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20 ãîäèíè „Áîõåìèÿ êëóá“

Една знаменита актриса празнувала деветдесетгодишен 
юбилей. Млада журналистка я посетила у дома є за 
интервю. С присъщата за младостта лекомислена 
безцеремонност тя попитала:

– Деветдесет години! Много ли са те, или малко, госпожо?

Достолепната възрастна дама тъжно се усмихнала.

– Мило дете, за живота на една катедрала деветдесет 
години са  само кратък миг, но повярвайте ми, за живота на 
един човек те са цяла вечност.

… Мисля, че същото важи и за съществуването  на едно 
професионално сдружение, каквото е „Бохемия клуб“. 
Особено в бързотечащото време  като последните двайсет 
години – време на десетки, стотици съюзи, граждански 
организации, партии, движения, федерации и още много други 
мимолетни общности, които никнат като гъби и също 
толкова скоропостижно изчезват в небитието.

За разлика от тях „Бохемия клуб“ не само оцеля, а укрепна и 
се превърна в привлекателна общност на бохемистите от 
цяла България.

Неговата жизненост се дължи на непрекъснатата поява 
на млади участници – нашите студенти, а също и на 
коректните хармонични отношения между колегите – 
атмосфера на свободомислие, хумор, толерантност 
и радост от успехите на другите. Участието на 
студентите в инициативите на клуба и в публикациите 

Milujte se a množte se
Янко  Бъчваров
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на списание Homo Bohemicus са залог за неговата оцеляваща 
жизненост и постоянно подмладяване.

Остава да си пожелаем тази атмосфера на взаимно уважение 
и обич да оцелее и се задълбочава, а редиците ни – да се 
множат. 

*     *     *

Един виден американски архитект твърди, че да бъдеш 
архитект  е много благодарна професия, защото имаш 
възможност  да бъдеш около онова, което си създал през 
годините, да виждаш сградите, които си проектирал, и да 
им се любуваш.

За един преподавател това важи в още по-голяма степен, 
защото има възможност не само да вижда хората, които е 
учил, но може и да наблюдава как те израстват, еволюират 
и продължават традицията, доразвиват я и я обогатяват.

… В началото на 50-те години на ХХ век в софийските кина 
се появи чехословашкият пълнометражен анимационен филм 
„Сътворението на света“, осъществен с рисунките на 
известния френски художник карикатурист Жан Ефел. По 
един достъпен и за децата начин във филма се разгръщаше 
библейският сюжет от самото начало на сътрворението 
на света, с появата на Адам и Ева, змията и ябълката и т.н. 
От този филм в детската ми памет се е запечатал (и то 
на чешки език!) призивът, който Създателят отправя към 
първите хора, но и към всички живи твари:

    Milujte se a množte se!

Тази крилата фраза вероятно би трябвало (в духа на 
библейското звучене и в контекста на филма) да се преведе 
най-точно на български като

    Любете се и се плодете!
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Е, аз не съм и никога не съм смятал себе си за настойник 
на колегите си, но от позицията на възрастта си  и на 
десетилетията преподавателска работа ще си позволя 
да използвам тази фраза, за да я адресирам към по-младите 
български бохемисти, на които гледам като на своя челяд, и 
бих я превел другояче, а именно като

    Обичайте се и се множете!
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Доц. Младенова, вие сте сред учредителите на „Бохемия 
клуб“ и макар че обстоятелствата около създаването 
на сдружението са в общи линии известни, а и по повод 
първата му годишнина Величко Тодоров ги е описал по своя 
неподражаем начин на страниците на нашето списание, за 
читателите ни ще бъде интересно да споделите как това 
събитие присъства във вашите спомени?

За мен създаването на „Бохемия клуб“ беше една очаквана 
изненада. Изобщо в нашия живот през 90-те години имаше 
много такива очаквани изненади, но това беше определено 
най-хубавата от тях. Очаквана беше, защото от 1990 
година започна един лавинообразен процес на сдружаване 
по всякакъв признак и обществен ангажимент. Особено 
много бяха професионалните сдружения на интелектуалци 
и хора със свободни професии, които дотогава или 
участваха в единственото публично сдружение в тази 
област, или изобщо не бяха членове на никаква организация. 
Така възникна например „Обществото за изучаване на 
славянската старина“, в което членувах от 1990 г., 
„Българската асоциация на украинистите“, на която 
също съм член, както и редица други подобни сдружения, 
с чиято дейност нямам нищо общо, но знаех за тяхното 
съществуване. Само иначе избуяващата бохемистика си 
нямаше сдружение. Веднъж споменах пред Янко Бъчваров, че 
всички си правят сдружения, само ние изоставаме. Тайно 
се надявах той да се захване с това, защото така ми се 

За мен най-важното 
в „Бохемия клуб“ е равенството
Разговор с Маргарита Младенова
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струваше най-естествено. Той беше дясната ръка на проф. 
Светомир Иванчев и имах чувството, че ако се залови да 
ни организира, няма как да не стане нещо интересно. Той 
обаче, както се казва, „ми отряза квитанцията“, като 
отговори, че е излишно да ставаме едни от многото, 
нашата работа и без това ни свързва, толкова много неща 
правим и без специална съдебна регистрация и какви ли не 
още задължителни формалности, които само отнемат 
пари и енергия, без да добавят нищо съществено към 
истинския ни професионален и човешки облик. След този 
студен душ не отворих повече дума за това – самата аз 
имах много задължения, малки деца вкъщи и някак не ми 
оставаха сили да се заемам с нещо такова. Но усещането за 
нещо недоправено си остана. После дойде неочакваният, 
много силен и внезапен удар – проф. Св. Иванчев ни напусна 
на 5.2.1991 г. след бурни пререкания във факултетския 
съвет, в които беше участвал. В атмосферата на 
Университета тогава това беше не само тежък удар 
за бохемистите и за нашата катедра. Сред мнозината 
непознати, които нямаха нищо общо с Университета, 
но идваха в „Яйцето“ да се срещат и да преговарят за 
създаването на своите партии и други сдружения, от 
всекидневието ни изчезна човек, чието присъствие 
неизменно създаваше тръпката на някаква шеговита 
предизвикателност, сякаш самата му физиономия 
излъчваше неприкрития въпрос: „Ха да ви видя сега, кой 
от вас ще се справи с това, което ще ви попитам?“ Може 
би това е мое субективно впечатление, но аз никога не 
можех просто да го поздравя и да отмина, както човек 
обикновено постъпва при случайна среща с колегите си. 
По онова време Величко Тодоров току-що се беше върнал 
от лектората в Прага. Беше преживял там „кадифената 
революция“. Знаех за неговото разочарование от това, че 
„неговите пражани“ не бяха го разбрали правилно, за разлика 
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от Моцарт, когото според градското предание винаги 
разбирали правилно и свирели безпогрешно творбите му. 
Както винаги, Величко забързано нещо вършеше, както го 
помнех от следването ни. Много скоро след раздялата ни 
с проф. Св. Иванчев той ме срещна в коридора и каза, че 
има замисъл да направим книга със спомени за нашия учител 
и ме кани да споделя някакъв интересен спомен. Нашият 
учител беше такъв човек, че всеки имаше своя интересен 
спомен, особено бившите му студенти. С радост приех 
и написах няколко странички за първата среща на нашия 
курс с професора – преживяване, за което може да се каже 
всичко друго, освен, че е обикновено или тривиално. 
Тривиална беше само първата реплика: „Здравейте, аз се 
казвам... “ Оттук нататък всичко беше необикновено. 
Няколко месеца по-късно срещнах Величко, който всред 
вечната си забързаност ми каза, че книгата ставала много 
хубава, те вече я редактирали с „бате Янко“, да очаквам 
премиерата. Тогава още не беше станало традиция книгите 
да имат свои премиери и аз някак не обърнах внимание 
на тази реплика, само ми се стори малко странна. Скоро 
след това ми се обади и самият „бате Янко“, за да ми каже, 
че ще се събираме в Чешкия център и че е много важно 
непременно да присъствам. Ще учредим сдружение и на 
всяка цена трябва да намеря на кого да оставя децата, 
защото присъствието ми е важно. Бях изненадана и дори 
малко засегната – значи аз като го питам за сдружение, на 
мен отказва, а сега сам се е захванал. Но все пак изпитах 
и удовлетворение – в края на краищата е стигнал до моя 
извод отпреди година, че трябва да си имаме сдружение. 
Когато отидох на учредителната сбирка, още преди да 
започнем, почувствах, че това не е нещо обикновено – 
пак шеги и колегиални закачки, както всеки друг път, но 
всичко ми се струваше някак необикновено тържествено. 
Може би това усещане се създаваше от присъствието и 
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на много хора извън тесния университетски кръг, който 
познавах, може би от вида на Янко и Величко, които някак 
съсредоточено прехвърляха и прелистваха за последно 
необходимите документи и се консултираха с една жена, 
която не познавах, но после разбрах, че е юристка, която 
има връзка с Чехия и е предложила професионалните 
си услуги за учредяването на „Бохемия клуб“. Изненада  
ме самото име на клуба, което носеше отпечатъка 
на Величковата инвенция – и думата, и буквата да 
създават асоциации във всички възможни посоки. Същата 
артистичност прозираше и в проекторъководството 
на клуба – председател Янко Бъчваров, зам.-председател 
Величко Тодоров, почетен председател – проф. Никола 
Георгиев, ковчежник – Радост Железарова. Срещу нищо 
не можеше  да се възрази от никаква гледна точка. Помня 
и изказването на проф. Никола Георгиев, който говори с 
присъщото си неповторимо сладкодумие и ни успокои, 
че „приема почетното председателство с надеждата, че 
става дума за нещо като членство в клуба „Пикуик“  и 
че това означава само присъствие на сбирките на клуба“. 
И още тогава беше обявено публичното „известяване“  
на „Бохемия клуб“ с вечерта „Мълчание и глъчка“. Така 
започна нашият клуб „Пикуик“  – строго и артистично. 
А артистичността, както знаем, се развихри още на 
първата вечер, при представянето на „Светомирен дух. 
Книга за проф. Иванчев“. С излизането на първия брой на 
„Хомо бохемикус“ научихме и истинските длъжности на 
председателя и зам.-председателя – spiritus rector – Янко 
Бъчваров и spiritus agens – Величко Тодоров. И още тогава 
spiritus rector небрежно споменаваше, че му отнемало много 
сили „да озаптява неистовата енергия“ на spiritus agens. Така 
започнаха многото хубави, артистични и остроумни неща, 
които преживяхме заедно в „Бохемия клуб“.
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Вие сте били председател на „Бохемия клуб“ и главен 
редактор на Homo Bohemicus (2001–2005), преди това 
заместник-председател (1998–2001), а  в момента сте член 
на Управителния съвет. От тази перспектива какво бихте 
откроили като най-важно в облика на сдружението през 
годините? 

Може би се повтарям, казвала съм го и друг път, но за мен 
най-важното в „Бохемия клуб“ е равенството, онова, което 
човек не може да намери никъде другаде. Няма работно 
място, на което да не господства, макар и в различна 
степен, отношението между началници и подчинени, между 
съперници в професионалното поприще, между хора, които 
се надпреварват за положителната оценка на някого. Може 
би в Университета това се усеща по-слабо, отколкото 
другаде, но все пак чувството за пълно равенство между 
всички, където хората се делят само на интересни и 
скучни, без разлика на възраст и обществено положение, 
може да бъде открито само в „Бохемия клуб“. Тук човек 
по-остро усеща и отговорността за онова, което прави. 
Не можеш да не отговориш на онова, което колегите ти 
очакват от теб, трябва да направиш всичко по силите 
си, за да не ги разочароваш. Това се усещаше особено силно 
в бурните години от последното десетилетие на ХХ век, 
когато този род общуване със сродни души беше понякога 
единствената опора на човека сред бурите на т.нар. 
преход. Къде другаде можеш да срещнеш неотстъпчивата 
упоритост, с която Величко Тодоров принуди Весела 
Груева да направи семинара за малките чешки театри, 
поетичното вдъхновение, с което Людмила Кроужилова 
превежда стихове на поети от всички поколения, на 
класици на българската литература и на свои студенти, 
издаването на трудове в „Голяма чешка библиотека“, 
където утвърдените автори са в съседство със своите 
възпитаници? Не е много често явление пренебрежението 
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към обществените условности, стига у даден автор да има 
достатъчно оригинална мисъл и творческо начало. Затова 
го ценя най-високо от всички качества на „Бохемия клуб“. 
То ни е предадено по наследство от проф. Св. Иванчев, 
който, естествено, не е бил член на клуба, но винаги е бил 
негов вдъхновител и символ. И още нещо – благодарение 
на равенството „Бохемия клуб“ е поле за изява на младите 
хора, на онези, които не са имали време да натрупат опит 
и обществено положение, но пък за сметка на това имат 
хрумвания и енергия да ги реализират. Той беше създаден от 
млади хора именно с тази цел и макар 20 години по-късно да 
сме малко по-малко млади, не бива да забравяме, че това е 
пространство на младите – особено духом.

Имате ли впечатления как се оценява дейността на „Бохемия 
клуб“ в Чешката република?

Определено положително. „Бохемия клуб“ има своите 
приятели и почитатели в Чехия. Нека споменем само Ивана 
Сръбкова, благодарение на която клубът бе представен 
на няколко пъти с изложби и срещи на територията 
на Националната библиотека в Прага. Достатъчно е да 
споменем само съгласието на „Цимърмановците“ Сверак и 
Смоляк тяхна пиеса да се играе в чужбина. Известно е, че те 
не дават съгласие за превеждане на своите пиеси, защото 
са до такава степен изпълнени с алюзии и всякакви други 
чешки интертекстуални и вътрешнокултурни връзки, че 
не могат да бъдат разбрани от чуждата публика. Оказа се, 
че в България има достатъчно просветена публика, която 
да ги разбере и оцени и двамата театрали се убедиха в това 
и дадоха своето съгласие за поставяне на „Превземането на 
Северния полюс от чеха Карел Немец“. Положителна оценка 
дават и чешките официални институции. Медалът
Artis Bohemiae Amicis на чешкото Министерство на 
културата, почетният плакет на Министерството на 
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външните работи свидетелстват за положителната им 
оценка за дейността на „Бохемия клуб“. Да не говорим 
за финансовата подкрепа и на двете министерства 
при издаването на „Хомо бохемикус“ и на преводите 
от съвременната чешка литература в „Малка чешка 
библиотека“.

Как виждате бъдещето на „Бохемия клуб“?
Бъдещето винаги е загадка и аз трудно мога да я 
преодолея – не се занимавам с езотерични и окултни науки, 
затова ще се опитам да го предвидя само въз основа на 
настоящето. Българската бохемистика има своя сериозна 
традиция, която издържа на редица сътресения и това е 
свидетелство, че „má tuhý kořínek“. Вярвам, че ще преодолее 
и бъдещите изпитания, сред които на първо място е 
демографският срив, нахлул с пълна сила в последно време 
и в българските университети. Бурните 90-ти години 
напомнят за себе си след 20 години. Те родиха „Бохемия 
клуб“, надявам се да донесат и новия spiritus agens, или може 
би повече такива спиритуси, които имат своя вътрешен 
заряд, търсещ поле за изява в градивното и просветено 
общество на българските бохемисти.

Въпросите зададе: Михаела Кузмова
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Ако трябва да обясните на неизкушен в бохемистиката 
непознат какво е „Бохемия клуб“, какво бихте му казали? 
Какво бихте откроили като най-важно за сдружението?

Бих му казал, че днешният „Бохемия клуб“ е едно наистина 
неформално сдружение на хора, за които бохемистиката е до 
голяма степен жизнена съдба и призвание. Клубът обединява 
преподаватели и студенти, научни работници, културни 
дейци, издатели, журналисти и мнозина други, посветили се 
професионално на идеята за популяризиране и пропагандиране  
у нас на чешкия език, наука и култура, на изследването на 
българо-чешките взаимоотношения през вековете, но и 
на тяхното развитие днес. Макар „Бохемия клуб“ да беше 
заченат като широко сдружение на „бохемофили“ изобщо, 
с течение на годините той постепенно се превърна 
в професионална общност, уникална донякъде по своя 
характер. От тази гледна точка най-важни в неговата 
дейност са тъкмо инициативите, свързани с развитието на 
съвременната българска бохемистика с научна, образователна, 
популяризаторска и др. насока.

Какво си спомняте от основаването на сдружението?
Това беше време, когато вълната на свободното сдружаване 
бе много мощна и висока и замисълът за създаването на 
„Бохемия клуб“, заслугата за който принадлежи изцяло на 
ненавреме напусналия ни, на кипящия от енергия и идеи 
български бохемист литератор Величко Тодоров, беше 
именно да предложи на обществото нови, различни, дори 
„революционни“ форми за презентиране на „чешкостта“.  

Аз обичам да мечтая
Разговор с Владимир Пенчев
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Затова и първите стъпки на „Бохемия клуб“  бяха сякаш 
по младежки необуздани – хепънинги, театър, масови акции 
с масирано студентско участие... Днес клубът е някак по-
улегнал, по-академичен... явно възрастта си казва думата

Ако трябва да откроите едно или няколко емблематични за 
сдружението събития, кои биха били те?

Връщайки се назад в годините, днес ми е много трудно да 
откроя нещо, което бих нарекъл „емблематично“. Просто 
толкова много и разнообразни са инициативите на клуба, 
че рискувам да се окажа неточен. И все пак бих обърнал 
внимание на успешната първа акция за съхраняване на 
Прошековата бирена фабрика (макар че в крайна сметка 
я сринаха), акцията (също успешна) за запазване на Чешкия 
център в София, запомнящата се „цимърманиада“, довела 
у нас бележития чешки актьор Ладислав Смоляк, както и 
непресъхващата и досега издателска традиция на „Бохемия 
клуб“. Списъкът с неговите издания наистина прави много 
силно впечатление, и то далеч не само у нас.

Като най-дългогодишен председател на „Бохемия клуб“ към 
какво сте се стремили?

