също 

може да изчезне в писмения български език. Формите „кой“ и „кого“ ще бъдат 

също дискусирани. Има вероятност да остане само „кой“, понеже тя е по-често 

използваната форма в разговорния език. „Свой“ и „негов“ пък може да бъдат 

причислени като дублетни форми. Така няма да има значение коя ще бъде 

използвана. 

*** 

           ОТВОРЕНО ПИСМО 
 ДО БТВ И ВСИЧКИ РЕДАКТОРИ, ВОДЕЩИ И РАЗСЛЕДВАЩИ ЖУРНАЛИСТИ, ЕЗИКОВИ 

СТИЛИСТИ, ФИЛОЛОЗИ ИЛИ НЕ, ГОВОРИТЕЛИ, НАБЛЮДАТЕЛИ, ЧАСТ ОТ КОИТО СЕ ОКАЗВАТ 

ПРЕДАТЕЛИ НА СВЕЩЕНИЯ НИ РОДЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – ЕДНИ ОТ СУЕТА, ДРУГИ СЪВСЕМ 

СЪЗНАТЕЛНО, ТРЕТИ ОТ БЕЗПРОСВЕТНОСТ И КЪСОГЛЕДСТВО. 

Мария Грънчарова 

учител по български език и литература 

 

О, спи ли БАН? О, МОН не видили?! – би възкликнал отново Патриархът! 

Трета година наблюдавам езиковия хаос, който чуваме и виждаме 

ежедневно от малкия екран, без някои да се замисли за извращенията, които 

връхлитат нещастния ни български език. 

Наясно съм с промените на езика като жива категория. Наясно съм, че 

така наречения настъпващ дигитален свят – желанието на силните и големите 

в световен мащаб – е, колкото се може, по-бързо да бъдат национално 

обезличени Балканите и езиците им е в пълен ход. Но какво правим ние? 

Стоим безучастни към чуждите сметки и набези и се превръщаме в 

ПРЕДАТЕЛИ на собствения ни книжовен български език. 

полемика 
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На 23 януари 2017 г. за първи път се заговори за неговото днешно 

състояние по повод: „Българският език в операта“. На 27. 01. отново се постави 

на една кръгла маса въпросът – този път от професионалисти, които обидно 

неподредено, разхвърляно изказаха откъслечни и недовършени мисли, поради 

липса на време. Мисля, че докато Министерството на образованието се чуди в 

кой клас учениците да изучават История славянобългарска, за да знаят още 

малките кой е най-ревностният пазител на словото ни и да поставят името му 

сред Светите седмочисленици, докато БАН и Институтът по български език и 

литература позорно мълчат, сякаш са глухи и слепи, ставаме свидетели как 

езикът ни пагубно се подменя – незаконно и безпрепятствено. Нима 

редакторите в ТВ, жураналистите не знаят, че словото е тяхното оръжие. Сред 

нескончаемите заменки във всички области и езикът ни ли трябва да се прости 

с оригинала. Извинявайте госпожи господа на словото, но излиза, че днес зад 

малкия екран стоят амбициозни, задълбочени и умни млади хора, но без 

знание за: артикулация, дикция, интонация... Всеки я кара, както си знае и 

както може; няма ли критерии и изисквания, кастинги предварително по 

правоговорните ни норми. Изглежда, че е забравено обращението на Паисий 

Хилендарски: О слабоумни и малоумни йироде, поради что се срамиш да  се 

наречеш българин и не говориш и не пишеш на роден език. Той пита още по 

времето на Гръцкото владичество у нас поради что се влачиш по чужд език 

(1862 г.). Това предателство започва от азбуката, която някои лъженоватори 

обърнаха изучаването й наопаки. Звуковият изговор е вече друг. По подобие 

на англоизучаващите и артикулацията на чуждите езици, днес от 

предучилищна възраст чуваме „Мавка Бъвгария“... Защо ние самите се 

отричаме от благозвучното средно меко произношение на звука л пред твърда 

сричка. Това никога не е било. Всеки език спазва нормите на своя правоговор. 

