АБС в Република Чехия

Асоциация на българските сдружения в Република Чехия
Asociace bulharských spolků v ČR

Законен наследник и правоприемник на Българската културно-просветна организация в
ЧР (създадена през 1948 г. като приемник на дружество „Българска седянка” – първата
организация на българите в Чехия, учредена през 1880 г).

Сред целите, които си поставя АБС в ЧР са: „сдружаване на граждани на ЧР с
българска народност; на българи, живеещи и работещи в ЧР, както и на чешки
граждани – членове на семействата и приятели. Поддържане на българския език,
култура и народни традиции, създаване на условия за развитие на културни и
обществени дейности, които популяризират българските традиции и целящи
задълбочаване на чувството за национална принадлежност. Изграждане на приятелски
връзки между българи и чехи. (...)”.

Асоциацията е официално призната с решение от 16.3.2016 г. и работи според нов
Устав, утвърден от официалните държавни институции в Република Чехия. Обединява
българските културно-просветни клубове в Прага, Бърно, Острава, Оломоуц, Пилзен,
Мост, Усти над Лабем, Кладно и Млада Болеслав, които са пълноправни членове на
Асоциацията на българските сдружения в ЧР.

Най-висшият орган на АБС е заседанието на председателите на тези
сдружения-членове. Отделните културно-просветни клубове имат юридическа
самостоятелност и организират по места богата културна дейност, целяща запазване на
българското национално съзнание и традиции: Фестивал на певческите хорове на
националните малцинства, срещи с български писатели и художници, вечеринки,
изложби, участия в организираните от чешките власти срещи на народностите, общи
тържества по повод на големи български официални и християнски празници. Сред
най-значимите проекти на Асоциацията са инициативата и организацията по
изграждането на паметник на Светите братя Кирил и Методий в Микулчице и
ежегодното провеждане на Традиционния събор на българите, живеещи в Чехия,
Словакия и др. европейски страни, посветен на Деня на българската просвета и
култура и на славянската писменост, при паметника на Славянските просветители.
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АБС си сътрудничи активно със сдруженията „Българска православна община в ЧР”,
„Българска беседа” и „Заедно”, с Българското училище в Прага, с Дома на
националните малцинства в чешката столица и с Чешкото национално радио.

2/2