Е, това е стечение на обстоятелствата, че се оказах най-
дългогодишният председател, дай боже клубът да празнува 
стогодишнина и тогава да се окаже, че има много по-
дългогодишни. И за да отговоря на въпроса – стремил съм 
се създадената традиция да не секва, клубът да се справя 
с предизвикателствата на времето и да остане същият 
притегателен център за идващите поколения бохемисти.

Какви са мястото и аудиторията на „Бохемия клуб“ днес?
Както казах и по-горе, днешният „Бохемия клуб“ е някак 
по-улегнал, по-академичен в сравнение с младежките си 
години. Но той си остава все същият генератор на 
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научни и културни прояви и издания, свързани с Чехия и 
чешкото – конференции, монографии, сборници, преводни 
книги и т.н. Времето ясно показа, че има нужда от 
него и той притежава свое запазено място в днешната 
ни действителност и що се отнася до широката 
общественост, и що се отнася да научните и културните 
среди, и що се отнася до студентската аудитория. 
Показателно е, че се утвърди още една традиция – за 
периодични младежки бохемистични срещи, които 
по мое мнение имат значима роля за съхраняването на 
бохемистичния дух и в следващите поколения.

Знаете ли за подобни организации по света?
Има, разбира се, многобройни организации по света, 
които са с подобни цели и задачи като „Бохемия клуб“, но 
още веднъж ще подчертая, че той не е нито „дружество 
за приятелство“, нито институция на земляческата 
общност и затова е посвоему уникален. Искам да вярвам, 
че ще се запази като такъв и за в бъдеще и щафетата няма 
да изгасне в някакъв момент, а ще продължи да се носи от 
идващите след нас.

 
Какво прави „Бохемия клуб“ толкова устойчив във времето?

Мисля, че хората. „Бохемия клуб“ е идея,  а идеите не умират 
лесно. Особено когато са споделени. За сетен път ще кажа, че 
надеждите ми са свързани с младите. Те вероятно ще имат 
по-друга визия, ще разсъждават по-различно, но важното е да 
запазят тази идея, да съхранят нейния дух.

По повод 10-ата годишнина на „Бохемия клуб“ казвате, че 
мечтаете за 20-годишнината на сдружението. За какво 
мечтаете, за 30-ата годишнина?

Тогава казах още, че мечтая бохемистиката да има дом. 
Е, вече има. Даже няколко, защото освен в София, и в 
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Пловдив, и в Благоевград тя има вече своя „територия“. А 
за 30-годишнината на „Бохемия клуб“ не мечтая,  просто 
съм сигурен, че ще бъде отпразнувана. Вярвам в това.

 
А как си представяте „Бохемия клуб“ след 20 години?

Може би в някаква степен институционализиран. Със свои 
помещения – библиотека, читалня, конферентна зала... Аз 
обичам да мечтая 

Въпросите зададе: Славея Димитрова
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Постоянство и промяна
Разговор с Ани Бурова

Как се роди идеята за създаването на сдружение „Бохемия 
клуб“? И как се развиваха през годините изданията, 
публикувани от клуба?

Всъщност идеята за „Бохемия клуб“ се е родила у 
създателите на сдружението преди аз изобщо да започна 
да се занимавам с бохемистика, така че за възникването на 
идеята, за първите крачки към появата на клуба знам от 
разказите на неговите основатели. Но имам много ярък 
спомен от първата публична проява на клуба – премиерата 
на сборника „Светомирен дух“, когато и беше официално 
обявена появата на клуба. Бях току-що приета студентка 
в първи курс. Премиерата беше в Чехословашкия клуб, 
помня, че с колегите ми стояхме отзад, в дъното на 
салона, и тогава за първи път срещнах много от хората, 
които първо станаха мои преподаватели, а после, за 
щастие, и колеги. За първи път например видях на живо 
професор Никола Георгиев, както и Величко Тодоров, на 
когото дължим идеята за „Бохемия клуб“. Едва ли аз и 
състудентите ми тогава сме разбирали напълно какво 
точно се случва, но това не ми е попречило някъде по 
същото време да стана член на сдружението, и сега ми е 
мило да виждам името си в списъка с първите му членове. 
Така че благодарение на това съвпадение – че „Бохемия клуб“ 
започна съществуването си в първата ми студентска 
година – имам с него не само професионална, но и силна 
емоционална връзка. Всъщност сега си давам сметка, че 
принадлежа към едно поколение, за което „Бохемия клуб“ е 
неизменна част от бохемистиката, ние не помним и не си 
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представяме тази наука, тази дисциплина без сдружението.
А за изданията – мисля, че една от най-далновидните 
идеи за „Бохемия клуб“ ( дължим я в най-голяма степен 
пак на Величко Тодоров) е акцентът върху издателската 
дейност като една от основните за клуба. Защото е 
истина, че написаното остава, и смятам за безспорен 
факта, че публикациите на клуба от изминалите 
двайсет години имат огромно значение както за 
рецепцията на чешката култура и съвременното є 
изучаване, така и за статута на самата българска 
бохемистика и славистика. А иначе съвсем логично 
питате за „развитието“ на изданията, защото за 
две десетилетия – при това много динамични по 
отношение на книгоиздаването в България – те 
наистина претърпяват много промени. Ако погледнете 
включената в този юбилеен брой на „Хомо бохемикус“ 
библиография на изданията на сдружението, ще видите, 
че през първите години от съществуването му 
издателската дейност е много динамична, появяват се 
различни поредици, библиотеки, някои съществуват 
кратко, други продължават и до днес. Всъщност в 
началото на 90-те такова беше цялото книгоиздаване 
в България, динамично, та чак хаотично, но истината 
е, че от тогавашното изобилие на идеи „Бохемия клуб“ 
черпи и до днес. С течение на времето структурата на 
издателската дейност кристализира, стабилизира се. 
Но е много важен фактът, че от самото начало досега 
изданията имат три основни аспекта – периодични 
издания (основно списанието „Хомо бохемикус”), научни 
публикации и художествена литература. Мисля, че тази 
структура е много удачна и позволява на сдружението 
да разгръща многостранната си дейност, свързана с 
изучаването на една чужда култура.
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Вие сте главен редактор на изданията на „Бохемия клуб“ от 
близо осем години. Каква основна концепция следват те през 
това време?

Мисля, че изданията трябва да подпомагат мисията 
на „Бохемия клуб“ в двата є основни аспекта – от една 
страна, да е медиатор между българската и чешката 
култура, от друга – да подкрепя развитието на самата 
българска бохемистика, да е опора в академичните є, 
образователни, преводачески усилия. Когато през 2006 
г. с колегите от настоящата редколегия се заехме с 
издателската дейност на клуба, „триделната структура“, 
за която преди малко споменах (научна,  художествена 
литература и периодика), вече съществуваше; оттогава 
се стараем да я разширяваме и стабилизираме. Смятам, 
че издателските усилия на „Бохемия клуб“ трябва да 
са насочени натам, където са най-сложните места в 
рецепцията на чешката култура. Преди години например 
в български контекст беше непозната най-новата чешка 
литература и нашият клуб направи много, за да промени 
това. Днес ситуацията е по-различна – издателите са 
склонни да публикуват съвременна литература, а класиката 
и модерната класика на т.нар. „малки литератури“ все 
по-трудно си пробива път. Затова в последните години 
насочихме натам усилията на „Малка чешка библиотека“, 
в която излизат преводи на художествена литература. 
Така се появиха две книги на Йозеф Шкворецки, „Маркета 
Лазарова“ на Владислав Ванчура, всеки момент ще излезе 
от печат „Избрано“ на Карел Хинек Маха – поезия и проза. 
Но не изпускаме от поглед и съвременната литература, 
продължаваме да лансираме на български имена и заглавия, 
които са важни за адекватната рецепция на днешната 
чешка литература, или такива, които трудно биха се 
появили в друго, не толкова специализирано издателство. 
Рецепцията на една чужда литература е деликатна и 
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сложна работа – съвсем не става въпрос само за това 
да се издават преводи, много е важно какво се превежда,  
защото неадекватната рецепция  нанася не по-малко щети 
от липсващата. Смятам, че ролята на професионална 
общност като „Бохемия клуб“ е точно тази – деликатно 
да компенсира, да коригира тези процеси. Затова благодаря 
на всички преводачи, с които сме работили през годините, 
че никога не отказват предизвикателствата, които им 
предлагаме.  
Другата ни поредица е „Голяма чешка библиотека“, в която 
се издават научни трудове в областта на бохемистиката. 
Тя е може би най-сложна и като финансиране, и като 
организация, но е много важна – за авторитета на 
българската бохемистика е определящ научният є 
потенциал, затова се стараем всяка година да издаваме 
поне по една или две книги в тази поредица. Издаваме 
монографии, научни сборници, речници – изследвания, 
свързани с всички научни аспекти на бохемистиката и 
интереси на колегията. 
Третото много важно издателско начинание на „Бохемия 
клуб“ е списанието „Хомо бохемикус“, което излиза 
в четири книжки годишно. С годините при него се е 
наложил моделът на тематичните броеве, който ние 
продължихме – той дава възможност пълно и задълбочено 
да се представи определена проблематика. Целта ни е 
списанието да представя значими факти и явления на 
чешката култура, като при това акцентира и върху 
българската гледна точка  в тяхното изучаване. Стремим 
се да каним за съставители на отделните броеве 
специалисти в отделните теми – най-вече, естествено, 
бохемисти, български и чуждестранни, но също и учени 
с интерес към бохемистиката от различни сфери на 
хуманитаристиката, както и да привличаме сътрудници 
от всички поколения в науката – от утвърдените 
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авторитети до докторантите и студентите. В крайна 
сметка именно приемствеността е един от основните 
залози за смисъла от съществуването на „Бохемия клуб”.
Говорейки за публикациите на сдружението, не мога да не 
откроя ролята на издателите, с които сме работили през 
годините. Без да е адекватна, видима част от българската 
културна среда, от все по-динамичния и взискателен 
книжен пазар, нашите издателски начинания няма как да 
изпълняват функциите си, и точно тук е решаваща ролята 
на издателствата, с които си сътрудничим. Държа тук да 
им благодаря. Преди осем години имахме щастието Малина 
Томова да приеме публикациите ни в своето издателство 
„Стигмати“.  То беше един от еталоните на съвременното 
българско книгоиздаване и това безспорно издигна книгите 
ни на ново ниво. Оттогава датира и сътрудничеството 
ни с дългогодишния художник на изданията ни Красимир 
Апостолов. За съжаление преди две години Малина ни 
напусна и „Стигмати“ спря да съществува. Но оттогава 
художествените ни книги излизат в издателство 
„Парадокс“, което има дълга традиция в издаването на 
европейска и източноевропейска литература, а научните 
ни издания и списанието – в „Парадигма“, което пък е 
утвърдено в областта на научната литература, и в тези 
две издателства книгите ни са съвсем на място. 

По какъв начин се възприемат изданията на „Бохемия клуб“ у 
нас? И имат ли отзвук и в Чехия?

Публиката с естествен интерес към изданията на „Бохемия 
клуб“ е тази на бохемистите и славистите. Но за радост 
интересът не е никак малък и сред неспециализираната 
публика. Признавам, че обикновено се оказвам изненадана от 
добрия и доста широк прием на публикациите и изобщо 
на темите на „Бохемия клуб“. Мисля, че интересът на 
българската публика към чешката литература и култура 
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е продиктуван от любопитството към случващото се 
в една типологически сходна с нашата, съизмерима, но все 
пак и друга, различна културна среда. Чешката литература 
има своя доста предана аудитория у нас, има и много 
специалисти в различни области с интерес към отделни 
аспекти на чешката история и култура.  
Колкото до отзвука на изданията ни в Чехия, той винаги 
е бил доброжелателен, имаме и много сътрудници сред 
чешките колеги. „Бохемия клуб“ има няколко официални 
отличия за принос в разпространението на чешката 
култура. Но по-важното е, че българската бохемистика 
открай време има авторитета на една от най-сериозните 
чуждестранни бохемистики, а като част от нея за 
двадесет години „Бохемия клуб“ се наложи като значимо 
бохемистично средище. Накратко, в Чехия „Бохемия клуб“ е 
разпознаваема марка.

Към какво ще се стремите през следващите 20 години?
„Бохемия клуб“ е възможен само като общност 
на хора, свързани от споделените интелектуални 
предизвикателства. Затова се надявам след двайсет години 
да продължава да свързва различни поколения и личности – 
от основателите си до бъдещите ни студенти, които 
още не познаваме. След двайсет години клубът ще 
наближава средната възраст, но се надявам никога да не 
улегне твърде. Вярвам, че ще съществува, отстоявайки два 
основни принципа: постоянството – в приемствеността, 
в продължаването на традицията, но в не по-малка степен 
и промяната, благодарение на която идея като „Бохемия 
клуб“ може да бъде част от всяко ново поколение и всяко 
идващо десетилетие.

Въпросите зададе: Тиха Георгиева
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30 септември 1993 – Учредяване на сдружение „Бохемия клуб“ и избор 
на Управителен съвет в състав: Янко Бъчваров – председател, 
Величко Тодоров – заместник-председател, Радост Железарова – 
секретар, Димитър Стефанов – член. За почетен председател 
на сдружението е избран проф. Никола Георгиев. Сдружението е 
официално регистрирано с Решение на Софийски градски съд от 
19.04.1994 г.

1 април 1996 – Общо събрание на сдружение „Бохемия клуб“ с избор 
на нов Управителен съвет в състав: Иван Павлов – председател, 
Владимир Пенчев – заместник-председател, Михаела Кузмова – 
секретар, Лилия Стоева, Маргарита Младенова – членове. 

11 май 1996 – Извънредно Общо събрание на сдружение „Бохемия 
клуб“ с избор на нов Управителен съвет в състав: Владимир 
Пенчев – председател, Маргарита Младенова – заместник-
председател, Величко Тодоров – член, Михаела Кузмова – секретар. 

4 юни 2001 – Общо събрание на сдружение „Бохемия клуб“ с избор 
на нов Управителен съвет в състав: Маргарита Младенова – 
председател, Ирина Коларска-Младенова – заместник-председател, 
Емилия Македонска – секретар, Петя Осенова – член. 

12 декември 2005 – Общо събрание на сдружение „Бохемия клуб“ с 
избор на нов Управителен съвет в състав: Владимир Пенчев – 
председател, Евелина Йоцова – заместник-председател, Миглена 
Михайлова – секретар, Ани Бурова – главен редактор, Маргарита 
Младенова, Христина Дейкова, Добромир Григоров – членове. 

7 юни 2010 – Общо събрание на сдружение „Бохемия клуб“ с избор на 
Управителен съвет в състав: Владимир Пенчев – председател, 
Евелина Йоцова – заместник-председател, Миглена Михайлова – 
секретар, Ани Бурова – главен редактор, Маргарита Младенова, 
Христина Дейкова, Добромир Григоров – членове. 

„Бохемия клуб“ в дати
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1993

11 ноември – Литературна 
вечер Мълчание и глъчка 
по повод издаването 
на „Светомирен дух. 
Книга за проф. Иванчев“ 
и известяването на 
„Бохемия клуб“.

14 декември – Литературна 
вечер Спорът между 
душата и тялото по 
повод издаването 
на „Старочешки 
Декамерон“ в превод на 
Димитър Стефанов и 
„Христоматия по стара 
чешка литература“ от 
Иван Павлов и Валентина 
Пирова.

1994

25 февруари – Гостуване на 
„Бохемия клуб“ в Пловдив 
по повод представянето 
на книгата  „Карел 
Хинек Маха или Гласът 
на падналата арфа“ и 
връчването на учредената 
от сдружението 
годишна награда за 
най-представителен 
бохемистичен труд 
„Проф. Светомир 
Иванчев“ на нейната 
инициаторка, 
съставителка и основна 

проф. ПАНАЙОТ КАРАГЬОЗОВ, 
славист, литературовед, 

учредител на „Бохемия клуб“

Сдружението на българските 
бохемисти „Бохемия клуб“ 

и неговият печатан орган 
Homo Вohemicus се появиха в 
началото на т. нар. преход, 
който в неистовия си стремеж 
да зачеркне тоталитаризма, 
шеметно възстановяваше 
предвоенните и създаваше 
нови форми на плурализъм. 
През деветдесетте години на 
20. век политическите партии 
и творческите съюзи никнеха 
като гъби, след което подобно 
на Синода, Мюфтийството 
и профсъюзите повечето 
от тях се раздвояваха, 
избледняваха и напълно 
изчезваха от политическия и 
културния живот. Краят на 
века бе и бум на вестниците и 
списанията еднодневки. Част 
от общественото оживление 
стана Сдружението „Бохемия 
клуб“, в което неговият 
вдъхновител и създател 
Величко Тодоров въплъти 
колективния ентусиазъм 
и неизчерпаемите си 
организационни и творчески 
умения. В духа на времето 
„Бохемия клуб“ възникна 
като Хашековата Партия на 
умерения прогрес в рамките 
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преводачка Жоржета 
Чолакова.

18 май – Промоция на 
почетни членове 
на „Бохемия клуб“ 
и представяне на 
монографията на 
Владимир Пенчев 
„Българо-чешки 
фолклористични връзки 
през Възраждането“ 
в музея „България и 
славянският свят“.

15 юни – Представяне 
на книгата „Българи 
по чешките земи“ от 
колектив Побратим 
и на първия брой 
на списание Homo 
Bohemicus в Столичната 
библиотека. Обявяване 
на резултатите от 
конкурса на „Бохемия 
клуб“ за най-добър 
превод на избраната за 
химн на „Бохемия клуб“ 
песен на Ярослав Хутка 
„Спор между душата 
и тялото“: първа 
награда не е присъдена, 
втора награда получава 
Светлана Василева, 
четвъртокурсничка 
от полския профил 
на специалността 
„Славянска филология“  
на СУ „Св. Климент 
Охридски“.