Поляците имат три вида вида л, но нашето е най-красиво. В Полша 

правоговорът и правописът не се променят и никой, откакто съществува езика 

им, се пазят зорко. Нещо повече. Ние сме им предали старобългарското 

произношение на он и дв-ен, та до днес казват книжка и ръка по 

славянобългарски. Руснаците никога не биха променили своите  ы, э. А ние не 
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уважаваме себе си като така лесно се предаваме на чуждото. Диалектите у нас 

обогатяват официалния език, но те са средство за индивидуализация и нямат 

място в литературни ни език, само в художествения и разговорния.  

(Цялото писмо на Мария Грънчарова – преподавател по български език и литература, ще 

публикуваме в следващия брой.) 

*** 

 

 

 

 

И  Н  Т  Е  Р  В  Ю  
 

 

 

ИНТЕРВЮ със СНЕЖАНА ТОДОРОВА 

Председател на Съюза на българските жуурналисти 

 

СНЕЖАНА ТОДОРОВА: БЪЛГАРСКОТО СЛОВО Е В 

ОСНОВАТА НА РОДНАТА КУЛТУРА, ТРАДИЦИИ,  ДУХОВНОСТ 

Розалина Евдокимова 

 

В навечерието сме на един от най-

българските и красиви празници на 

духовността, културата и просвещението – 

Деня на славянската писменост и култура. По 

този повод на електронния вестник „Кръжец“ 

гостува председателят на УС на СБЖ 

Снежана Тодорова. И макар настроението да 

е приповдигнато празнично, с нея разговаряме 

за това боледуват ли българският език и 
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журналистиката и има ли лек, за да бъдат те силни и здрави.  

Снежана Тодорова е една от инициаторите за създаването на Клуба за 

литература, изкуство и наука (ЛИН) към СБЖ, който наскоро отбеляза своята 

20-годишнина. Според нея благодарение на представяните в ЛИН през 

годините интересни книги те са достигали до голям брой читатели, и това е 

така, защото клубът  не е да се занимава цялостно с литературата, изкуството 

и науката, а доколкото те са свързани със СБЖ.  

Г-жо Тодорова, вече живеем с мисълта за наближаващия и най-красив 

български празник – 24 май. Ще ми се в този контекст да ви попитам СБЖ има 

ли своя позиция по това необходим ли е Закон за защита на българския език 

Най-сърдечно честитя 24 май – най-българският празник, на всички хора 

на духа. Празнуват учители и ученици, професори и студенти, писатели, 

журналисти, художници, музиканти,артисти, дейци на културата. На този ден 

отдаваме почит и признателност към безсмъртното дело на светите братя 

Кирил и Методий, дали „четмо и писмо на вси славяни”. На празника на 

буквите честваме и българската култура. 

Казано е, че ”в началото бе словото”... Българският език е в основата на 

родната култура, традиции, духовност. 

Българската журналистика отбелязва този ден и като свой празник. 

Журналистите и писателите са хора на словото и затова съдбата на 

българския език много ни вълнува. За съжаление, през последните години 

нашата омайна реч като жив организъм страда от недъзите и болежките на 

обществото. Красотата и звучността на езика помръкнаха. СБЖ подкрепя 

инициативите на СБП за опазване на чистотата на българския език. Вашето 

електронно издание ”Кръжец” има сериозен принос в тези общи усилия. 

Журналистиката, чието основно оръжие е езикът, и тя май нещо взе да сдава 

багажа. В последно време като че ли около медийната свобода все повече взе 

да се затяга въжето.  

Това, че сме се качили до 109 място в класацията на Репортери без 

граници, подсказва ли, че нещата започват да вървят към по-добро, или 

напротив? 
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За съжаление, през последните години журналистиката ни преживява 

тежка криза. Деградацията на професията не е само българско явление. 

Комитетът на министрите на държавите от Съвета на Европа прие на 13 април 

2016 година „Препоръка за защита на журналистиката и гарантиране на 

безопасността на журналистите и други медийни участници”, в която се казва 

„Тревожен и неприемлив е фактът, че журналисти и други медийни участници в 

Европа все повече биват застрашавани, тормозени, подлагане на следене, 

заплашвани, произволно лишавани от свобода, нападани, физически 

измъчвани и дори убивани заради тяхната разследваща дейност, заради 

мнение или съобщаване на факти, особено когато работата им се фокусира 

върху теми, като злоупотреба с власт, корупция, нарушаване на човешките 

права, криминални прояви, тероризъм и фундаментализъм”. 

