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ТЕ Копнеж за... книга 

или 
Човешката 
библиотека

Обединява страстни читатели 
от всички краища на света, които 
търсят, създават и разпростра-
няват художествена литература, 
насърчаваща развитието на инди-
видуалните ни заложби и припом-
няща, че човешките възможности 
са неограничени. 

Част от нашата мисия е да създа-
ваме достойни и плодотворни усло-
вия за творчество на българските ав-
тори и да ги представяме пред света.

Най-много се интересуваме от 
растящите читатели и творци – 
тези, които активно разгръщат за-
ложбите си... независимо дали са на 
5 или 55 години.

Дейности:
• Издаване на библиотечна поре-

дица „Човешката библиотека“
• Включва български и превод-

ни книги: „Последният еднорог“, 
„Бленуващите кристали“, „Дивна“, 
„Слънце недосегаемо“, „За спасява-
нето на света“, „Пентаграм“, „Зелени 
разкази (ама наистина)“... Тъй като 
искаме да бъдем грижовни стопани 
на света си, ги печатаме на 100% ре-
циклирана хартия или правим елек-
тронни издания.

• Подбор и популяризиране на ху-
дожествени книги, които възпитават 
страстни умове и мъдри сърца

• Наричаме такива книги „Посес-
трими“, а някои от тях са „Приказка 
за Стоедин“, „Питър Пан в алено“, 
„10-9“, „Малки богове“, „Приказка 
без край“, „Кривата на щастието“... 
През 2010-а открихме Общественото 
си крило, от което безплатно може да 
заемате тези и много други заглавия.

• Издаване на алманах за фантас-

тика и бъдеще „ФантАstika“. Фантас-
тиката е неизменна съставка на оно-
ва изкуство, което търси решения и 
ни подготвя за бъдещето, което идва. 
В алманаха „ФантАstika“ събираме 
ярки образци на фантастиката в ли-
тературата, киното, живописта, му-
зиката, компютърните игри – и още.

• Подбор, превод на чужди езици 
и публикуване на българска худо-
жествена литература в чужбина.

Имаме специално крило, нарече-
но Фантазийска преводаческа школа, 
което се занимава с това от 2005-а. 
Наши преводи са излизали в англое-
зични списания и антологии.

• Писателски, преводачески, ре-
дакторски работилници и Копнежи 
(конкурси).

• В помощ на всеки, който обича 
да пише. Тук специално ще отбеле-
жим съвместната ни работа с клуб 
„Светлини сред сенките“ от Казан-
лък, чиито млади автори имат изда-
дени над десет колективни романа... 
и продължават да пишат и илюстри-
рат следващите.

• Читателски срещи
... на читатели и автори, между 

самите читатели – за да откриваме 
други като нас, да ставаме все повече.

За връзка:
• http://choveshkata.net
Всички наши събития и дейности 

се разгласяват в блога и форума ни. 
• poslednorog@gmail.com
Ако искате да ни потърсите ди-

ректно.
• http://choveshkata.net/blog/?p=5780
Станете част от общността ни... 

или направо заповядайте в екипа. 
Очакваме ви!  ◆

Когато сме граждани на 
една страна, а живе-
ем в друга държава, е 
много важно да бъдем 
отговорни основно към 

себе си и да се интересуваме от за-
коновите изисквания на държавата, 
където пребиваваме. Голяма част от 
българските граждани, излизайки 
от границите на Р България, считай-
ки, че са европейски граждани, не 
се интересуват какво им предлага, 
но и какво ги задължава страната, в 
която смятат да живеят за определен 
период от време. 

Ще ви разкажа за наша сънарод-
ничка, която като всички, напуска-
щи България с цел работа, се надява 
на по-добри условия, на по-добро 
заплащане. Пристига на небезиз-
вестната автогара „Флоренц“ – там, 
по нейните думи, накъдето и да се 
обърнеш, отвсякъде искат от теб 
най-малко по 50 евро. Грабва те ня-
кой, който се представя за агент на 
работодателя, защото в ЧР рабо-
та може да се намери главно чрез 
трудови агенции. Да намери пряк 
контакт с работодател, за не инфор-
мирания, не знаещ езика българин, 
според повечето, е невъзможно.

 Невъзможно, защото излизайки 
за работа от границите на РБ, бъл-
гарският гражданин предварител-
но не се интересува как се намира 
конкретна работа в страната, къде-
то отива, не пита дори какви права 
имаме като сме европейски гражда-
ни, но и какви задължения, Поради 
тази причина той не е информиран, 
че в Европейския съюз не се запла-
ща предварително комисионна за 
намиране на работа.

 И така... нашата героиня плаща 
на агента комисионна за работа, на-

„Информация – 
как да преживея 

в чужбина 
и има ли нужда 

българинът 
от нея?“

Място, на което книгите събират човеци
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Какво му трябва на човек, 
когато реши да пътува за чужбина?
Някои казват ферари, други пари, а в действителност, особено когато е в чужбина, на човек, в нашия случай 
българин, преди всичко му е необходима информация. Информация – конкретна, точна и важна за неговото 
законно и спокойно пребиваване в съответната страна, в случая Република Чехия.