на закона и през първите 
години на съществуването 
си интерпретираше и 
имитираше Яра-Цимърмановия 
театър на абсурда. С течение 
на времето обаче „Бохемия 
клуб“ загърби мистифакациите, 
обърна се към реалните чешки 
феномени и се превърна в 
авторитетна академична 
институция и лидер на 
чуждестранната бохемистика.
Възникнало в годините на 
прехода, „Бохемия клуб“ не 
остана преходно образувание, 
защото не се политизира, 
капсулира и елитизира. За две 
десетилетия сдружението 
на българските бохемисти 
достигна своето пълнолетие 
и зрялост, поставяйки начало, 
създавайки традиции и 
поддържайки континуитет. 
Без преувеличение през 
годините „Бохемия клуб“ се 
превърна в безспорно място 
на бохемистичната памет, 
памет, която според Пиер 
Нора „е винаги носена от 
живи групи хора“, „развива се 
постоянно“ и е „отворена 
към диалектиката на спомена 
и амнезията“. Памет, 
която има и основатели, и 
продължители! 

ÄÓÌÈ ÇÀ 
„ÁÎÕÅÌÈß 

ÊËÓÁ“
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10 ноември – Бохемия-шоу по 
повод първата годишнина 
от учредяването на 
„Бохемия клуб“  с отчет 
за изтеклата година. 
Представяне на кн. 2 и 3 за 
1994 г. на сп. Homo Bohemicus. 
Връчване на наградата 
„Проф. Светомир Иванчев“ 
за най-представителен 
бохемистичен труд на 
1994 г. на Стефан Бошнаков 
за превода на „Студии по 
теория на изкуството“ 
от Ян Мукаржовски и 
на Владимир Пенчев за 
монографията „Българо-
чешки фолклористични 
контакти през 
Възраждането“. Обявяване на 
резултатите от конкурса за 
студентски превод „Бохемия 
текст“: втора награда – Елка 
Еленска за превод на откъс 
от „Писма от Италия“ на 
Карел Чапек, трета награда 
– Петя Начева за превод на 
откъс от „Страданията на 
княз Щерненхох“ от Ладислав 
Клима.

30 ноември – Премиера на 
„Китка“  от Карел Яромир 
Ербен в превод на Атанас 
Звездинов (изд. ИКК 
„Славика – РМ”). Съвместно 
с Чешкия център.

ВИОЛЕТА МИЦЕВА, журналист, 
учредител на „Бохемия клуб“

След  две десетилетия

Идеята ми хареса. Най-
напред ми се обади 

Янко Бъчваров, а след това 
с присъщия му ентусиазъм 
и Величко Тодоров. Почти 
40 години след създаването 
на специалността 
„Чешка филология“ като 
самостоятелна дисциплина в 
Софийския университет, сега 
се предлагаше наистина нещо 
ново, интересно и най-вече в 
духа на новото време: да се 
създаде сдружение с идеална цел, 
което да обединява не само 
бохемисти, но и хора, които 
повече или по-малко са свързани 
с Чехия и проявяват интерес 
към нейното минало, настояще 
и бъдеще. И названието беше 
сполучливо – „Бохемия клуб“. 
Учредяването стана в малката 
заседателна зала на последния 
етаж на Чешкия център, 
където се бяхме събрали шепа 
хора.  Величко (Да бъде светла 
паметта му!) разпалено 
започна да излага виждането си 
за сдружението.
Сега, след почти две 
десетилетия, мога да призная, 
че хем се зарадвах на новото 
начинание, хем изпитвах 
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1995

30 април – Представяне на 
книгата „Критика на 
думите“ от Карел Чапек 
в превод на Йорданка 
Трифонова в библиотеката 
на CIBAL. Съвместно с 
Академичното славистично 
дружество и Чешкия център.

1 – 7 май – Гостуване на проф. 
Владимир Мацура в СУ „Св. 
Климент Охридски“, ПУ 
„Паисий Хилендарски“ и 
Института за литература 
към БАН. Съвместно с 
Чешкия център.

2 май – Беседа и авторска вечер 
на проф. Владимир Мацура на 
тема „Чешката литература 
след нежната революция“.

3 май – Българо-чешка пролетна 
седянка или На чаша бира и 
чеснови филийки и жив чешки 
класик по повод навечерието 
на 50-годишнината на проф. 
Владимир Мацура.

25 май – Представяне на 
книгата „Чешки триптих. 
Образи на българската 
литература в профил и 
анфас“ от Величко Тодоров 
и Емил Басат (изд. УИ „Св. 
Климент Охридски”).

известен скептицизъм. Дали 
отново няма да бъде само една 
хубава идея, която пламва и след 
време изгубва блясъка си, дали ще 
получи достатъчно подкрепа… 
Излъгах се. Предложенията се 
умножаваха, бяха съдържателни, 
разширяваше се обхватът 
им, все повече бохемисти 
се приобщаваха в тяхното 
реализиране. А то не беше 
лесно – липсваха финансови 
средства, липсваха помещения за 
сбирките, а и невинаги можеха да 
се намерят достатъчно колеги, 
готови да жертват част от 
времето си за каузата.
Чест прави на младите 
бохемисти от Софийския, 
Пловдивския и Югозападния 
университет, които – така да 
се каже – продължиха нашата 
щафета, т.е. на нас – първите, 
завършили „Бохемистика“ 
студенти. Редуваха се семинари, 
конференции, премиери на 
авторски книги, на преводи, 
конкурси, беседи с учени, 
писатели, преподаватели,  с 
колеги от Чехия… Ако някой ми 
беше казал, че „Бохемия клуб“ ще 
разгърне толкова всеобхватна 
откривателска, изследователска 
и издателска дейност, нямаше да 
повярвам в онзи първи момент. 

ÄÓÌÈ ÇÀ „ÁÎÕ
ÅÌÈß ÊËÓÁ“
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9 ноември – Бохемия-шоу 
по случай втората 
годишнина от 
основаването на „Бохемия 
клуб“. Тържествено 
честване на седемдесетата 
годишнина на поета 
и преводача Вътьо 
Раковски. Представяне на 
издадената в поредицата 
„Голяма чешка библиотека“ 
книга „Opera slavica или 
назад към Борис Йоцов“ 
от Величко Тодоров, 
удостоена с наградата 
за най-представителен 
бохемистичен труд 
„Проф. Светомир 
Иванчев“ за 1995 г. 
Обявяване на резултатите 
от конкурса за млади 
преводачи „По стъпките 
на Григор Ленков“: първа 
награда не се присъжда, 
втора награда – Николай 
Стоименов за превод 
на предговора към 
„Готическа душа“ от 
Иржи Карасек от Лвовице, 
трета награда – Георги 
Господинов и Добромир 
Григоров за превода на 
„Азбука“ от Витезслав 
Незвал. Съвместно 
с Чешкия център, 
Словашкия институт, 
Клуба на чехословашките  
граждани и Дружеството 
за българо-чешко и 
словашко приятелство.

Но сега, без преувеличение, 
смятам, че сдружението даде 
и дава сериозен принос към 
славянската филология, към 
изучването и популяризирането 
на  забравени или изоставени 
по различни причини теми. 
Мисля, че заслуга на „Бохемия 
клуб“ е и появяването на бял 
свят на първия академичен 
двутомен „Чешко-български 
речник“. И то поради това, 
че повечето от неговите 
автори са най-напред ученици 
на своя дълбоко уважаван и 
обичан преподавател проф. 
Светомир Иванчев, а след това 
и дългогодишни членове на 
сдружението. 
Може би трябва да напомним, 
а и да благодарим за помощта, 
включително понякога и 
финансова, която оказват 
в дейността  на „Бохемия 
клуб“ Министерството на 
външните работи на ЧР, 
чешките институции в 
София – Посолство, Чешки 
център, Чехословашки клуб, 
както и редица чешки фирми.
Искам да пожелая на всички 
колеги да не отстъпват 
от благородната кауза на  
нашето сдружение, защото 
нейното осъществяване  
дава качествени  плодове в 
областта на  българо-чешкия 
културен диалог. 
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3 – 10 декември – Гостуване 
на проф. Зденек Урбан. 
Съвместно с Чешкия 
център.

5 декември – Лекция на 
проф. Зденек Урбан в СУ 
„Св. Климент Охридски“  
на тема „Чешкият 
контекст на българската 
литература“.

6 декември – Лекция на 
проф. Зденек Урбан на 
тема „Старочешките 
календари“. Юбилейна 
вечер Насаме с проф. 
Зденек Урбан по повод 
седемдесетата му 
годишнина и представяне 
на издадения в негова чест 
сборник „Ненаситният 
ловец“.

7 декември – 
Пресконференция в 
агенция „Балкан“ за 
дейността на „Бохемия 
клуб“.

1996

5 февруари – Възпоменателно 
утро, посветено на проф. 
Светомир Иванчев по 
повод петата годишнина 
от смъртта му. 
Съвместно със СУ „Св. 
Климент Охридски“  и 
Чехословашкия клуб. 

5 март – Авторска вечер 
на чешкия театровед 
Милош Войта по повод 
българското издание на 
мемоарната му книга 
„Крачка след крачка“ (прев. 
Весела Груева). Съвместно 
с Чешкия център. 

30 март – Краен 
срок за участие в 
образователната 
програма „Театърът 
и личността на Яра 
Цимърман“. Програмата 
включва: запознаване с 
„инструкция“  как да 
разбираме и тълкуваме 
митологемата „Яра 
Цимърман“; прочит на 
драматургични текстове 
от този забравен чешки 
гений; прослушване на 
касети със записи на 
Цимърманови пиеси; 
видео- и кинопрожекции 
на чешкия великан; лекции 
на чешки цимърманолози; 
написване на текст 
на тема „Аз и Яра 
Цимърман“; софийски 
срещи със самия Яра 
Цимърман или с част от 
него.

6 – 12 май – Кршиванек по 
българските университети. 
Гостуване на чешкия 
поет, преводач и 
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литературен историк 
Владимир Кршиванек в СУ 
„Св. Климент Охридски“, 
ПУ „Паисий Хилендарски“ 
и ЮЗУ „Неофит Рилски“.

27 юни – Представяне 
на издадената в 
поредицата „Голяма 
чешка библиотека“ книга 
„И свой своя (не) позна… 
Етюди по славянска 
имагинистика. Първа 
част“  от Величко 
Тодоров. Съвместно 
с Чешкия център, 
Словашкия институт и 
Чехословашкия клуб.

14 октомври – Премиера 
на издадената в 
поредицата „Голяма чешка 
библиотека“ антология 
„Мост“, представяща 
двадесет български поети 
на чешки език в превод на 
Людмила Кроужилова.

24 октомври – Представяне 
на издадената в 
поредицата „Голяма 
чешка библиотека“ 
книга „Чешкият език в 
славянски контекст“ и 
тържествено връчване 
на наградата „Проф. 
Светомир Иванчев“ 
за най-представителен 
бохемистичен труд на 

АТАНАС ЗВЕЗДИНОВ, поет, 
преводач, учредител на 
„Бохемия клуб“

Доказано доверие
 

На шести септември 
бяхме на семейно гости 

у Янко Бъчваров. Имахме 
и повод: да отпразнуваме 
50-годишнината от нашето 
запознанство. Половин век 
приятелство е сериозен 
архив от спомени. Преди 
десет години разказах от 
тях на неговия 60-годишен 
юбилей. Заговорихме за 
моята годишнина сега, която 
бохемистите ще отбележат 
на 2 октомври, и Янко се 
тюхкаше, че е загубил текста 
на онова мое поздравление 
и той не е могъл да влезе в 
юбилейния му сборник. 
Та продължихме със спомените 
за колегите от групата 
ни. Споменахме с добро 
станалите преподаватели – 
професорите Иван Куцаров 
и Иван Павлов, енергичната 
Виолета Милева. После 
нашите професори Емил 
Георгиев, Петър Динеков, Иван 
Леков, Светомир Иванчев... 
И така, минавайки през 
годините, дойдохме и до 
по-младите колеги, та и до 
Величко Тодоров. А може ли 
да говориш за Величко, без да 
стигнеш до „Бохемия клуб“ – 
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1996 г. на нейния автор 
Янко Бъчваров.

8 ноември – Заключителен 
„Симпозиум за делото 
и личността на Яра 
Цимърман“ и обявяване на 
резултатите от конкурса 
за текст на тема „Аз и 
Яра Цимърман“: първа 
награда не се присъжда, 
втора награда – Венцислав 
Милушев за „Прабаба ми 
и Яра Цимърман“, трета 
награда – Васил Ангелов 
и Явор Янакиев за „Яра 
Цимърман и ние или по 
следите на пътуващия“.

17–22 декември – Гостуване 
на Ладислав Смоляк 
в СУ „Св. Климент 
Охридски“ с лекция на 
тема „Феноменът Яра 
Цимърман“. Съвместно 
с Чешкия център и 
Чехословашкия клуб.

1997

5–11 януари – Гостуване на 
проф. Александър Стих 
в СУ „Св. Климент 
Охридски“, ПУ „Паисий 
Хилендарски“ и ЮЗУ 
„Неофит Рилски“. 
Съвместно с Чешкия 
център и Чехословашкия 
клуб.

една от най-значимите му, 
надживели го идеи.
Бях откровен, че когато преди 
20 години го основавахме, и 
през ум не ми минаваше,че 
ще живее така дълго и ще се 
изпълни с такова съдържание.
Но именно то, съдържанието, 
предопредели дълголетието 
му. И не само то. Младата 
кръв, която постоянно 
се вливаше в него. 
Светомирният дух на проф. 
Иванчев, който му вдъхнахме 
ние, неговети учредители. 
Принципите на доброволност, 
безвъзмездност, 
взаимообогатяване, 
взаимопомощ... За това 
бяхме единодушни. Ще добавя 
най-вече и атмосферата, 
която създадоха Янко и 
Величко, която се наследи и 
запази и до днес. Атмосфера 
на добронамереност, 
колегиалност, толерантност, 
взаимозачитане, на 
способност да се радваш 
на успеха на другия, да му 
помагаш да го постигне.
Признавам, че когато Величко 
дойде и ми каза: „Бате Наско, 
замислили сме с Янко нещо 
ново и интересно, направо 
страхотно, и ще се радваме 
да си сред учредителите“, и 
възторжено ми разви идеята, 
се съгласих преди всичко от 

ÄÓÌÈ 
ÇÀ „ÁÎ

ÕÅÌÈß
 ÊËÓÁ

“
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10 януари – Следновогодишна 
вечер в салона на 
Чехословашкия 
клуб с представяне 
на спектаклите 
„Бохемистична бомба“ и 
„Един крал имал трима 
синове“, подготвени от 
студентите бохемисти 
от IV и V курс на 
специалността „Славянска 
филология“  на СУ „Св. 
Климент Охридски“  

15 април – Гостуване 
на спектаклите 
„Бохемистична бомба“  и 
„Един крал имал трима 
синове“ в Учебния театър 
на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

6 май – Първи Швейколоквиум 
и първа част от 
честването на 
60-годишнината на 
почетния председател 
на „Бохемия клуб“ проф. 
Никола Георгиев.

26–30 май – Първа част 
на организираната 
от Чешкия център и 
„Бохемия клуб“ програма 
за научен и културен 
обмен „Чехи и българи в 
нов диалог“, включваща 
научен симпозиум 
„Национални традиции 
на българи и чехи в 

доверие към тях, двамата. 
И не сгреших. Сега, когато 
погледна назад, виждам колко 
много е постигнато, колко 
дълбоко са корените му, колко 
живо е стъблото му.
Помагал съм на „Бохемия 
клуб“ с всичко, което мога. 
От първата му проява – 
литературната вечер 
„Мълчание и глъчка“ по повод 
издаването на книгата 
„Светомирен дух“ за проф. 
Иванчев на 11 ноември 1993, 
когато всъщност стана и 
известяването на „Бохемия 
клуб“. Тогава представих 
книгата и не знаех, че това 
ще е само началото на 
активна издателска дейност, 
цели 20 години досега. Пак 
по покана на Величко дадох 
за първия брой на „Малка 
чешка библиотека“ няколко 
от баладите на К. Я. Ербен, 
които бях превел. После се 
случи да рецензирам някои 
от броевете на списанието 
„Хомо бохемикус“, да пиша в 
него, да представям колеги, 
да участвам в литературни 
вечери в София и извън нея, в 
премиери, в творчески срещи, 
всичките, организирани от 
„Бохемия клуб“. Не съм отказал 
на покана.
Но инициативата и 
инициативността, от 
които се възхищавах, бяха на 
други – на Янко, на Величко, 
и особено на по-младите, 
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контекста на модерното 
общество“, проведен 
съвместно с Факултета 
по славянски филологии 
на СУ „Св. Климент 
Охридски“, гостуване на 
чешкия писател Ярослав 
Вейвода и премиера 
на стихосбирката на 
Владимир Кршиванек 
„Тестаменти“ в 
превод на Жоржета 
Чолакова. Награждаване 
на победителите 
от студентския 
преводачески конкурс 
„По стъпките на Григор 
Ленков“: Ани Бурова и 
Босила Дончева от ІV 
курс на специалността 
„Славянска филология“ 
в СУ „Св. Климент 
Охридски“.

30 юни – Представяне 
на книгата „Етнос и 
фолклор. Българо-чешки 
фолклорни паралели“  (изд. 
„Везни-4“) от Ян Рихлик.

Септември – Гастроли 
на спектаклите 
„Бохемистична бомба“ 
и „Един крал имал 
трима синове“ в 
рамките на Семинара по 
културна антропология, 
организиран в 
студентския лагер 

които бяха техни ученици 
и дойдоха след тях. На 
университетските 
бохемистични среди. Няма 
да ги назовавам, защото 
не мога да оценявам личния 
им принос, но се отнасям 
с дълбоко уважение към 
него. Достатъчно е да 
огледаме броевете на „Хомо 
бохемикус“ през годините, 
заглавията от „малка“ и 
„Голяма чешка библиотека“, 
за да видим с каква 
компетентност и творчески 
усилия са отбелязани 
най-значимите явления, 
постижения и събития в 
чешкия литературен живот 
и в неговото българско 
отражение.
Оцелява, живее и се 
развива това, което е 
жизненонеобходимо. „Бохемия 
клуб“ се оказа такъв. Ще 
повторя: благодарение на 
младата кръв, която се влива 
в него, на приемствеността, 
на възпроизвеждащата се 
атмосфера. И благодарение 
на това, че в него се 
възпроизвеждат определен 
тип хора, той стана 
генератор на положителна 
енергия и творчество и 
дълбоко осмисли българо-
чешките културни 
отношения.
Дълбок поклон пред 
неговите сегашни деятели 
и за много години! 
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край Добронице, 
Южна Чехия от 
Института по основи 
на образоваността към 
Карловия университет. 