             Г-жо Тодорова, търпят ли развитие предложенията на УС на СБЖ за 

законодателни инициативи в защита на журналистическия труд и свободата на 

медиите, като преди това ще ви помоля да очертаете кои са основните акценти 

в тях 

През последните месеци СБЖ насочи своето внимание към изработване 

на Законодателни инициативи в защита на журналистическия труд и свободата 

на медиите. Ето кои са основните акценти: 

Да се изработи адекватно законодателство в сферата на труда и 

заетостта, което да защитава журналисти и други медийни участници от 

произволно уволнение или репресивни мерки;  

Да се продължат усилията за подписване на КТД;  

Приемане и ефективно прилагане на регламент за собствеността на 

медиите; 

Да се регламентира ясно държавното субсидиране на медиите; да се 

изясни кой е собственик и как се финансира медията; да се запише това 

изискване в Закона за защита на конкуренцията; 

Да се внесат промени в Закона за обществените поръчки, за да има 

равнопоставеност между медиите; 

Да се регламентира процентът от Републиканския бюджет, предоставен 

на медиите – обществени, частни и регионални; 
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Чрез финансово участие държавата да спомогне за утвърждаване на 

професионалните стандарти, като не допуска до държавно и европейско 

финансиране онези, които не са подписали националния Етичен кодекс на 

българските медии от 2004 година; 

С поправка в ЗРТ да се въведе гражданска квота в СЕМ, която да 

включва 4-ма допълнителни членове; 

Да се декриминализира обидата и клеветата, както препоръчва Съветът 

на Европа. 

В най-скоро време документът ще бъде изпратен на вниманието на 

българските законодатели и се надявам този път усилията ни да се увенчаят с 

успех.  

           И макар да наближава светлият и обичан празник на духовността и 

културата, говорим с вас за тъжни неща. Все пак какво бихте пожелали на 

творците, чието оръжие е словото? 

Пожелавам много сили и упоритост в защита на журналистиката и 

свободата на медиите! 

Снимки Иван Василев             

*** 
 
 
 
СБЖ: Декларация на УС на СБЖ във връзка с новоприетите добавки към Закона за обществени поръчки 
by Черно и Бяло 

 Съюзът на българските журналисти изразява дълбокото си възмущение от поредния удар на 
властимащите срещу свободното слово и независимостта на медиите. 
Скандален текст, въведен като „изключение“ от общите правила в току-що приетия Закон за обществените поръчки, освобождава 
държавните институции от задължението да обявяват обществена поръчка при „закупуване на програмно време или осигуряване 
на предавания, които се възлагат на доставчици на медийни услуги“. 
Това „изключение“ развързва ръцете на силните на деня да си подбират по свой вкус медии, в които да наливат значителни 
финансови ресурси за информационни кампании по оперативни програми на ЕС и по други теми, които ги интересуват. Така се 
задълбочава порочната практика за директно договаряне между държавните институции и „услужливи“ медии. Всяка институция 
ще има възможност да си купи програмно време в радио или телевизия, която сама си избере, и да контролира съдържанието на 
въпросните предавания според своите интереси. 

Така се ликвидира всякаква състезателност и конкуренция на медийния пазар.Ще оцеляват не онези медии, които 
отстояват своята независимост и качествената журналистика, а тези, които угодничат или са удобни за властта. 

Редица политолози, юристи, бизнесмени и дори депутати открито нарекоха този текст „лобистки“. Той се появи в този 
вид доста изненадващо преди второто четене на законопроекта в пленарна зала. Вносителите се оправдават, че подобна клауза е 
предвидена и с прословутата евродиректива 24/2014 г. Тя обаче е прочетена твърде буквално и без оглед на реалното положение 
в България, защото това устройва нашите самозвани демократи, като им помага да корумпират и развращават медиите с цел да 
задоволяват своите властови и икономически апетити и амбиции. 