и списък на регистрираните агенции 
в България, имащи правото да из-
вършват посредническа трудова дей-
ност и в чужбина, както и списък на 
некоректните такива. Съществуват 
голям брой неправителствени орга-
низации, които осигуряват легална 
работа или предоставят информа-
ция за трудовото законодателство в 
Европейския съюз. Посолството на 
Чехия в България също предоста-
вя информация за изискванията на 
чешкото трудово законодателство.

Подценяването на първоначал-
ното запознаване с необходимата 
информация за пребиваването ни в 
чужбина ни прави много уязвими, 
много често и безпомощни в различ-
ни ситуации, в които можем да попад-
нем по време на това пребиваване. 

Според изискванията на трудово-
то законодателство в Република Че-
хия, за да имате правата на чешките 
работещи, със социално и здравно 
осигуряване, е необходимо винаги 
да имате трудов договор или дого-
вор за определена работа. Дори кога-
то сте на бригада, ако през месеца по-
лучавате 2501 крони, трябва да имате 
договор за бригада. С такъв договор 
имате правата на трудово зает и пра-
во на здравни осигуровки. 

Няколко реда информация, 
обикновена, но много необходима!:

1. Когато излизам за по-дълъг 
период от границите на РБ, трябва 
да имам европейска здравна карта, 
но да не забравям, че тя е валидна 
само за спешни случаи.

2. Препоръчително е да имам 
пълна здравна осигуровка в РБ, за-
щото тя ми гарантира възможност-
та да бъда лекуван при необходи-
мост и в ЧР.

3. След като си намеря работа, не 

плащам предварително комисион-
на на агента.

4. Мое задължение е да изискам 
от работодателя трудов договор за 
вида работа и този договор или да 
има двуезични клаузи, или някой 
предварително да ми го преведе, за 
да не изпадна след това в шок, че не 
съм разбрал това, което съм подпи-
сал. В противен случай е все едно, 
че нямам договор, а дори и по-ло-
шо, може да съм подписал и да пла-
щам неустойки.

5. При постъпване на работа ви-
наги трябва да имам информация за 
Агенцията или работодателя, които 
ме наемат на работа и да изисквам 
вид трудов договор, който да ме за-
щитава и да ми гарантира най-важно-
то – здравни осигуровки.

 6. Не по-маловажно е и социал-
ното осигуряване, защото работата 
без зачитане на трудовия стаж ме 
прехвърля в категория граждани 
без никакво осигурено бъдеще и т.н. 

Колкото и да не ни харесва, кол-
кото и да ни нарушава желанието да 
не зачитаме правилата, трябва да се 
научим да пазим себе си, а това озна-
чава, че трябва да се научим да спаз-
ваме определени изисквания. 

А какви са тези основни изисква-
ния? – с тях започнахме да се запоз-
наваме още сега, но Ви предлагам да 
следите и следващите броеве на ру-
бриката „Актуално“ и страницата: 
„Информация – как да преживея в 
чужбина и има ли нужда българи-
нът от нея?“

За допълнителна информация: 
Агенция по заетостта www.

az.government.bg; Агенция EURES –www.
eures.bg; Министерство на труда и соци-
алната политика – www.mlsp.government.
bg; www.infocentrumbg.com  ◆

станяват я в общежитие и веднага 
отива да се труди. Няма информа-
ция, няма инструктаж, няма договор, 
единствено работа. И само от време 
на време, по някоя крона авансово, за 
да не обвинят Агентурата в измама. 

Нашата героиня работи, получа-
ва някакви пари, но нищо не знае, 
дори адреса, на който живее. Закар-
ват ги с кола до работното място и 
обратно. Работят в някакви складо-
ве при ужасни условия, няма инфор-
мация на кого са, даже не е ясно как 
се казва агентът, който я е наел на 
работа. За каквото и да попиташ, не 
знае, няма информация. 

След известно кратко време й 
казват, че няма повече работа, дори 
не и изплащат остатъка от изработе-
ното, защото всичко са удръжки: за 
общежитието, за транспорта, за хра-
ната и за какво ли не, та даже и за 
ферарито, за което жената дори не 
може да фантазира. И... я изгонват 
от общежитието.

 Сама, без работа, без застрахов-
ки, без средства. И тогава се случ-
ва лошото. Невнимателен шофьор 
я блъсва и започва нейната сага. 
Няма адрес в ЧР, няма трудови до-
кументи, няма осигуровки. Всичко 
това я лишава от възможността да 
получи обезщетение. 

Така, поради неинформираност, 
нашата героиня остава без всякакви 
средства в чужбина. И сега накъде? 

Ако беше проверила, ако беше 
потърсила малко предварителна ин-
формация за страната, където оти-
ва, можеше да избегне цялата тази 
трагедия. В РБ информация за усло-
вията и трудовото законодателство 
в ЧР могат да се получат от Минис-
терството на труда или от Агенцията 
по трудовата заетост. Там се намира 
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