Октомври – Чешки дни в 
Бургас. В програмата: 
лекции на проф. 
Зденек Пинц от 
Института по основи 
на образоваността 
към Карловия 
университет, ст.н.с. 
Людмила Ухлиржова от 
Института за чешки 
език към Академията 
на науките на Чешката 
република и проф. Иван 
Павлов от СУ „Св. 
Климент Охридски”; 
изложба, посветена 
на живота и делото 
на чешкия философ Ян 
Паточка и прожекции 
на филмите „Коля“ 
(реж. Ян Сверак), 
„Чучулиги на конец“ 
(реж. Иржи Менцел) и 
„Яра Цимърман – лежащ 
и спящ“ (реж. Ладислав 
Смоляк). Съвместно с 
Чешкия център, Бургаския 
свободен университет 
и клуб „Отворено 
общество“  в гр. Бургас. 

6 ноември – Швейколоквиум 
на тема „Как ни завладяха 

чехите, след като ни 
освободиха руснаците“ по 
случай 150-годишнината 
от рождението 
на Иржи Прошек и 
113-годишнината 
от основаването на 
Пивоварницата „Братя 
Прошекови“  в София.

4–7 ноември – Лекционен 
диптих на доц. Ян Рихлик 
на тема „Венчавка, брак и 
развод по чехо-словашки“.

4 декември – Предколедна 
вечер Вълтава – Искър 
фест с тържествено 
честване на 
тридесетгодишнината на 
Театъра на Яра Цимърман 
в присъствието на 
Ладислав Смоляк и 
шейсетгодишнината на 
почетния председател 
на „Бохемия клуб“ 
проф. Никола Георгиев. 
Представяне на пиесата 
„Покоряването на 
Северния полюс от чеха 
Карел Немец на 5.4.1909 г.“ 
от експериментален 
театър „Бохемика“ в 
състав Николай Павлов, 
Явор Янакиев, Борис 
Левски, Васил Ангелов и 
Калоян Илиев. Съвместно 
с Чешкия център и 
Чехословашкия клуб. 
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5 декември – Закуска 
на Ладислав Смоляк 
с българските 
цимърманолози. Съвместно 
с Чешкия център и 
Чехословашкия клуб. 

1998

27 февруари – Тържествено 
честване на 
120-годишнината от 
рождението на П. К. 
Яворов и представяне на 
двуезичната антология 
„Ve bdění a ve snu. Наяве 
и насън“, подготвена от 
Людмила Кроужилова (изд. 
Euroslavica).

Май – Чешки дни в Пловдив. 
В програмата: лекции на 
проф. Марие Кръчмова 
от Масариковия 
университет в 
Бърно и проф. Никола 
Георгиев, прожекции 
на чешки филми, 
концерт, фотоизложба 
и представяне на 
моноспектакъла 
„Швейк“  на Руси Чанев. 
Съвместно с ПУ „Паисий 
Хилендарски“ и Чешкия 
център. 

11 май – Представяне на 
книгата „Непознатата 
позната Чехия“ от 

проф. Боян Ничев (изд. 
„Отворено общество“) 
и сборника в памет на 
Григор Ленков „Преди да 
станеш радост“, издаден 
в поредицата „Голяма 
чешка библиотека“. 
Съвместно с Чешкия 
център.

21 май – Представяне на 
„Алманах Бохемия 98“  и 
кн. 1 за 1998 г. на сп. Homo 
Bohemicus.

2 юли – Довиждане на Рудолф 
Седлачек като директор 
на Чешкия център.

19 октомври – Тържествено 
откриване на учебната 
година в СУ „Св. Климент 
Охридски“ и представяне 
на учебниците „Чешки 
език за начинаещи“  от 
Стилиян Стойчев 
и „Чешки език за 
абсолвенти“  от 
Маргарита Младенова.

13 ноември – Откриване 
на изложба „Пет 
години Бохемия клуб“  
в Националната 
библиотека „Св. св. Кирил 
и Методий“.

13 ноември – Тържествено 
честване на петата 
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годишнина от 
учредяването на Бохемия 
клуб. Представяне на 
книгата „Литературни 
предизвикателства и 
славистични търсения“  
от проф. Иван Павлов 
и кн. 2–3 за 1998 г. на сп. 
Homo Bohemicus. 

1999

5 февруари – Представяне на 
кн. 4 за 1998 г. на сп. Homo 
Bohemicus на тема „Сто 
години чешко кино“.

Март – май – Семинар 
на Весела Груева „Осем 
пъти за малките чешки 
театри“. Съвместно с 
Чешкия център.

д-р ИВАНА СРЪБКОВА, българист, преводач

Milý Bohemia klube,
poprvé jsme se setkali v r. 2001 a z mé strany to byla láska na první pohled. 
Připravovala jsem o Tobě tehdy ve Slovanské knihovně výstavu a na besedu 
přišla spousta lidí, i Svěrák se  Smoljakem. Během let svého působení ses 
v Česku dostal do intelektuálního povědomí, ale třeba i na mezinárodní knižní 
veletrh v  Praze, psalo se o Tobě v našem tisku. Za pojmy jako Homo Bohemicus, 
edice Malá česká knihovnička, Velká česká knihovna, Čechopis však stojí velký 
kus poctivé a především kvalitní práce. Pokud vím, Ty jediný se u Vás zabýváš 
vydáváním české literatury soustavně a polovina všech literárních překladů do 
bulharštiny vychází právě Tvým přičiněním. Vydobyl sis zasloužené renomé, o 
čemž svědčí i různá ocenění.  
Drahé dítě bulharských bohemistů, letos v září oslavuješ své 20. narozeniny. 
Dovol, abych Tobě i Tvým rodičům poděkovala za vše, co jste vykonali pro 
popularizaci české literatury a kultury u Vás Bulharsku. Málokdo udělal pro 
česko-bulharský kulturní dialog tolik jako Ty… A vřelé díky i za Tvé upřímné a 
pro mne tolik obohacující přátelství... 
Do budoucna Ti přeji obyčejně: zdraví, úspěch, lásku. A ještě po staru: nechť Tě 
provází na každém Tvém kroku Boží požehnání…

                                                           Srdečně Tvá
      Ivana Srbková

ÄÓÌÈ ÇÀ „ÁÎÕÅÌÈß ÊËÓÁ“
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20 ãîäèíè „Áîõåìèÿ êëóá“

2–3 юни – Чешки дни в ПУ 
„Паисий Хилендарски“  в 
рамките на Европейския 
месец на културата. 
В програмата: 
академично слово на 
доц. Зденек Пинц от 
Института по основи 
на образоваността при 
Карловия университет 
и д-р Иван Вискочил от 
Театралната академия в 
Прага, прожекция на филма 
„Градинско увеселение“ 
(реж. Иван Вискочил), 
кръгла маса на тема 
„Чехите в България“, 
представяне на новото 
българско издание на 
„История на българите“ 
от Константин Иречек 
и тритомника „Чехи 
в България – история 
и типология на една 
цивилизаторска роля“, 
издаден в поредицата 
„Голяма чешка 
библиотека“. Съвместно 
с Чешкия център и ПУ 
„Паисий Хилендарски“.

4 юни –  Лекции на доц. 
Зденек Пинц и д-р Иван 
Вискочил в София. 
Съвместно с Чешкия 
център.

11 юни – Представяне 
на новото издание на 
„Учебник по чешки език“  
от Людмила Кроужилова 
(изд. УИ „Св. Климент 
Охридски“) и книгата 
„Кирило-методиева 
география и езикова 
история“  от Маргарита 
Младенова (изд. „Херон 
Прес“).

22 юни – Представяне на 
стихосбирката на Людмила 
Кроужилова Řeky tekou 
dál и бр. 19 за 1999 г. на 
„Литературен вестник“, 
посветен на чешката 
литература. Съвместно с 
Чешкия център.

8–12 ноември – Чешки 
дни в Благоевград. В 
програмата: лекции на 
доц. Лубомир Махала от 
Университета в Оломоуц, 
доц. Маргарита Младенова 
и доц. Янко Бъчваров 
от СУ „Св. Климент 
Охридски“, откриване 
на изложбата „Прага във 
фотографии“, концерт 
„Органови пиеси от чешки 
композитори“, филмови 
прожекции, литературна 
вечер „Чешкият поетизъм 
в преводите на Вътьо 
Раковски“, представяне на 
пиесата „Аудиенция“ от 
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Вацлав Хавел (реж. Филип 
Трифонов), представяне 
на книгата „Пътеводител 
по демокрация“  от 
Еразим Кохак с участието 
на преводача Валентин 
Траянов. Съвместно 
с Посолството на 
Чешката република, 
Чешкия център и ЮЗУ 
„Неофит Рилски“.

16 декември – Предколедна 
вечер на студентите 
бохемисти от СУ „Св. 
Климент Охридски“  и 
представяне на кн. 1–2 
за 1999 г. на сп. Homo 
Bohemicus. 

2000

9 март – Вечер, посветена 
на Константин Иречек 
във връзка с новото 
издание на неговата книга 
„История на българите“ 
(изд. „Корени“). 
Съвместно с Чешкия 
център, издателство 
„Корени“, Централния 
военен клуб и 56 СОУ 
„Константин Иречек”. 

Март – май – Семинар 
на Весела Груева „Осем 
пъти за малките чешки 
театри“. Съвместно с 
Чешкия център.

проф. ЛЮДМИЛА 
УХЛИРЖОВА, doctor honoris 
causa на СУ „Св. Климент 
Охридски“, eзиковед

Jako pamětník spojuji 
Bohemia klub s dvěma 

vynikajícími jazykovědnými a 
literárněvědnými osobnostmi 
bulharské bohemistiky, 
připadnuvšími na šťastnou 
myšlenku sdružení založit: 
Velička Todorova jsem znala 
z mnoha setkání v Praze a v Sofii 
a s Jankem Bačvarovem (a s 
jeho ženou Lidkou) mě váže 
dlouholeté přátelství. Oba dali 
klubu do vínku nosnou koncepci 
a věnovali mu roky usilovné 
práce. Za podstatnou považuji 
širokou náplň klubu: Zahrnuje 
všechny filologické obory a rozvíjí 
aktivity kulturní a společenské. 
Proto v něm nacházejí uplatnění, 
oporu a zázemí bohemisté napříč 
generacemi a klub funguje 
jako trvalý nositel vědeckého a 
kulturního sepětí Sofie a Prahy. 
Protože jsem lingvista, jsou mi 
nejbližší díla z mého oboru, 
která péčí Bohemia klubu 
vycházejí; za všechna jmenuji 
unikátní česko-bulharský slovník 
nespisovné češtiny a všestranně 
informační sborník k stému 
výročí založení ÚJČ. Klubu přeji, 
aby k dosavadním dvaceti letům 
úspěšné činnosti přibývala stejně 
úspěšně léta další.
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20 ãîäèíè „Áîõåìèÿ êëóá“

26 април – Литературна 
вечер Чешкият поетизъм 
в преводите на Вътьо 
Раковски с участието на 
поета и преводача Вътьо 
Раковски и рецитал на 
студенти бохемисти 
от СУ „Св. Климент 
Охридски“. Съвместно с 
Чешкия център.

17 май – Представяне на 
книгата „Непосилната 
лекота на битието“  от 
Милан Кундера в превод 
на Анжелина Пенчева. 
Съвместно с издателство 
„Колибри“  и Чешкия 
център.

24 – 28 май – Гостуване 
на доц. Павел Яноушек, 
директор на Института 
за чешка литература към 
Академията на науките 
на Чешката република. 
Съвместно с Чешкия 
център.

14 юни – Представяне 
на бр. 22 за 2000 г. на 
„Литературен вестник“, 
посветен на чешката 
литература на 90-те 
години.

Юли – Гостуване на Иржи 
Сухи в рамките на 
семинара на Весела Груева 
„Осем пъти за малките 
чешки театри“.

ВЕСЕЛА ГРУЕВА, театровед

Защо се възхищавам от 
„Бохемия клуб“? Защото 

за разлика от много красиви 
и гръмки проекти оживя. 
Надживя създателя си доц. 
Величко Тодоров и уви! 
много интелектуалци 
бохемисти, които 
свързаха творчеството 
си с дейността на Клуба. 
Хубавото е, че без да 
се търси признание и 
без да се осребряват 
жестовете на взаимност, 
през годините се натрупа 
неоценимо по стойност 
знание за чешката, пък и 
за словашката култура 
или по-скоро – за всичко 
чешко и словашко, което е 
същностно и съществено. 
Изпълни се инак просто 
изразеното, но максимално 
задължаващо изискване 
на доц. Тодоров, че 
„Всеки, който знае нещо 
за Чехия, трябва да го 
каже“ . Моето участие 
в Клуба беше свързано с 
частично и ограничено 
в историческото време 
представяне на чешкия 
театър. Все ми се струва, че 
тази тема позаглъхна. Моля 
ви, продължете я, не може 
да няма интерес. А има и 

ÄÓÌÈ ÇÀ „ÁÎÕÅÌÈ
ß ÊËÓÁ“
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14 декември – Представяне 
на книгата Dějiny 
Bulharska от Ян Рихлик 
(изд. Lidové noviny).  
Съвместно с Чешкия 
център.

20 декември – Предколедна 
вечер „Рождество. 
Апокриф от Карел Чапек“ 
и представяне на кн. 3–4 
за 1999 г. на сп. Homo 
Bohemicus. 

2001

5 януари – Представяне на 
кн. 1 и кн. 2–3 за 2000 г. 
на сп. Homo Bohemicus 
и на издадените в 
поредицата „Малка 
чешка библиотека“ книги 
„Страданията на княз 
Щерненхох“ от Ладислав 
Клима в превод на Петя 
Осенова и „Хрумвания на 
добронамерения читател“ 
от Михал Вивег в превод 
на Ани Бурова.

30 януари – Писмо от 
министъра на външните 
работи на Чешката 
република в отговор на 
писмо на „Бохемия клуб“  
във връзка с бъдещето на 
Чешкия център в София, 
в което се съобщава, че 
до момента не е имало 
официално предложение 
за закриването на Чешкия 
център.

подготвени млади бохемисти, 
които знаят и познават 
съвременния чешки театър. И  
още: нужни са просветителски 
усилия, за да се възстанови 
интересът на българския 
театър към чешката 
драматургия, литература за 
театър, театрална наука, 
сценография, пантомима, 
куклен театър – да не ги 
изреждам. За нас е полезно. Пък 
и е много интересно. 

доц. ВАЛЕНТИН ГЕШЕВ, 
eзиковед, славист

Спомените ми от първите 
срещи на „Бохемия клуб“ 

са се слели в един образ: зала, 
препълнена с бохемистки 
и бохемисти, с блестящи 
фигури на българската и 
чешката култура (вторите 
по-малобройни по географски 
причини), с наденички, 
чеснови филийки и пиво, с 
музика, веселие, театрални 
скечове и дори модни ревюта 
и ... организаторското 

ÄÓÌÈ ÇÀ „ÁÎÕÅÌÈ
ß ÊËÓÁ“
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20 ãîäèíè „Áîõåìèÿ êëóá“

1 февруари – Представяне 
на книгите от 
поредицата „Голяма 
чешка библиотека“ Jména 
činitelská a konatelská 
от Емилия Македонска 
и „В семантичното 
пространство на 
основните морални 
понятия“ от Горяна 
Ленкова. Съвместно с 
Чешкия център.

7 март – Откриване на 
изложба, представяща 
дейността на „Бохемия 
клуб“  в Славянската 
библиотека в Прага.

21 март – Представяне на 
кн. 4 за 2000 г. на сп. Homo 
Bohemicus. 

4 април – Представяне на 
книгата „Гражданинът 
Монте Кристо“  от 
Владимир Мацура в 
превод на Анжелина 
Пенчева (изд. „Панорама“).

Март – юни – Семинар на 
Весела Груева в памет 
на Величко Тодоров „За 
малките чешки театри: 
театърът като четене“. 
Съвместно с Чешкия 
център.

присъствие на Величко 
Тодоров, който с усмивка 
подръчкваше всички да 
участват активно и да се 
наслаждават пълноценно на 
събитието. Всичко това се 
предхожда от 2-3 седмици 
непрекъснато предпразнично 
организационно напрежение – 
Величко при всяка случайна 
среща в коридорите на 
Университета напомня за 
предстоящото събитие и 
настойчиво кани всички – не 
само членовете на клуба, но и 
целия колегиум от „етажа“ (ІV 
етаж на централното крило 
в Алма Матер). Известно 
време след събитието излиза 
съответен брой на Хомо 
бохемикус, в който случилото 
се получава нов, може би 
леко трансформиран образ, 
представен от Величко с 
неговите уникални изразни 
средства. И всичко това бе 
толкова заразително, че и 
неколцина мои приятели, 
далечни симпатизанти 
на бохемистиката, с 
удоволствие идваха и искрено 
се забавляваха на сбирките на 
„Бохемия клуб“. 
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16 май – Откриване на 
изложба, представяща 
дейността на Бохемия 
клуб в Чешкия център.

18 май – Гостуване на д-р 
Иван Вискочил в рамките 
на семинара на Весела 
Груева „За малките чешки 
театри: театърът като 
четене“. Съвместно с 
Чешкия център.

18 октомври – Представяне 
на кн. 1–2 за 2001 г. 
на сп. Homo Bohemicus 
и на издадената в 
поредицата „Малка чешка 
библиотека“ пиеса „Из 
живота на насекомите“ 
от Карел и Йозеф Чапек 
в превод на Светомир и 
Ясен Иванчеви.

30 ноември – Вечер в памет 
на Величко Тодоров 
и разговор по повод 
„Неизтощимият. Книга 
за Величко Тодоров“  (кн. 
3 за 2001 г. на сп. Homo 
Bohemicus). Съвместно 
със СУ „Св. Климент 
Охридски“.