Бързането при гласуването на закона без широко оповестяване и надлежаща обществена дискусия, разработването му 
на тъмно, само доказва неговия лобистки и антидемократичен характер. Затова СБЖ се присъединява към призивите президентът 
на върне закона, което да стане повод да се състои необходимата и заобиколена в случая дискусия и законодателите да се 
съобразят с нейните резултати. 

Примерът с този пряко насочен срещу свободата на словото и независимостта на медиите закон е продължение на 
съзнателно и умишлено провеждан години наред курс на установяване на финансов и друг контрол над медиите. 

http://blackandwhitemag.bg/?p=8921
http://blackandwhitemag.bg/wp-content/uploads/2013/09/sbj.jpg
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Плачевният резултат е, че България се срива неудържимо в класациите за медийна свобода, за което от време на 
време дори от Брюксел ни критикуват. 

В тази обстановка българската журналистическа колегия се нуждае от спешни, реални и действени мерки, които да 
защитят нейните права и да й осигурят реална възможност да се противопостави на тоталния и унизителен натиск, на който е 
подложена. Журналистическата професия в България и българските журналисти спешно се нуждаят от законови и икономически 
механизми и гаранции, които да ги защитят от произвола на държавата и медийните собственици, сраснали се с олигархията, за 
да могат да изпълняват ролята си на независим и демократичен обществен коректив. СБЖ настоява атаките срещу медиите да 
престанат, а вместо това властите да се загрижат за промени в съответните нормативни документи, които да помогнат да се 
намери начин за достойно възнаграждение на журналистическия труд. Без всичко това в България не може да има качествени 
медии и качествена журналисти 

*** 

  

 

Подкрепеното от СБЖ 
предложение на Съюза на журналистите 

от Тюменска област, Русия, е със съвместни 
усилия да се създаде мозаечна икона на 
бащите на славянската азбука и да бъде 
вградена в Абалакския манастир в 
сибирския град Тоболск. 

Публикуваме обръщението на 
инициаторите, договорено по време на 
посещението на председателя на СБЖ 
Снежана Тодорова в Тюмен през 
ноември 2016 г.: 

Скъпи приятели, 
В Тоболск и в Свято-Знаменския 

Абалакски мъжки манастир от 15 години 
се провеждат междурегионални творчески фестивали на журналистите под надслов 
„Православието и средствата за масова информация”. 

 
През тези години във фестивалите са участвали над 2000 души, били са представени 

стотици блестящи медийни творби, насочени към сърцата на хората и призоваващи към духовно 
възприятие на света. 

Новата инициатива на журналистите е да се изготви и да се установи в Абалакския 
манастир мозаечна икона на Светите равноапостолни братя Кирил и Методий. Създадената от тях 
азбука обединява славянските народи и е основа на православните култура, християнство и 
просветителство. 

Съюзът на журналистите от Тюменска област и Съюзът на българските журналисти се 
обръщат към всички неравнодушни хора да дадат своя принос за създаването на икона на Светите 
равноапостолни братя Кирил и Методий. Това ще бъде благороден принос в името на единението 
на културите, ще бъде знак на дълбоко уважение към онези, за които работата със словото на 
светското или религиозното поприще е станало дело на живота. 

Съюз на журналистите       Съюз на българските 
от Тюменска област            журналисти 
 
Паричните средства могат да се внасят с банкови преводи по следните сметки: 
Региональная общественная организация «Союз журналистов   Тюменской   области» 
ИНН / КПП     7202083387 / 720301001 
г.Тюмень, 625000, ул.8-Е Марта, 1 
Като предназначение на превода да се посочи: „На икону святых Кирилла и Мефодия” („За иконата на 

светите Кирил и Методий”) 
Дарения могат да бъдат изпращани и на сметката на СБЖ: 
Банка ДСК, BIC: STSABGSF, IBAN: BG 06 STSA 9300 0015 6477 31 
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СЪОБЩЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТА 

 

ВТОРИ  НАЦИОНАЛЕН  ЛИТЕРАТУРЕН  КОНКУРС                                    

„АЛБЕНА“ 
 

    Кметство Врабево и  Народно читалище "Христо Ботев", с подкрепата на община 

Троян, Съюза на българските писатели, фондация "Българска памет" и издателство "Световит" 

обявяват Втори национален конкурс за разказ, посветен на създаването на драматичен женски 

образ. 