20 декември – Предколедна 
вечер на студентите 
бохемисти от СУ „Св. 
Климент Охридски“ с 

представяне на коледния 
спектакъл „Как мишките 
празнуваха Бъдни вечер“. 
Съвместно с Чешкия 
център.

2002

17 януари – Представяне 
на издадената в 
поредицата „Голяма 
чешка библиотека“  книга 
на Владимир Пенчев 
„Паралакс в огледалото”. 
Съвместно с Чешкия 
център.

26 февруари – Представяне 
на том първи от „Чешко-
български речник в два 
тома“ под ред. на Св. 
Иванчев (изд. „Труд“ и 
„Прозорец“). Съвместно с 
Чешкия център.

25 – 30 ноември – Гостуване 
на проф. Карел Кучера от 
Карловия университет 
в СУ „Св. Климент 
Охридски“, ПУ „Паисий 
Хилендарски“ и ЮЗУ 
„Неофит Рилски“.

28 ноември – Представяне 
на втория том от 
„Чешко-български речник 
в два тома“ (изд. „Труд“ и 
„Прозорец“).
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20 ãîäèíè „Áîõåìèÿ êëóá“

11 декември – Предколедна 
вечер. Коледен спектакъл 
„Как ангелите четоха 
писмото на Кая“  на 
студентите бохемисти 
от СУ „Св. Климент 
Охридски“. Представяне 
на романа на Михал Вивег 
„Възпитаване на девойки 
в Чехия“ (изд. „Колибри“)  
в превод на Маргарита 
Младенова.

2003

27 февруари – Представяне 
на „Чешко-български 
речник в два тома“ (изд. 
„Труд“ и „Прозорец“) в 
Славянската библиотека 
в Прага.

11 март – Представяне на 
книгите „Двата дома 
на жанра. Типология на 

жанровите преходи между 
фолклор и литература“ 
и „Мост между вселени. 
Баладите на Карел Яромир 
Ербен“  от Анжелина 
Пенчева. Съвместно с 
Чешкия център.

27 март – Честване на 
шейсетгодишнината на 
първия председател на 
Бохемия клуб доц. Янко 
Бъчваров. Представяне 
на книжките на сп. 
Homo Bohemicus за 2002 г. 
и публикуваните в 
поредицата „Малка 
чешка библиотека“  книги 
„Чест и слава“ от Карел 
Михал в превод на Радост 
Железарова 

проф. ЯН РИХЛИК, историк

Pokud jde o význam Bohemia klubu, myslím si, že jeho hlavní 
přínos spočívá v propagaci a lepšímu poznání české kultury v 
bulharském prostředí, především v akademickém prostředí. 
Jeho roli za posledních dvacet let vidím jako nezastupitelnou. 
Přeji proto do dalších dvacet let klubu mnoho úspěchů - a 
především dostatek peněz na jeho akce a vydávání časopisu. 
Protože - ať si říká kdo chce co chce - bez peněz se i sebelepší 
kultura propaguje velmi težko. 

ÄÓÌÈ ÇÀ
 „ÁÎÕÅÌÈ

ß ÊËÓÁ“
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 и „Влюбени за един ден“ 
от Иван Клима в превод 
на Елена Семерджиева.

6 юни – Беседа на Пршемисъл 
Рут и Маркета 
Потужакова със 
студенти бохемисти 
от СУ „Св. Климент 
Охридски“. Обявяване 
на наградата от 
Международния панаир на 
книгата в Прага, връчена 
на авторския колектив на  
„Чешко-български речник 
в два тома“. Съвместно с 
Чешкия център. 

7 октомври – Литературна 
вечер, посветена на 
125-годишнината от 
рождението на писателя 
Якуб Демъл и представяне 
на сборника с негови 
произведения „Мириам. 
Моите приятели“ в 
превод на Златина 
Йержабкова и Йорданка 
Трифонова. Съвместно с 
Чешкия център.

6 ноември – Тържествено 
честване на 
шейсетгодишнината 
на поета и преводача 
Атанас Звездинов и 
представяне на новото 
двуезично издание на 
„Китка“ от Карел Яромир 
Ербен, подготвено от 

юбиляря и публикувано 
от издателство „Херон 
Прес“ съвместно 
с „Бохемия клуб“ в 
поредицата „Малка чешка 
библиотека“ по повод 
сто и петдесетата 
годишнина от първото 
издание на сбирката. 
Съвместно с Чешкия 
център.

5–7 ноември – Гостуване 
на чешката българистка 
д-р Злата Куфнерова 
в СУ „Св. Климент 
Охридски“  и ПУ „Паисий 
Хилендарски“  с лекция на 
тема „Предпоставки на 
системата, определящи 
превода на поезия от 
български на чешки език“. 
Съвместно с Чешкия 
център.

20 ноември – Юбилейна 
вечер по повод на 
десетата годишнина от 
учредяването на „Бохемия 
клуб“ с откриване на 
изложба за дейността 
на сдружението и 
представяне на кн. 3 
за 2003 г. на сп. Homo 
Bohemicus, посветен 
на неговия юбилей. 
Представяне на 
монографичното 
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Охридски”. Съвместно с 
Чешкия център.

19 април – Гостуване на 
чешката българистка 
д-р Дана Хронкова по 
повод петдесетгодишния 
юбилей на българската 
бохемистика в СУ „Св. 
Климент Охридски“ 
с лекция на тема 
„Преводите на българска 
литература в чешкия 
културен живот“. 
Съвместно с Чешкия 
център. 

20 април – Вечер, посветена 
на петдесетгодишния 
юбилей на  
бохемистиката в 
Софийския университет. 
Съвместно с Факултета 
по славянски филологии 
към СУ и Чешкия център.

20 май – Бохемистична 
вечер в Чехословашкия 
клуб: представяне на 
най-новите броеве на 
сп. Homo Bohemicus, 
обявяване на резултатите 
от студентския конкурс 
„По стъпките на Григор 
Ленков“ и рецитал 
„През невидими очи“ в 
изпълнение на чешките 
актьори Ленка Фишерова 
и Иржи Трънка.

изследване на 
Цветанка Аврамова 
„Словообразувателни 
тенденции при 
съществителните имена 
в българския и чешкия език 
в края на ХХ век“, издадено 
в поредицата „Голяма 
чешка библиотека“. 
Съвместно с Чешкия 
център.

18 декември – Студентска 
предколедна вечер с 
представяне на пиесата 
Vánoční latinopohádka, 
написана от студентката 
Иванка Шишева и 
изпълнена от нейни колеги 
бохемисти от СУ „Св. 
Климент Охридски“.

2004

21 април – Поетична вечер 
Йозеф Сухи в контекста 
на моравския литературен 
живот с участието на 
дъщерята на поета, 
чешката българистка 
Ивана Сръбкова, и 
рецитал от негови 
стихове в превод на 
Вътьо Раковски, Людмила 
Кроужилова и Йорданка 
Трифонова, изнесен от 
студенти бохемисти 
от СУ „Св. Климент 
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29 – 30 май – Участие на 
членове на „Бохемия клуб“ 
в седмия литературен 
маратон „Нонстоп 
четене“, организиран 
от пражката „Джазова 
секция – Артфорум“ и 
Управлението на Чешките 
центрове при МВнР на 
Чешката република.   

14 октомври – Премиера 
на стихосбирката „Сол 
в раните“ от Людмила 
Кроужилова в превод 
на Димитър Стефанов. 
Съвместно с Чешкия 
център.

1 декември – Студенти 
бохемисти от ЮЗУ 
„Неофит Рилски“ 
гостуват на Чешкия 
център.

15 декември – Студентска 
предколедна вечер с  
представяне на пиесата 
Vánoční vepřová pohádka, 
написана от студентката 
Николина Киричетова 
и изпълнена от нейни 
колеги бохемисти от СУ 
„Св. Климент Охридски“. 
Съвместно с Чешкия 
център.

2005

23 февруари – Представяне 
на публикуваното в 
поредицата „Малка чешка 
библиотека“ двуезично 
издание на поемата „Май“ 
от Карел Хинек Маха 
(прев. Атанас Звездинов, 
изд „Херон Прес“). 
Съвместно с Чешкия 
център.  

19 април – Тържествено 
откриване на кабинета 
по бохемистика „Проф. 
Светомир Иванчев“ в СУ 
„Св. Климент Охридски“ 
с участието на проф. 
Владимир Вавржинек, 
директор на Славянския 
институт към 
Академията на науките 
на Чешката република, 
и доц. Хана Гладкова от 
Карловия университет в 
Прага. На тържеството 
присъстват още Н. Пр. 
посланикът на Чешката 
република в София Петър 
Докладал, ректорът на 
СУ проф. Боян Биолчев, 
деканът на Факултета 
по славянски филологии 
проф. Валери Стефанов 
и представителите 
на фирмата спонсор 
Нина Павлова и Ивайло 
Богданов.
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д-р АЛБЕНА РАНГЕЛОВА, езиковед

Първата ми среща с „Бохемия клуб“ се случи 
непосредствено след излизането на първата 
книжка на „Хомо бохемикус“. Стана в коридора 
пред 158-ми кабинет. Клубът се появи 
изневиделица в лицето на Величко Тодоров, 
който със заговорнически блясък в очите ме 
изагитира на място – ставаш член на „Бохемия 
клуб” и ти написват името в „Хомо бохемикус“ 
сред членовете учредители! Е как да не се 
съблазниш и да не подкрепиш такъв почин! 
Присъединих се спонтанно и немедленно, но 
така и не проверих дали наистина са ме написали 
някъде. С течение на времето по силата на 
житейските въртележки оставах повече сред 
пасивните откъм публикации симпатизанти, 
обаче активно следях дейността му, тук-там 
участвах, а още по-активно разнасях славата 
на Клуба между колегите в Чехия и в чужбина 
(всъщност и това може да се брои за дейност, 
нали?).
Всички колеги, които през изминалите двадесет 
години по един или друг начин реализираха 
събития и публикации, подкрепяха младата 
бохемистична кръв и неуморно търсеха и 
намираха спонсори, имат моето най-искрено 
възхищение – vyřiďte prosím všem můj hlubosklon :-). 
Да е честит на всички ни 20-годишният юбилей 
на най-бохемистичното сдружение във всички 
негови проявления! 

ÄÓÌÈ ÇÀ „ÁÎÕÅÌÈ
ß ÊËÓÁ“
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20 април – Представяне на 
книжките на сп. Homo 
Bohemicus за 2004 г. и на 
издадената в поредицата 
„Малка чешка библиотека“ 
книга от Едуард Бас „Ние 
от цирка“ (прев. Петя 
Бъчварова под редакцията 
на Йорданка Трифонова, изд. 
„Херон Прес“). Съвместно с 
Чешкия център.

10 май – Представяне 
на първия брой на 
студентското списание 
„Чехопис“. Съвместно с 
Чешкия център.

30 май – Представяне на 
стихосбирката на Йозеф 
Сухи „Цветовете на 
тишината“ в превод на 
Вътьо Раковски, Йорданка 
Трифонова и Людмила 
Кроужилова и чешкото 
издание на „Гаустин или 
Човекът с много имена“ 
от Георги Господинов 
в превод на Ивана 
Сръбкова. Съвместно 
с Чешкия център и 
издателство „Панорама“.

12 декември – Юбилейна 
вечер по случай 
дванадесетгодишнината 
от учредяването 
на „Бохемия клуб“. 
Съвместно с Чешкия 
център. 

2006

17 януари – Обявяване на 
резултатите от конкурса 
за млади преводачи „По 
стъпките на Григор 
Ленков“. За преводите си 
на стихове от младите 
чешки поети Катержина 
Рудченкова, Луиза 
Новакова, Радек Мали, 
Радек Фридрих, Мартин 
Щьор (предложени от 
пражкото Сдружение 
на чешките писатели) 
с втора награда бе 
отличена студентката 
от СУ „Св. Климент 
Охридски“ Димана 
Иванова, а с трета 
колегите є Ася Мичева 
и Николай Михайлов. 
Съвместно с Чешкия 
център. 

23 февруари – Представяне 
на публикуваните от 
издателство „Колибри“ 
книги „Как вълците 
ме изядоха“ от Ирена 
Доускова, „Сянката на 
катедралата“ от Милош 
Урбан и „Лягай долу, звяр“ 
от Иржи Кратохвил 
в превод на Анжелина 
Пенчева и Владимир 
Пенчев. Съвместно с 
Чешкия център.



 51

20 ãîäèíè „Áîõåìèÿ êëóá“
Вл. Самоковлиев,  изд. 
„Херон Прес“), издадена 
в поредицата „Малка 
чешка библиотека“, и на 
книжките на сп. Homo 
Bohemicus за 2005 г. 
Съвместно с Чешкия 
център и Чехословашкия 
клуб в София. 

18–19 декември – Премиера 
на книгата „История 
на Войводово“, 
представяща в превод 
на чешки език хрониката 
на село Войводово от 
от Нецо П. Нецов. 
Изданието е подготвено 
от Зденек Нешпор, 
Марек Якоубек и Томаш 
Хирт и е публикувано 
от Гражданско 
сдружение „Войводово“ 
в сътрудничество с 
Научната библиотека 
на Пълзенска област. 
Съвместно с 
Чехословашкия клуб в 
София, „Бохемия клуб“ и 
Община Войводово.

24 – 25 ноември – Първа 
национална бохемистична 
среща на преподаватели 
и студенти от СУ „Св. 
Климент Охридски“, ПУ 
„Паисий Хилендарски“ 
и ЮЗУ „Неофит 
Рилски“, организирана 
по инициатива на 

30 май – На тържествена 
церемония в Чешкия 
център сдружение 
„Бохемия клуб“ е 
удостоено с медала Artis 
Bohemiae Amicis за принос 
към популяризирането 
на чешката култура в 
чужбина. От името на 
министъра на културата 
на Чешката република 
Витезслав Яндак медалът 
е връчен от Н. Пр. Петър 
Докладал, извънреден и 
пълномощен посланик 
на Чешката република в 
България.

1 юни – Представяне 
на книгата на Хана 
Андроникова „Звуците 
на слънчевия часовник“ 
в превод на Добромир 
Григоров (изд. СЕМА-РШ). 
Съвместно с Чешкия 
център.

15 юни  – Представяне 
на „Чешко-български 
и българско-чешки 
ботанически 
речник“ от Милкана 
Калайджиева, издаден 
в поредицата „Голяма 
чешка библиотека“ 
(изд. „Херон Прес“), на 
книгата „Панаир на 
сбъднатите желания“ от 
Владимир Парал (прев. 
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Филологическия факултет 
на ЮЗУ „Неофит Рилски“ 
и „Бохемия клуб“ като 
част от тържествата по 
случай тридесетгодишния 
юбилей на ЮЗУ и 
петнадесетата 
годишнина от 
създаването на 
Филологическия факултет. 

14 декември – Коледен урок 
по чешки. Съвместно с 
Чешкия център.

2007

30 януари – Представяне 
на издадените в 
поредицата „Голяма 
чешка библиотека“ 
сборници „Владимир 
Сис и България“ (съст. 
Ани Златева, изд. 
„Стигмати“) и „По 
пътя към познанието“ 
(съст. Снежана Йовева-
Димитрова и Ленка 
Майхракова, изд. 
„Стигмати“). Съвместно 
с Чешкия център.

7 февруари – Юбилейна 
вечер, посветена на 
преводачката от 
чешки език Маргарита 
Кюркчиева по повод 
нейната седемдесета 
годишнина. Съвместно с 
Чешкия център.

проф. ИСКРА БАЕВА, историк

Според скромното ми 
мнение на човек, който не 
е филолог бохемист, а се 
занимава с историята на 
Чехия/Чехословакия, „Бохемия 
клуб“ е един от малкото в 
годините на прехода светли 
примери на самоорганизация 
в името не на материални 
блага, а на идеална цел. 
Още първите ми контакти 
с „Бохемия клуб“, които 
дължа на нестихващата 
инициативност на Величко 
Тодоров, ме впечатлиха с 
желнието на българските 
бохемисти да не прекъсват 
връзките си с всичко чешко, 
словашко, чехословашко 
въпреки големите 
геополитически сътресения.
Възможността да участвам в 
дейността на „Бохемия клуб“, 
да сътруднича на списание 
Homo Bohemicus ми дава 
надежда, че в заливащия ни 
комерсиален модел има пролуки, 
че можем да се събираме, 
работим, разговаряме за 
неща, които ни интересуват 
професионално и ни свързват с 
други интелектуалци у нас и в 
чужбина.
Приносът на сдружението 
„Бохемия клуб“ виждам преди 
всичко в съхраняването на 
връзките с чехи (и словаци) от 
миналото и пренасянето им в 
бъдещето. 
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23 април – Представяне на 
издадения в поредицата 
„Малка чешка 
библиотека“ сборник с 
избрани разкази от Рихард 
Вайнер „Апатичният 
зрител“ (прев. Зорница 
Хаджидимитрова, изд. 
„Стигмати“) и книжките 
на сп. Homo Bohemicus 
за 2006 г. Съвместно с 
Чешкия център.

6 юни – Юбилейна 
вечер, посветена на 
осемдесетата годишнина 
на проф. Дина Станишева. 
Съвместно с Чешкия 
център.

19 декември – Коледен урок 
по чешки.  Съвместно с 
Чешкия център. 

2008

16 януари – Представяне 
на публикуваната от 
издателство „Колибри“ 
книга „Народна топка“ 
от Михал Вивег в превод 
на Маргарита Младенова.

Октомври – Изложба, 
посветена на 
петнадесетата 
годишнина от 
учредяването на „Бохемия 
клуб“ в Националната 
библиотека „Св. св. Кирил 
и Методий“.

д-р ТАНЯ МАДЖАРОВА, 
литературовед

Със списанието свързвам 
радостта от първите 
крачки в славистиката. В него 
беше публикуван първият 
ми текст – резултат по-
скоро на наивна младежка 
възторженост, отколкото 
на научен опит. Първата 
покана за публикация съвпадна 
с първите ми въпроси за това 
как и при какви условия се 
пише вътрешната биография 
на героя, а и на неговия 
изследовател. Тук откривах 
текстове на утвърдени 
изследователи, на млади 
колеги. Честванията по 
повод юбилеи на списанието 
породиха много запознанства 
във и извън бохемистиката, 
дадоха ми възможност 
да размишлявам върху 
възможностите не само на 
писаното, но и на изреченото 
слово! 

ÄÓÌÈ ÇÀ „ÁÎÕÅÌÈ
ß ÊËÓÁ“
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2 октомври – Представяне 
на книгата „Ej, Bugári, 
Bugári. Piesne bulharských 
Slovákov zozbierané 
Janom Michalkom“ (изд. 
„Стигмати“ съвместно 
с Чехословашкия клуб, 
ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий“, Институт 
за словаците в чужбина) 
с участието на 
съставителите Катарина 
Седлакова и Владимир 
Пенчев. Съвместно с 
Чехословашкия клуб. 

9 октомври – Представяне 
на кн. 1 за 2008 г. на сп. 
Český lid с участието 
на главния редактор 
д-р Иржи Воич и 
заместник-главния 
редактор Катарина 
Седлакова. Съвместно с 
Чехословашкия клуб.

20 ноември – Представяне на 
издадените в поредицата 
„Малка чешка библиотека“ 
книги „Лейди Карнавал“ 
от Иржи Кратохвил 
(прев. Луиза Бусерска, 
изд. „Стигмати“) и 
„Седмоцърквие“ от 
Милош Урбан (прев. 
Анжелина Пенчева, изд. 
„Стигмати“). Съвместно 
с Книжарници „Хеликон“.

25 – 26 ноември – Втора 
национална бохемистична 
среща на студенти и 

преподаватели от СУ 
„Св. Климент Охридски“, 
ПУ „Паисий Хилендарски“ 
и  ЮЗУ „Неофит Рилски“. 
Срещата е проведена 
във Филологическия 
факултет на ПУ в 
рамките на честванията 
на тридесетия юбилей 
на специалността 
„Славянска филология“ 
и програмата є включва 
лекции на проф. Хана 
Гладкова и доц. Ивана 
Боздехова от Карловия 
университет в Прага и 
студентска научна сесия.  

18 декември – Коледен урок 
по чешки. Съвместно 
с Чешкия център и 
Чехословашкия клуб в 
София.

2009

18–19 май – Конференция 
на тема „Чехи в 
България: ролята на 
чешкото присъствие в 
Българското национално 
възраждане“, организирана 
под патронажа на 
Посолството на Чешката 
република. Съвместно 
с Чехословашкия клуб, 
Чешкия център, „Бохемия 
клуб“ и с подкрепата 
на отдел „Култура“  на 
Столична община.
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ÄÓÌÈ ÇÀ „ÁÎÕÅÌÈ
ß ÊËÓÁ“

МИТКО НОВКОВ, критик, журналист

Едно друго присъствие – това е за мен „Бохемия клуб“. 
Друго в смисъл, че оформя в полето на българското 
един по-особен и струва ми се, по-цивилизован начин 
на отношение към все пак различна култура, ако и да я 
броим славянска. Култура, която може само да ни дава, 
от която може само да черпим, от която може само да 
се учим. И това не искам да звучи като принизяване на 
българското, напротив – това е негово утвърждаване, 
доколкото именно българското като такова е способно да 
създаде такъв контакт, при който чуждото се припознава 
като свое, различното – като собствено. „Бохемия клуб“ 
е доказателство за възприемчивостта на българската 
култура; за това, че така да се каже, българското е 
българско само тогава, когато е повече от българско.
Заедно с това „Бохемия клуб“ е и памет. Памет за толкова 
много чехи и словаци (но и не само), които са внесли 
своята дан в израстването на българската култура. Още 
едно доказателство за факта, че българското, за да бъде 
наистина българско, трябва да е по-голямо от себе си. 
Та ето що е за мен „Бохемия клуб“ – едно надраснало се 
българско.
С други думи, пораснало и разраснало се…

26 – 29 октомври – 
Гостуване на проф. д-р 
Владимир Кршиванек. 
Съвместно с Чешкия 
център.

15 декември – Представяне 
на „Чешко-български 
речник на съкратените 

наименования“ от 
Виолета Мицева (изд. 
„Стигмати“), публикуван 
в поредицата „Голяма 
чешка библиотека“, и на 
кн. 4 за 2008  и кн. 1 за 
2009 на сп. Homo Bohemicus. 
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2010

Май –  Представяне на 
книгата „Самуел Ярослав 
Захей – словашкият 
консул в България“ от 
Катарина Седлакова и 
Владимир Пенчев (изд. 
„Стигмати“). Съвместно 
с Чехословашкия клуб.

29 – 30 октомври – 
Трета национална 
бохемистична среща 
на студенти и 
преподаватели от 
СУ „Св. Климент 
Охридски“,  ПУ 
„Паисий Хилендарски“ 
и ЮЗУ „Неофит 
Рилски“, проведена във 
Факултета по славянски 
филологии на СУ. 

2011

1 февруари – Представяне 
на издаденото в 
поредицата „Голяма 
чешка библиотека“ 
монографично изследване 
на Ивана Скалова 
„Участието на България в 
смазването на Пражката 
пролет 1968“ (прев. 
Александра Трифонова, 
изд. „Стигмати“). 
Съвместно с Чешкия 
център.

26 май – Представяне 
на подготвения под 
ръководството на доц. 
Янко Бъчваров „Кратък 
чешко-български речник 
на некнижовната лексика“ 
(изд. „ЕТО“), издаден в 
поредицата „Голяма чешка 
библиотека“. Съвместно с 
Чешкия център.

18 октомври – Представяне 
на издадената в 
поредицата „Малка 
чешка библиотека“ книга 
„Небето под Берлин“ 
от Ярослав Рудиш (прев. 
Христина Дейкова, изд. 
„Стигмати“). Съвместно 
с Чешкия център.

21 октомври – Научна 
конференция „Българската 
бохемистика днес“,  
организирана от 
посолството на Чешката 
република в България 
в сътрудничество с 
„Бохемия клуб“  и Чешкия 
център.

2012

9 февруари – Представяне 
на „История на Чехия“  
от Ян Рихлик и Владимир 
Пенчев (изд. „Парадигма“). 
Съвместно с Чешкия 
център.
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28 май – 1 юни – Гостуване 
на проф. Павел Яноушек 
от Института за 
чешка литература към 
Академията на науките на 
Чешката република. 

29 май – Представяне на 
издадената в поредицата 
„Малка чешка библиотека“ 
книга „Другият град“ 
от Михал Айваз (прев. 
Добромир Григоров, изд. 
„Стигмати“) и на първия 
лауреат на наградата 
за проза „Чешка книга“ 
Иван Бинар с участието 
на проф. Павел Яноушек. 
Съвместно с Чешкия 
център.

31 май – Лекция на проф. 
Павел Яноушек в СУ „Св. 
Климент Охридски“ на 
тема „Владимир Мацура 
между литературата, 
науката и играта“. 
Съвместно с Чешкия 
център.

7 юни – Представяне на 
публикуваните от 
издателство „Колибри“ 
книги на Милан Кундера 
„Животът е другаде“ 
(прев. Анжелина Пенчева), 
„Бавно“ и „Завети и 
предателства“ (прев. 
Росица Ташева) и на 

монографичното 
изследване на Борислав 
Борисов „Българският и 
чешкият книжовен език 
през Възраждането“ (изд. 
„Просвета“). Съвместно 
с Чешкия център.

18–19 октомври – Четвърта 
национална бохемистична 
среща на студенти и 
преподаватели от СУ 
„Св. Климент Охридски“, 
ПУ „Паисий Хилендарски“  
и ЮЗУ „Неофит Рилски“. 
В рамките на срещата, 
организирана от ЮЗУ 
съвместно с „Бохемия 
клуб“ и посолството на 
Чешката република, са 
проведени студентска 
научна сесия, преводачески 
семинар и Кръгла маса с 
участието на Мирослава 
Немцова, председател на 
Камарата на депутатите 
на Парламента на 
Чешката република и 
членовете на водената 
от нея парламентарна 
делегация.

2013

6 март – Представяне на 
издадения в поредицата 
„Голяма чешка 
библиотека“ сборник 
„Българската бохемистика 
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днес“ (съст. Христина 
Дейкова и Владимир 
Пенчев, изд. „Парадигма“), 
включващ докладите 
от едноименната 
конференция, проведена 
през октомври 2011 г. 
Съвместно с Чешкия 
център.

1 април – Обявяване на 
резултатите от конкурса 
за млади преводачи „По 
стъпките на Григор 
Ленков“: първа награда – 
не е присъдена, втора 
награда – Александър 
Павлов (ЮЗУ „Неофит 
Рилски“) за превод 
на откъс от романа 
„Врач“ на Мартин 
Ришави, Цветелина 
Попова (ПУ „Паисий 
Хилендарски”) за превод 
на разказ от сборника 
„Нови разкази“ на Зденек 
Сверак. Получилите 
втора награда преводни 
откъси са представени 
от актьорите Филип 
Трифонов и Ицхак Финци 
в рамките на проведената 
на 15 април Нощ на 
литературата. Съвместно 
с Чешкия център.

17 април – Представяне 
на монографичните 
изследвания „Войводово, 
едно непознато чешко 

проф. АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА, 
литературовед

Свързвам „Бохемия клуб“ първо 
и преди всичко с името на 
Величко Тодоров. Така се случи, 
че през 90-те той ме привле-
че към своята кауза, както 
определяше заниманията си с 
клуба. И това наистина беше 
мисия, защото ставаше дума 
не просто за писане и изда-
ване на книги, но и за реално 
популяризиране на чешката 
литература, за намиране на 
съмишленици, за разширяване 
на териториите є. Така се слу-
чи и с мен. Въпреки че съм слу-
шала курс по славянски литера-
тури, всъщност много чешки 
автори прочетох по-късно, 
покрай Величко Тодоров. Пом-
ня представянията, които 
организираше и в които сама-
та с удоволствие участвах. Но 
най-вече си спомням неговите 
прословути „четвъртъци“, 
когато в кабинета му се съ-
бираха приятели и колеги, за 
да обсъдят някоя чешка пиеса 
или интересен литературо-
ведски текст. Идваха и много 
студенти, защото границите 
се размиваха, неформалност-
та побеждаваше и оставаше 
вкусът от пребиваването в 
истинска общност.
Мисля, че този дух се запази 
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село в България“ от 
Марек Якоубек (прев. 
Михаела Кузмова, изд. 
„Парадигма“ съвместно 
със Западночешкия 
университет в Пълзен)  
и „Po serpentinách 
sebepoznání a poznání toho 
druhého“ от Владимир 
Пенчев (прев. Марек 
Якоубек, изд. Факултет 
по хуманитарни 
изследвания към 
Карловия университет). 
Съвместно с Чешкия 
център.

16 май – Представяне 
на издадената в 
поредицата „Малка 
чешка библиотека“ книга 
„Маркета Лазарова“ от 
Владислав Ванчура (прев. 
Васил Самоковлиев, изд. 
„Парадокс“) и на книгата 
„Слънце в зенита“ от 
Ленка Прохазкова (прев. 
Владимир Пенчев, изд. 
„Парадокс“). Съвместно с 
Чешкия център.

Съставили: 
Маргарита Младенова, 

Михаела Кузмова

и след смъртта на Величко. 
И независимо че с годините 
„Бохемия клуб“ много се про-
фесионализира и прерасна по-
скоро в институция, духът на 
съзаклятие и посветеност, за 
щастие, не си е отишъл.  

д-р ЕЛЕНА КРЕЙЧОВА, 
eзиковед, славист

За мен „Бохемия клуб“ винаги 
е бил символ и олицетворение 
на това как може да бъде 
направен един мост между 
две култури, как качествено, 
а не повърхностно или 
пристрастно и избрателно 
да бъде представяна, и то 
вече десетилетия, една 
европейска култура, която 
въпреки географската близост 
с България далеч не е толкова 
добре позната. 
Именно в това виждам 
и приноса и самия смисъл 
на съществуването на 
„Бохемия клуб“ – не е 
херметически затворен 
кръг на университетски 
преподаватели и студенти 
по бохемистика, а отдавна 
вече е станал институция, 
която има своето послание 
в духовното чешко-българско 
пространство. 

ÄÓÌÈ ÇÀ „ÁÎÕÅÌÈ
ß ÊËÓÁ“
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Списание Homo Bohemicus, 1/ 1994, автор Велимил [Величко Тодоров]
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Издания на „Бохемия клуб“
Още от самото си начало изданията на академичното 
сдружение на българските бохемисти „Бохемия клуб“ 
са обособени в три линии – периодични, научни и 
художествени. През своето двадесетгодишно съществуване 
„Бохемия клуб“ публикува 31 научни сборници, монографии и 
речници и 39 художествени книги. 

Списание Homo Bohemicus започва да излиза – първоначално 
като бюлетин с литературно приложение „Малка чешка 
библиотека“ – през 1994 г. През 1996 и 1997 г., когато 
издаването му е преустановено, са публикувани „Алманах 
Бохемия ‘96“ и „Алманах Бохемия ‘97“. Периодичността 
на Homo Bohemicus е възстановена през 1998 г. и оттогава 
до днес не е прекъсвана, а книжките са тематични. През 
същата година е отпечатан и „Алманах Бохемия ‘98“ в две 
части. От 1998 г. до днес списание Homo Bohemicus се издава 
с финансовата подкрепа на Министерство на външните 
работи на ЧР. Първоначално в приложението „Малка чешка 
библиотека“ се печатат предимно преводни откъси от 
чешки литературни творби. След 1998 г. приложенията 
са на практика цялостни преводи, което води до 
обособяването през 2000 г. на самостоятелната поредица 
„Малка чешка библиотека“. Включените в „Малка чешка 
библиотека“ художествени книги почти изцяло се издават 
с помощта на грантове по Програмата за превод на чешка 
литература на Министерството на културата на ЧР. 
От 1995 г. датира началото на поредицата „Голяма чешка 
библиотека“, включваща предимно научни изследвания и 
речници. Научна по своя характер е и съществувалата през 
1996 г. поредица „Славянска библиотека”. Няколко значими 
събития от дейността на „Бохемия клуб“ през 90-те 
години са откроени със специални издания. 
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През различните години главни редактори на периодичните 
издания и поредиците са доц. д-р Величко Тодоров, 
доц. Янко Бъчваров, доц. д-р Владимир Пенчев, доц. 
д-р Маргарита Младенова, д-р Ани Бурова. До 2006 г. 
председателят на „Бохемия клуб“ е и главен редактор 
на печатните издания на сдружението. Списанията и 
книгите на „Бохемия клуб“ са публикувани от няколко 
издателства: УИ „Св. Климент Охридски“, „Херон прес“, 
ИК „Стигмати“, ЕТО, „Парадигма“, „Парадокс”.

„Бохемия клуб“ има и свой сайт: http://www.bohemiaklub.org.
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 66

№3 Homo Bоhemicus. 100 с.
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1993

 Атанасова, Полиана. 
Всеки бохемист – бохем. 

– Демокрация, бр. 228, 30 

септември 1993 г.

 Виткова, Катерина. Всеки 

бохемист – бохем! По Швейк! 

– Нощен труд, 12 – 13 ноември 

1993.

 Лалчева, Мая. „Светомирен 

дух“ събра „Бохемия клуб”. – 

Дума, 12 ноември 1993.

 Пенчев, Владимир. Хаирлия 

да е „Бохемия клуб”. – Култура, 

бр. 42, 15 октомври 1993.

 Прохазкова, Ярослава. 

Създаде се нов клуб за едно 

старо приятелство. – 

Подкрепа, 7 октомври 1993, 

с. 10.

Поглед отвън
Отзиви за дейността и изданията на „Бохемия клуб“ 

 Цветкова, Виолета. 

Създадено е сдружение на 

бохемистите. – Континент, 

2–3 октомври 1993.

 Urban, Zdenek. Bulharský 
BOHEMIA KLUB. – Pro přátele 
jižních slovanů (Brno), č. 6, 1993, 
s. 14. 
(Информация за учредяването на 

„Бохемия клуб“.) 

1994

 Василев, Атанас. „Хомо 
бохемикус“ ще популяризира 
чешката култура в България. – 
Дума, 18 юни 1994, с. 12.

 Дума Прес. „Бохемия клуб“ 
на една година. – Дума, 14 
ноември 1994, с. 10.

 Костадинова, Маргарита. 
Homo Bohemicus. – Литературен 
вестник, бр. 17, 24 май 1995. 
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 Kučera, Karel. Homo 
Bohemicus. – Čeština doma i ve 
světě, č. 3, 1994, s. 160–161. 
<http://ucjtk.ff.cuni.cz/
system/files/publikace/cds/
CDS1994-3.pdf>
(Отзив за първата книжка на сп. 

Homo Bohemicus.)

1995

 Андреева, Домна. За 
бирата и нейната мъжка 
компания. – Новинар, 29 май 
1995.

 Илчева-Миланова, 
Маргарита. Авантюрата 
на бохемистите или 
Всеки бохемист – бохем. 
– Континент, бр. 275, 23 
ноември 1995, с. 10.

д-р МАРЦЕЛ ЧЕРНИ, литературовед, българист

Bohemia klub (akuzativ) pro mne synekdochicky zastupuje především časopis 
Homo Bohemicus (nominativ). Je to dáno tím, že jsem v Sofii nikdy delší 
dobu nepobýval, a tudíž se ani neúčastnil četných akcí, zejména literárně-
společenských odpolední a večírků, za jejichž uspořádáním klub stál jako 
organizátor. O přínosnosti „Člověka českého“ se snadno přesvědčíme po 
letmém nahlédnutí do některého z čísel: každé je nejen zrcadlem bulharské 
(převážně sofijské) bohemistiky, nýbrž rovněž periodikem naslouchajícím 
tichoučkému zurčení nenápadného a v některých letech jen podzemně 
pobublávajícího potůčku české bulharistiky. Vzhledem ke své komplementární 
pozici „českého bulharofila“ nejvíce oceňuji hlavně překlady bulharské literatury 
(resp. básnictví) do češtiny. Můj obdiv též zasluhuje množství odborných 
bohemistických rozprav z pera bulharských autorů a celá řada přeložených 
autorských i kolektivních knižních titulů českých, jakož i společnými silami 
realizovaných sborníků věnovaných česko-bulharským a bulharsko-českým 
kulturním vztahům, které vyšly v rámci edičních řad časopisu Malá a Velká česká 
bibliotéka. Za sebe bych si přál, aby časopis i jeho knižní přílohy byly snadněji 
dostupné také v Čechách a pro všechny české zájemce pravidelně k dostá(vá)ní…

ÄÓÌÈ ÇÀ „ÁÎÕÅÌÈß ÊËÓÁ“
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 Macura, Vladimír. Zápisky 
z četby, tentokrát bulharské. – 
Tvar, č. 14, 7.9.1995, s. 3.
(Отзив за първата годишнина на 

сп. Homo Bоhemicus.)