   В конкурса могат да участват с един разказ български граждани, навършили 18 

години, като потвърдят авторството си с трите имена, годината на раждане и личния си имейл 

или телефон за връзка. 

    Разказите не трябва да надвишават обема на пет стандартни страници, писани на 

шрифт Times New Roman, размер 14,  и  да не са публикувани до приключването на конкурса. 

   Същите да бъдат изпращани на имейл  konkurs.albena@abv.bg  или на адрес  София-

1574, ж.к. Слатина, бл. 8 Б, изд."Световит" до 30 юни 2017 година.  

    

Журито в състав Никола Инджов, Владо Даверов и проф. Аксиния Джурова  ще присъди една 

първа награда от 600 лв., втора – 450 лв., трета – 350 лв. и едно отличие от 200 лв.   

   Издателска къща „Световит“ ще издаде сборник с отличените разкази. 

   Наградите ще бъдат обявени до 31 юли 2017 г.  и връчвани лично на авторите в 

Културния дом на Врабево. За допълнителна информация участниците в конкурса могат да се 

обръщат писмено на посочения имейл или на тел. 0884339516 - Павел Боржуков,  координатор 

за конкурса.  
 

 

*** 

 
 

 

 

 Кръгът ”Кръжец - 30” е учреден през март 2014 г. от журналисти, писатели и езиковеди по 

повод 120-годишнината от създаването на СБЖ и принос към инициативата Парламент на духа. 

Той е отворен за всички български интелектуалци, независимо от тяхната принадлежност към 

творчески и професионални форми на сдружаване. Основната му цел е да се поставят на 

общественото внимание проблемите за чистотата на българския език и неговото развитие в 

настоящата обществоно-историческа обстановка. 

Без да ограничава творческата свобода на своите членове в професионалните им изяви 

”Кръжец - 30” ще обединява автори, които имат активно отношение и чието художествено 

творчество и публицистика носят послания за утвърждаването на българската духовност, 

съхраняването и развитието на автентичния български език. 

Намеренията са чрез различи норми и инициативи тези проблеми да бъдат дискутирани, 

обсъждани и популяризирани, за да достигнат до широк кръг отобществото и най-вече до тези, 
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които са оторизирани да вземат решения по тях на държавно равнище. И най-вече до 

законодателните институции. На първо място – а неотложно изработване и приемане на Закон за 

българския език, като фундамент за изпълнение на основната роля, място и значение на родния 

език за оцеляване на българската нация.  

Времето и хората ще подскажат какви други форми и инициативи ще се родят, за да се 

създаде активна обществена атмосфера за изработване стратегия по тази важна вола на езика за 

всеки уважаващ се народ. 

Кръгът Кръжец - 30 започва с настоящия електронен вестни, който ще пишем заедно. 

Очакваме мнения, публицистични материали и други творби, предложения за срещи и дискусии с 

тематика, заложена в целите на Клуба „Литература, изкуство и наука“. Вестникът на Клуба Кръжец 

именно в повелята на днешното ще търси форми на творческо и организационно единение на 

разпиляния днес потенциал на нацията в името на бъдността на святото българско число 30. Към 

това призоваваме всички български журналисти, писатели, дейци на образованието и културата и 

всички български интелектуалци.  

 

Павел Боржуков 

 
 

 

 

 

*** 
Очакваме да ни изпращате вашето творчество, творчеството на класици и 

автори, избрани от вас, набелязани теми извън рубриките ни и др. Клуб ЛИН ще 

организира срещи, на които ще кани мастити лектори, ще се бори срещу 

обезличаването на българския език, срещу клишетата и вредните заемки, ще ратува 

за дълбока емоционалност и задълбоченост на изказа, ще търси възпитателния 

ефект, обмена на опит между млади и опитни журналисти, ще отразява конкурси за 

литературно и научно творчество, както и ще съпровожда живота на Съюза на 

българските журналисти отблизо.  

 

*** 
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