 Urban, Zdeněk. Homo 
Bohemicus a jeho Česká 
knihovnička. – Pro přátele 
jižních slovanů (Brno), č. 
7,1995, s. 34–35.
(Отзив за първите издания на 

„Бохемия клуб“.)

1996

 Първанова, Анастасия. 
Бохемия клуб и неговите 
издания. – Гимназист, бр. 36, 
1996.

-man-. Hledejte češtinu za 
překladem: Външен портрет 
на факира... – Čeština doma i 
ve světě, 1996, č. 2, s. 117.
<http://ucjtk.ff.cuni.cz/
system/files/publikace/cds/
CDS1996-2.pdf>
(Кратък откъс от публикувания 
в приложение „Малка чешка 
библиотека“ на кн. 2/1995 на 
сп. Homo Bohemicus роман от 
Владислав Ванчура „Капризно 
лято“ в превод на Васил 
Самоковлиев.)

 Bačvarov, Janko. Vztahy: 
bulharsko-české – a česko-
bulharské. – Čeština doma i ve 
světě, 1996, č. 3, s. 219.
<http://ucjtk.ff.cuni.cz/
system/files/publikace/cds/
CDS1996-3.pdf>

1997

 Бурова, Ани, Десислава 
Лозанова. Съхраняване на 
идентичностите. Разговор 
с Ярослав Вейвода. – 
Литературен вестник, бр. 21, 
18 – 26 юни 1997.

 Вандов, Никола. 
Предколедната вечер… – 
Култура, бр. 49, 12 декември 
1997. <http://www.kultura.bg/
bg/article/view/219>

 Tichý, Zdeněk A. Český 
génius Jara Cimrman pronikl 
i do osnov bulharských 
vysokých škol. – Mladá 
Fronta DNES, 6.10.1997.  
<http://eldar.cz/cimrman/
n_19971006mf.htm>
(Информация за образователната 
програма „Театърът и личността 
на Яра Цимърман“)
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1998

 Личева, Амелия. 
Носталгии по другостта. – 
Култура, бр. 28, 17 юли 
1998. 19.08.2013 <http://
www.kultura.bg/media/my_
html/2037/c_ameli.htm>
(Отзив за книгата на Величко 
Тодоров „И свой своя (не) 
позна. Етюди по славянска 
имагинистика. Част трета“ в 

рубриката „Културен коктейл”.)

 Бохемистите закръглиха 
петилетка. – Нощен труд, 
15–16 декeмври 1998.

1999

 Machala, Lubomír. S českou 
literaturou na sever a na jih. – 
Žurnál Univerzity Palackého, 
1999, č. 14, s. 6.
(Отзив за гостуването на автора 
в България и дейността на 

„Бохемия клуб“.)

 Todorov, Veličko. K čemu 
jsou nečeské obrazy české 
literatury? – Česká literatura, č. 
4, 1999, s. 414–417. 
(Лекция за световната и 
българската бохемистика (вкл. 

за „Бохемия клуб“ и нейните 

инициативи), изнесена в рамките 

на симпозиума в чест на 650-та 

годишнина от основаването на 

Карловия университет в Прага.)

2001

 Бохемистична рапсодия. – 
Култура, № 5, 9 февруари 
2001. <http://www.kultura.bg/
bg/article/view/4986>
(Отзив за кн. 1/2000 на сп. Homo 

Bohemicus.)

 Отзив за книгата „Любов 
моя, постмодерна“ от 
Иржи Кратохвил (поредица 
„Малка чешка библиотека“) 
в рубриката „Витрина“. 
– Литературен вестник, 
бр. 13, 4–10 април 2001. 
<http://www.slovo.bg/old/
litvestnik/113/lv0113007.htm>

 Представяне на сп. Homo 
Bohemicus, кн. 2–3/2000 г. 
и книгата „Страданията 
на княз Щерненхох“  от 
Ладислав Клима (поредица 
„Малка чешка библиотека“) 
в рубриката „На 
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Славейков“. – Култура, бр. 3, 
26 януари 2001 г.
<http://www.kultura.bg/bg/
article/view/4984>

 Представяне на сп. Homo 
Bohemicus, кн. 4/ 2000 г. в 
рубриката „Периодическо 
списание“. – Литературен 
вестник, бр. 13, 4–10 април 
2001. <http://www.slovo.bg/
old/litvestnik/113/lv0113007.
htm>

 Спасов, Румен. Новите 

бохемостраници. – 
Литературен форум, бр. 13, 
3 април 2001.  <http://www.
slovo.bg/old/litforum/113/
rspasov.htm>
(Отзив за книжките на сп. Homo 

Bohemicus,издадени през 2000 г.)

д-р ПАВЕЛ КРЕЙЧИ, eзиковед, славист

Bohemia klub spojuji především se špičkou bulharské vědecké bohemistiky, 
která se může směle měřit s jinými zahraničními bohemistickými pracovišti. (a 
z tohoto měření sil vychází sakra úspěšně! :-)
Podstata jeho přínosu tkví v dlouhodobé soustavné odborné, vzdělávací 
a popularizační činnosti. V době, kdy většina populace tzv. méně 
významných států (kam patří jak Bulharsko, tak i Česko) přirozeně vzhlíží 
k politicky silnějším a ekonomicky vyspělejším západním zemím a jejich 
kulturám (ne vždy nutně v rovině verbální a proklamativní, ale prakticky vždy 
v rovině pragmaticko-ekonomické a popkulturní), se sdružení Bohemia klub 
daří úspěšně podporovat a propagovat vzájemné vztahy a kulturní vazby 
právě dvou „méně významných“ zemí a národů, což v současnosti není málo 
a není to ani jednoduché – chybí tomu totiž ten přitažlivý, leč povrchní a 
pomíjivý konjunkturální lesk. A to je dobře!

ÄÓÌÈ ÇÀ „ÁÎÕÅÌÈ
ß ÊËÓÁ“
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 Havelková, Zuzana. Bohemia 

klub Bulharsko. – Bulletin Plus, 

NK ČR, č. 1, 2001, s. 16–17.  

<http://wwwold.nkp.cz/

bp/2001_1/16.htm>
(Информация за дейността на 

„Бохемия клуб“ и изложбата, 

посветена на  сдружението 

организирана от Славянската 

библиотека в Прага.)

 Skálova, Ivana. Bohemia 
klub – společnost bulharských 
bohemistů. – Na východ, 2001, 
č. 3, s. 6–7.  
<http://www.navychod.cz/
articles.php?id=f9f99cfa-a6dd-
11df-aa30-00304830bcc4>
(Интервю с Владимир Пенчев 

по повод изложбата, посветена 

на дейността на Бохемия клуб, 

организирана от Славянската 

библиотека в Прага.)

 Srbková, Ivana. Chceme 
vydat v bulharštině Jakuba 
Demla, říká v rozhovoru 
pro Lidové noviny předseda 
Bohemia klubu Vladimir 
Penčev. – Lidové noviny, 
3.5.2001.
(Интервю с Владимир Пенчев.)

 Štráfeldová, Milena. Krajané. 
– Český rozhlas. Radio Praha. 
27.05.2011. <http://www.
radio.cz/cz/rubrika/krajane/
cesi-v-zahranici-2001-05-27>
(Информация за Чешките дни 
в Пловдив и разговор с Иван 
Вискочил по повод гостуването 

му в България в рубриката Krajané 

на програма Радио Прага на 

Чешкото радио.)

2002

 Стоянова, Оля. Карел 
Михал, Чест и слава. – 
Дневник, 26 септември 2002. 
<http://www.dnevnik.bg/
razvlechenie/2002/09/26/
128965_chest_i_slava/>

 Trifonova, Jordanka, 
Margarita Mladenova. Několik 
slov o vydávání časopisu 
bulharských bohemistů „Homo 
Bohemicus“. – Bohemistyka, 
2002, roč. 2, č. 1, s. 76–80. 
<http://www.bohemistyka.pl/
spis_rocznikow/Spis_Kronika.
pdf>
(Представяне на сп. Homo 

Bohemicus.)
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(„Малка чешка библиотека“) 
в рубриката „Витрина“. – 
Литературен вестник, бр. 25, 
9 – 15 юли 2008, с. 5.  

 Спасов, Румен. „За 
просветено съзнание“ – 
верую на Янко Бъчваров. 
– Аудиториум. Издание за 
университетска култура, 
18 март 2003. <http://
art.bg/auditorium/statia.
php?mysid=26>
(Интервю с Янко Бъчваров по 
повод шестдесетгодишния му 
юбилей.)

 Христова, Наталия. 
Митът за българското 
отсъствие. – Култура, бр. 
26, 27 юни 2003. <http://
www.kultura.bg/bg/article/
view/8534>
(Представяне на кн. 3 от 1994 г. 
на сп. Homo Bohemicus рамките 
на библиографска информация за 
„българската 1968 година“).

2004

 Бохемистиката – 
мост между поколения 
възпитаници на 
Алма Матер. – Чешка 

2003

 Десет години не са малко. 
– Чешка информационна 
панорама. Декември 2003.
(Отзив за 10-годишния юбилей 
на Бохемия клуб и неговото 
отбелязване в салона на Чешкия 
център и премиерата на 
юбилейния брой на сп. Homo 
Bohemicus.)

 М.Б. Homo Bohemicus. – 
Култура, № 47, 19 декември 
2003. <http://www.kultura.
bg/media/my_html/2302/c-
bohemia.htm>
(Бележка за сп. Homo Bohemicus 

в рубриката „Честито!“ по 

повод десетгодишния юбилей на 

„Бохемия клуб“.)

 Не само рецитал. – Чешка 
информационна панорама. 
Юли 2003.
(Информация за гостуването 
на Пршемисъл Рут и Маркета 
Потужакова в Чешкия център и 
за удостояването им с почетно 
членство от Бохемия клуб за 
приноса им към популяризирането 
на българската литература в 

Чехия.)

 Отзив за книгата „Чест 
и слава“ от Карел Михал 
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информационна панорама. 
Юни 2004.
(Отзив за вечерта, посветена 
на 50-годишнината на 
бохемистиката в СУ „Св. 
Климент Охридски“ и спектакъла 
„През невидими очи“ на чешките 

актьори Ленка Фишерова и Иржи 

Трънка.)

 Отзвуци от 
предколедните вълнения. 
– Чешка информационна 
панорама. Януари 2004.
(Отзив за предколедното 

тържество на софийските 

студенти бохемисти с „Коледна 

латино-приказка“ от Иванка 

Шишева).

 Поетична вечер. – Чешка 
информационна панорама. 
Май 2004.
(Отзив за вечерта, посветена на 

чешкия поет Йозеф Сухи на 21 

април 2004 г.)

 Сол в раните. – Чешка 
информационна панорама. 
Ноември 2004.
(Отзив за премиерата на 

едноименната книга на Людмила 

Кроужилова в Чешкия център.)

доц. ПЕТЯ ОСЕНОВА, eзиковед

Трудно е да определя 
„каква е била първата 

ми среща“ с „Бохемия 
клуб“, защото, докато 
бях студентка по чешка 
филология, а и в годините 
след това, „Бохемия клуб“ 
винаги е бил част от живота 
ми, от образованието ми, 
от предизвикателствата 
в израстването ми като 
личност и специалист.
Чрез „Бохемия клуб“ имах 
възможността непрекъснато 
да бъда в диалог с чешката 
култура – чрез организираните 
многобройни лекции, срещи, 
състезания, издания. За мен 
„Бохемия клуб“ е едно толкова 
естествено проявление на 
българо-чешките отношения, 
че не съм се и замисляла какво 
щеше да бъде без него…
Едни от най-ярките и лични 
общувания за мен обаче 
станаха чрез списанието 
на клуба – Homo Bohemicus. 
Спомням си, че още като 
студентка публикувах в него 
един сравнителен анализ на 
разказите легенди на Алоис 
Ирасек и Йордан Йовков. 
Тогава четях Библията 
(заради старобългарската 
литература, която 
изучавахме) и се опитах да 
пречупя авторовите творби 
през „библейското виждане за 
света“. Давам си сметка, че да 
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 Avramova, Cvetanka. Deset 
let Bohemia klubu v Sofii. – 
Češtinář, 2004/2005, roč. XV,  
č. 1, s. 17–22.
(Отзив по повод десетгодишния 

юбилей на „Бохемия клуб“).

 Grygerková, Marcela. Host 
na Katedře českého jazyka. – 
Listy Ostravské univerzity, 2004, 
č. 10, s. 2–3.  <http://www.
osu.cz/listy/archiv/2004/
stlisty10_2004.pdf>
(Информация за гостуването 
на доц. Маргарита Младенова 
в Катедрата по чешки език на 
Остравския университет и 

дейността на „Бохемия клуб“.)

2005

 Две премиери в 
Чешкия център. – Чешка 
информационна панорама. 
Юли 2005.
(Отзив за представянето на 
стихосбирката „Цветовете 
на тишината“ от Йозеф Сухи 
в превод на български език от 
В. Раковски, Й.Трифонова и Л. 
Кроужилова и „Гаустин или 
Човекът с много имена“ от Георги 
Господинов в превод на чешки език 

от Ивана Сръбкова.)

се осигурява трибуна за изява 
на студенти по онова време 
(90-те години) е било нещо 
новаторско и не толкова 
типично за академичната 
общност. Всъщност чешката 
филология и „Бохемия 
клуб“ бяха моите „първи 
прозорчета“ към един друг 
свят на събития и идеи…
По-късно, вече като 
аспирантка по морфология в 
Института за български език 
при БАН, публикувах преведен 
от мен откъс на романа на 
Ладислав Клима „Страданията 
на княз Щерненхох“ (Малка 
чешка библиотека, 1998). 
Сама си бях купила книжката 
от една книжарница в Прага. 
Беше чисто любопитство – 
да науча повече за чешката 
литература и култура. 
После се появи конкурсът 
за студентски дебютни 
преводи, където реших да 
участвам. Тази малка стъпка 
обаче се оказа решаваща 
за осъществяването на 
цялостния превод на този 
роман, който беше издаден 
през 2000 г. в „Малка чешка 
библиотека“. За завършването 
на това свое интересно 
начинание благодаря на 
Йорданка Трифонова (която 
ме убеди, че имам силите 

ÄÓÌÈ ÇÀ „ÁÎÕÅÌÈ
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 Книжната продукция 
на Бохемия клуб. – Чешка 
информационна панорама. 
Май 2005.
(Отзив за премиерата на „Ние от 

цирка“ от Едуард Бас в превод на 

Петя Бъчварова и кн.1/2004 на сп. 

Homo Bohemicus.)

 „Май“ на Маха в 
нов превод – Чешка 
информационна панорама. 
Март 2005.
(Представяне на двуезичното 
издание на „Май“ с превод 
на български език от Атанас 
Звездинов, осъществено от 

„Бохемия клуб“.)

 Честито и на добър 
час. – Чешка информационна 
панорама. Май 2005.
(Информация за откриването на 
бохемистичния кабинет в СУ „Св. 

Климент Охридски“.)

 Попова, Мария. – 
Съпоставително езикознание, 
2005, № 1, стр. 184–190. 
(Рецензия за монографията 
на Цветанка Аврамова 
„Словообразувателни тенденции 
при съществителните имена в 
българския и чешкия език в края на 

ХХ век“).

да се справя с превода на 
толкова своеобразен текст) 
и Владимир Пенчев (който 
като редактор ми помогна 
да преодолея успешно 
предизвикателствата на 
културно-историческите 
особености в чешкия текст 
и да предложа адекватно 
съотнасяне на реалиите 
към българските читатели). 
Книгата беше изключително 
интересна за мен не само 
като стил и културно-
исторически контекст, 
но и като философско 
съдържание – сбор от 
метафизични случки и деяния 
на несъвършената човешка 
същност. Книгата не е лесна 
за четене, никак даже. Тя не е 
щадяща, не е развлекателна, 
не е обсебваща. Разбирам 
читателите, които са 
захващали да я четат и 
не са успявали. Но това 
е също и една „дълбока“ 
на смисли книга, която си 
заслужава да  преоткриваш 
непрекъснато – подобно на 
книгите на Достоевски или 
Джек Лондон. Уж мрачни и 
безнадеждни, но всъщност 
толкова силно сгряващи с 
душевните лъкатушения 
от реалността в света на 
миражите и обратно…
„Бохемия клуб“ беше до мен, 
когато мислех, че може би 
ще стана литературовед 
или преводач. Разбира се, 
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 Копривица, В. – Српски 
jезик, 2005, бр. 10/1–2, год. Х, 
с. 905–911.
(Рецензия за монографията 
на Цветанка Аврамова 
„Словообразувателни тенденции 
при съществителните имена в 
българския и чешкия език в края на 

ХХ век“).

 Mladenova, Margarita. O 
bulharské bohemistice. – 
Jazykovědné aktuality. 
Informativní zpravodaj českých 
jazykovědců, 2005, roč. XLII, 
č. 1–2, s. 35–38. <http://
jazykovednesdruzeni.cz/
JA0512.pdf>
(Представяне на академичните 
бохемистични центрове в 
България и дейността на 
сдружение „Бохемия клуб“.)

2006

 Дванадесет години 
Бохемия клуб – Чешка 
информационна панорама. 
Януари 2006.

 Издателство „Колибри“ 
представя. – Чешка 
информационна панорама. 
Март 2006. 
(Информация за съвместната 

не станах нито едното, нито 
другото, защото живеем в 
свят с наистина многобройни 
възможности. Но това, което 
ми даде „Бохемия клуб“, е 
желанието да откривам още 
светове, още възможности, още 
предизвикателства. 

д-р МАРГАРИТА СИМЕОНОВА, 
eзиковед, преводач

Юбилеят на „Бохемия 
клуб“ е повод да се 

изтъкне една черта, вградена 
в същността на сдружението 
от самото начало: свободният 
интелектуален обмен. На 
страниците на неговите 
издания – списание Homo 
Вohemicus, „Малката чешка 
библиотека“, „Голямата чешка 
библиотека“ – докторантите 
и студентите имат поле 
за изява редом със своите 
учители в бохемистиката 
и славистиката. Духът на 
равнопоставеност дава 
възможност да се чуят 
гласовете на множество 
изследователи, преводачи, 
хроникьори, дописници. Той е 
в основата не само на чешко-
българския и българо-чешкия 
културен диалог, но и изобщо на 
диалога като извор на идеи. 

ÄÓÌÈ ÇÀ „ÁÎÕÅÌÈ
ß ÊËÓÁ“
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премиера на книгите „Как вълците 
ме изядоха“ от Ирена Доускова, 
„Сянката на катедралата“ от 
Милош Урбан и „Лятай долу, 
звяр!“ в превод на Анжелина 

Пенчева и Владимир Пенчев.)

 Историята на с. 
Войводово. – Чешка 
информационна панорама. 
Ноември 2006.
(Информация за премиерата на 
чешкото издание на „История на 

Войводово“ от Нецо П. Нецов.)

 По стъпките на 
Григор Ленков. – Чешка 
информационна панорама. 
Февруари 2006. 
(Отзив за вечерта по повод 
обявяването на резултатите от 
конкурса за млади преводачи на 

„Бохемия клуб“ за 2005 г.) 

 Премиери. Звуците на 
слънчевия часовник. Бохемия 
клуб представя... – Чешка 
информационна панорама. 
Юли 2006.
(Отзив за организираните от 
„Бохемия клуб“ премиери на 
книгите „Звуците на слънчевия 
часовник“ от Хана Андроникова 
в превод на Добромир Григоров, 
„Панаир на сбъднатите желания. 
Интимна вихрушка“ от Вл. Парал 

в превод на В. Самоковлиев, 
„Чешко-български и българо-чешки 
ботанически речник“ от Милкана 
Калайджиева и книжките на сп. 
Homo Bohemicus за 2005 г.) 

 Bulhaři si oblíbili češtinu 
a Cimrmana.  – Lidové 
noviny, 4.12.2006. <http://
www.lidovky.cz/bulhari-si-
oblibili-cestinu-a-cimrmana-
dx7/ln_redakce.asp?c=  
A061204_165503_ln_redakce_
vvr>
(Кратка информация за дейността 

на сдружение „Бохемия клуб“.)

 Burova, Ani. Překlady 
ze slovanských literatur 
v Bulharsku. Překlady 
bulharské literatury v zahraničí 
(2001–2005).//Translation 
from Slavonic literatures in 
Bulgaria. Translations from 
Bulgarian Literature Abroad 
(2001–2005). – Na východ, 
2006, roč. 6, č. 5 (Speciál), 
s . 5–7, 14–16. 
<http://www.navychod.
cz/articles.php?filter_

cislo2=5/2006>
(Информация за книгите, 

публикувани в поредицата „Малка 

чешка библиотека“.)
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 Burova, Ani. Překlady 
ze slovanských literatur 
v Bulharsku (2001–2005) – 
iLiteratura.cz, 10.05.2006. 
<http://www.iliteratura.cz/
Clanek/19139/preklady-
ze-slovanskych-literatur-v-

bulharsku-2001-2005>
(Информация за книгите, 
публикувани в поредицата „Малка 
чешка библиотека“.)

 Srbková, Ivana. Artis 
Bohemiae Amicis putuje do 
Bulharska. – Tvar, č. 13, 29. 6. 
2006, s. 10.
(Отзив във връзка с 
удостояването на „Бохемия 
клуб“ с медала на министъра на 
културата на Чешката република 
за принос към популяризирането 
на чешката култура в чужбина.)

АНИ ЗЛАТЕВА, историк

... С уважението, безкрайната благодарност и светлината от знания, с 
които възпитава и обогатява  съвременната българска общественост 
в искрени братски чувства към чешкия народ - безкористно и от 
сърце давал и даващ и сега изключително много за стопанския и най-
вече културния просперитет на българите от зората на нашето 
Освобождение до днес.

Принос!?
...за неуморимото желание  да търси, изравя и изчиства от праха 
на времето малките бисерчета от невероятни факти, събития и 
личности, достойни за уважение и пример за подражание на днешните и 
бъдещите поколения  у нас и в Чехия; 
за смелостта да отстоява  новите си открития, които могат 
и да променят коренно представите ни за характера на тези 
взаимоотношения през вековете;
за всеотдайността, която проявяват  към делото на бохемистиката, 
давайки шанс за изява и осъществяване на смели  нови проекти...
На добър час!

ÄÓÌÈ ÇÀ „Á
ÎÕÅÌÈß ÊËÓ

Á“
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доц. ДОБРОМИР ГРИГОРОВ, литературовед, 
преводач

Кога бе създаден „Бохемия клуб“

„Бохемия клуб“ като че ли не се роди в 
подходящото време. Или по-точно, не бе 
създаден във време, белязано от диалог между 
чешката и българската култура.
Опиянението на чешкия интелектуалец 
от свободния достъп до образците на 
европейската и световната култура, 
образците, до които той достигаше много 
трудно, за добро или за лошо доведе до 
маргинализирането на иде ята за диалогично 
общуване между българската и чешката 
култура. Дали поради еманципирането спрямо 
европейския Изток, или в търсенето на 
други отправни точки на новата културна 
самоидентификация (в новосъздадената Чехия 
след 1992 г.), благородното намерение на 
двама български бохемисти да създадат клуб на 
преданите чехофили си остава важно събитие 
преди всичко в българска среда. Окрилени 
от идеята да списват едно ново списание, 
посветено на чешкия човек („Хомо бохемикус“), 
в страната на чешките хора Величко Тодоров 
и Янко Бъчваров провокираха колкото 
съпричастие, толкова и изненада. 
„Бохемия клуб“ сякаш се роди напук на 
културните моди, за добро променяше облика 
си, и въпреки монологичното време, в което 
днес празнува кръгла годишнина, продължава 
да гледа на чешкото като източник на 
вдъхновение, като съчетание на академичното 
с духовната наслада. 
 

ÄÓÌÈ ÇÀ „ÁÎÕÅÌÈ
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 Srbková, Ivana. Artis 
Bohemiae Amicis pro 
bulharský Bohemia klub. – 
iLiteratura.cz, 30.06.2006. 
<http://www.iliteratura.cz/
Clanek/19527/artis-bohemiae-
amicis-2006>
(Отзив във връзка с 
удостояването на „Бохемия 
клуб“ с медала на министъра на 
културата на Чешката република 
за принос към популяризирането 

на чешката култура в чужбина.)

 Železarova, Radost. 
Monografie o slovotvorných 
tendencích substantiv v 
bulharštině a češtině – 
Češtinář, 2006/2007, č. 3, s. 
94–97. 
(Рецензия за монографията 
на Цветанка Аврамова 
„Словообразувателни тенденции 
при съществителните имена в 
българския и чешкия език в края на 
ХХ век“).

2007

 Коледен курс по чешки 
език. – Чешка информационна 
панорама. Януари 2007.

 Петров, Петър. 
Празният стол на Рихард 

Вайнер. – Политика, 20 юли 
2007.  
<http://www.politika.bg/
article?id=6151>

 Под знака на книгата. – 
Чешка информационна 
панорама. Март 2007.
(Отзив за юбилейната вечер, 

посветена на седемдесетата 

годишнина на преводачката 

Маргарита Кюркчиева.)

 Славистичен юбилей. – 
Чешка информационна 
панорама. Юли 2007.
(Отзив за юбилейната вечер, 

посветена на осемдесетата 

годишнина на проф. Дина 

Станишева.)

 Юбилей с премиери. – 
Чешка информационна 
панорама. Февруари 2007.
(Отзив за честването на 

50-годишнината на председателя 

на „Бохемия клуб“ доц. Владимир 

Пенчев и представянето 

на книгите „Владимир Сис 

и България“ и „По пътя към 

познанието“, издадени в 

поредицата „Голяма чешка 

библиотека“.)
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 Koušková, Irena. Bulharský 
Bohemia klub. – Místní kultura. 
Měsíčník pro kulturní život 
v místech a regionech, 2007, 
č. 1–2, s. 48–49. <http://
mistnikultura.cz/files/
mk2007_01.pdf>
(Представяне на сдружение 

„Бохемия клуб“.)

 Srbková, Ivana. Homo 
Bohemicus. – iLiteratura.cz, 
29.07.2007 <http://www.
iliteratura.cz/Clanek/21347/
homo-bohemicus-2007>
(Отзив за сдружение „Бохемия 

клуб“ и представяне на кн. 2 – 

3/2006 на сп. Homo Bohemicus.) 

 Srbková, Ivana. Homo 
Bohemicus (Bulharsko). – 
A2 Kulturní týdeník, č. 15, 
11.4.2007, s. 29.
(Отзив за сдружение „Бохемия 
клуб“ и представяне на кн. 2 – 

3/2006 на сп. Homo Bohemicus.) 

 Svoboda, Michal. Bulhar 
je adaptivní. Rozhovor 
s Vladimírem Penčevem o 
bulharské etnologii, teorii 
etnicity, a o tom, na co se máme 
těšit po vstupu Bulharska do 
Evropské unie. – Antropowebzin, 

2007, č. 1, s. 65–74. 
<http://antropologie.
zcu.cz/media//webzin/
webzin_1_2007/09_svoboda.
pdf>
(Интервю с Владимир Пенчев, 
което включва и въпроси във връзка 
с дейността на „Бохемия клуб“.) 

2008

 Младенова, Маргарита. 
Бохемистиката – наука за 
чехите – Европа 2001, бр. 6, 
год. ХV, 2008, с. 19. 

 Отзив за сп. Homo 
Bohemicus, кн. 2 – 3/ 2007 в 
рубриката „Витрина“. – 
Литературен вестник, бр. 18, 
21–27 май 2008, с. 5. 
< http://www.bsph.org/
members/files/pub_pdf_986.
pdf >

 Представяне на сп. Homo 
Bohemicus, кн. 2 – 3/2007 в 
рубриката „Изборът на 
Култура“. – Култура, бр. 
22, 13 юни 2008. <http://
www.kultura.bg/bg/article/
view/14366>

 Imrichová, Gabriela. Po pătja 
kăm poznanieto / Snežana 
Joveva-Dimitrova, Lenka 
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Majchráková (eds.). Sofija: 
Bohemia klub, 2007. – Český 
lid, 2008, roč. 95, č. 2, , s. 
222–224.
(Рецензия за сборника „По пътя 
към познанието“.)

 Jakoubek, Marek. Penčev, 
Vladimir. Paralaks v ogledaloto 
ili za migrantskite obštnosti 
v čuždoetnična sreda: čechi i 
slovaci v Balgarija, balgari v 
Čechija. Sofija: Goljama češka 
biblioteka, Bohemia klub, 
2001. – Český lid, 2008, r. 95, č. 
2, s. 219–222.
(Рецензия за книгата на Владимир 
Пенчев „Паралакс в огледалото 
или за мигрантските общности в 
чуждоетнична среда“.)

2009

 Симеонова, Маргарита. 
Бохемия клуб. – Българи. 
Списание за българите в Чехия, 
2009, бр. 1, с. 15. 
<http://www.blgari.eu/
ArchivPDF/0901/www/0901-
15.pdf >

2010

 Ади. Призраците и 
техните гевреци. – Eva.bg. 
Блог Добрата книга. 
(Отзив за книгата „Небето под 
Берлин“ от Ярослав Рудиш.)

 Бурова, Ани. 
Приключението между 
две култури. (Изданията 
на „Бохемия клуб“ 2006–
2010 г.). – Славянски диалози, 
2010, кн. 10–11, с. 272–274.

 Отзив за книгата 
„Участието на България в 
смазването на Пражката 
пролет 1968“  от Ивана 
Скалова (поредица „Голяма 
чешка библиотека“) в 
рубриката „Витрина“. – 
Литературен вестник, бр. 21, 
9–15 май 2010, с. 4.
<http://www.bsph.org/
members/files/pub_pdf_1099.
pdf >

 Отзив за тетралогията 
„Грядущият“ от Владимир 
Мацура (поредица „Малка 
чешка библиотека“) в 
рубриката „Витрина“. – 
Литературен вестник, бр. 28, 
22–28 септември 2010, с. 5. 
<http://www.bsph.org/members/
files/pub_pdf_1133.pdf>

2011

 Балканистичен 
форум представя Хомо 
Бохемикус. – Балканистичен 
форум, 2011, кн. 2, с. 286–287.
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АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ, бохемист, финансист

С „Бохемия клуб“ бях в контакт от началото 
на следването си през 1994 година. Ходехме да 
гледаме постановките на петокурсниците, 
на вечери на поезията, но най-вече се 
надпреварвахме да носим „парките“ от 
кухнята до главната зала в Чешкия клуб. 
Бяха гладните Виденови години и всеки 
контакт с месо беше добре дошъл. Под същия 
знаменател няколко години по-късно мина 
и първата ми активна проява в клуба. По 
това време беше популярен телевизионният 
сериал „Спешно отделение“, в който група 
отдадени на професията си млади доктори, 
без какъвто и да е личен живот, ежедневно 
спасяваха тежко ранени хора. Вдъхновени от 
сериала, с Бойка и Деница измислихме сценка 
за това как трима доктори се опитват да 
върнат към живота чешкия език, доведен до 
прединфарктно състояние от съвременните 
медии. Интубирахме килограмов телешки 
език, купен в кварталната карантаджийница, 
бихме му инжекция адреналин, накрая 
седнахме на покритата с кръв сцена и 
неохотно признахме, че вече не може да му се 
помогне. Ето така „Хомо бохемикус” срещна 
Monty Python. 

ÄÓÌÈ ÇÀ „ÁÎÕÅÌÈ
ß ÊËÓÁ“
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 Методиева, Юлиана. Прага, 
Тодор Живков и българската 
интелигенция. – Публикации 
на Българския хелзинкски ко-
митет. 11 февруари 20011. 
<http://www.bghelsinki.
org/bg/publikacii/obektiv/
iuliana-metodieva/2011-02/
praga-todor-zhivkov-i-blgarskata-
inteligenciya/>
(Отзив за книгата на Ивана Ска-

лова „ Участието на България в 

смазването на Пражката пролет“, 

публикувана в поредицата „Голяма 

чешка библиотека“.)

 Отзив за книгата 
„Бассаксофон“ от Йозеф 
Шкворецки (поредица 
„Малка чешка библиотека“) 
в рубриката „Витрина“. – 
Литературен вестник, бр. 19, 
25 – 31 май 2011, с. 5.
<http://www.bsph.org/
members/files/pub_pdf_1212.
pdf>

 Отзив за книгата 
„Другият град“ от Михал 
Айваз (поредица „Малка 
чешка библиотека“) в 

рубриката „Витрина“. – 
Литературен вестник, бр. 
41–42, 14–27 декември 
2011, с. 4.
<http://www.bsph.org/
members/files/pub_
pdf_1248.pdf> 

 Отзив за книгата 
„Призоваване“ от Даниела 
Ходрова (поредица „Малка 
чешка библиотека“) в 
рубриката „Витрина“. – 
Литературен вестник, бр. 
41–42, 14–27 декември 2011, 
с. 5.
<http://www.bsph.org/
members/files/pub_pdf_1248.
pdf >

 Kuzmova, Michaela. 
Příspěvek k srovnávacímu 
studiu češtiny a bulharštiny. 
– Češtinář, 2011/2012, roč. 
XXII, č. 1, s. 30–32.
(Рецензия за книгата на Маргарита 

Костадинова „Опозицията 

свой:чужд в чешки и български 

език“.)
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2012

 Uhlířová, Ludmila. 
Nespisovnost v slovní zásobě 
současné češtiny a bulharštiny. 
– Slavia, 2012, roč. 81, č. 4, s. 
411–422.
(Наблюдения върху езиковия 

материал, представен в „Кратък 

чешко-български речник на 

некнижовна лексика“, съставен от 

колектив под ръководството на 

Янко Бъчваров.)

 Uhlířová, Ludmila. Čeština 
v negližé – očima bulharských 
lexikografů.  – Naše řeč, 2012, 
roč. 95, č. 4, s. 207–212.
(Рецензия за „Кратък чешко-

български речник на некнижовна 

лексика“, съставен от колектив 

под ръководството на Янко 

Бъчваров.)

2013

 Отзив за сборника 
„Българската бохемистика 
днес“  (поредица „Голяма 
чешка библиотека“) в 
рубриката „Витрина“. – 
Литературен вестник, бр. 12, 
27 март – 4 април 2013, с. 4. 

<http://www.bsph.org/members/
files/pub_pdf_1326.pdf >

 Отзив за книгата „Маркета 
Лазарова“ от Владислав 
Ванчура (поредица „Малка 
чешка библиотека“) в 
рубриката „Витрина“. – 
Литературен вестник, бр. 19, 
25–31 май 2013, с. 4. <http://
www.bsph.org/members/files/
pub_pdf_1337.pdf>

 Niševa Božana. Akademické 
sdružení Bohemia klub. – 
Prezentace v rámci mezinárodní 
konference Asociace učitelů 
češtiny jako cizího jazyka Čeština 
doma i ve světě. Výuka češtiny 
v jednotlivých jazykových areálech 
v posledním desetiletí. U příležitosti 
10. výročí založení a jubilejního 40. 
setkání AUČCJ (2.04.2013)

 Uhlířová, Ludmila. Homo 
Bohemicus 2011. – Slovo a 
slovesnost, 2013, roč. 74, č. 3, s. 
237–239.
(Отзив за кн. 2–4/2011 на сп. Homo 

Bohemicus.)

Съставили: Михаела Кузмова, 
Маргарита Младенова 
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