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Мисионер на българщината
1000 причини да се гордеем, че сме българи
Определям себе си като мисионер на българщината, защото моята мисия е да черпя
позитивното от българското минало и настояще и да го споделям с другите. Най-често при
срещи, очи в очи, пред пълна зала, в очите на сбраните хора виждам колко сме петимни
за българската слава. Това придава смисъл на усилията ми, зарежда ме с енергия и ме
прави щастлива.
Казвам се Николинка Горова и от 8 години посвещавам почти цялото си свободно време на
тази кауза. Председател съм на фондация „БЪЛГАРСКА ГОРДОСТ”, в която членуват над
300 български общественици. През 2009 година издадохме луксозния алманах „1000
причини да се гордеем, че сме българи”, който събира 1000 от най-значимите постижения
на държавата през вековете.
Основното в нашите идеи ще представя под формата на въпроси и отговори:
Как се роди идеята да подготвим и издадем алманаха „1000 причини да се гордеем,
че сме българи”?
От години при сгоден случай на различни места се събираме една компания от 20-30
ентусиасти да си говорим кой какво позитивно за страната е научил. Разговаряме и се
надъхваме взаимно. Така спонтанно през 2004 година решихме да си направим Клуб и да
събираме съмишленици. В рамките на една година всеки канеше свои приятели и
обсъждахме как да заразим повече хора с тази любов към корените ни. Като основа
замислихме издаването на една книга, която да ни показва пред света. Най-много ни се
зарадваха приятелите от Чикаго, САЩ. Оказа се, че тази книга им свърши много добра
работа. Всеки ноември общината в Чикаго финансира т. нар. „Дни на наследството”, в
рамките на които всяка общност представя своята култура. Оттогава и до днес тази книга
се чете и показва, за да се знае каква е българската идентичност.
Кои са авторите на книгата?
Авторите са хора от 43 исторически, пет етнографски и седем археологически музея, а
също така и от подразделения на Държавна агенция „Архиви” в страната. Няколко
института на Българската академия на науките също изпратиха материали за книгата.
Основните критерии, които използвахме при подбора на историите, бяха да представят
факт, личност, забележителност, които са значими и извън границите на България или
представляват нещо уникално за света или поне за Европа. „1000 причини да се гордеем,
че сме българи” не е просто поредната книга с историческо съдържание. Тя съдържа
българския дух.

Не е ли по-лесно да се напише книга защо не се гордеем да сме българи?
Да се гордееш с България и името българин е дълбоко осъзнат избор. Всеки сам трябва
да направи този избор. Ние избираме да се гордеем. Избираме да разказваме за
величието на България и възможностите на българите. Не е нужно да имаш 1000 причини
за това. И една причина е достатъчна. И именно това е целта на нашата кауза и на
фондация „БЪЛГАРСКА ГОРДОСТ” - работим за разпространяване на българщината и на
поводите да се гордеем, че сме българи.
Защо преведохме книгата на английски език?
Защото искаме тя да достигне от една страна до поколението деца на български
емигранти, които не говорят български, и от друга - до хора от други нации, които имат
пренебрежително отношение към нас или пък изобщо нямат отношение. Наред с това,
ако българин, живеещ в чужбина, иска да защитава страната си – ами нека го улесним с
добри примери.
Кой даде пари за издаването на книгата?
За съжаление - никой! Потънали сме в дългове. Имаше едно министерство, което в
продължение на цяла година ни обещаваше пари, но накрая „пихме по една студена
вода”. Един куп видни български политици ни дадоха в писмен вид морална подкрепа, за
която обаче печатница „Абагар - Велико Търново” твърди, че не са средство за
разплащане. И накрая всичко остана на нашите финансови плещи.
Кои неизвестни за повечето ни сънародници факти са сред причините да се гордеем,
че сме българи?









Един от най-добрите познавачи на Шекспир в света е българин. Името му е Марко
Минков;
На бронзовата врата, известна под наименованието „Централната порта”, в
прочутата базилика „Св. Петър” в Рим - най-известната базилика в света - е
изобразен и един българин – патриарх Йосиф ІІ;
Един от най-добрите софтуерни продукти за архитектурни визуализации е Вирей.
Използва се от около 98% от архитектурните студия в света, от аниматорите в
киноиндустрията и т.н. Този продукт, за който в Интернет се споменава в милиони
страници, е създаден от български програмисти;
В книгата с рекорди Гинес е записан рекордът на Българската федерация по
художествена гимнастика за най-много спечелени световни титли;
България е на трето място в света по богатство на лековити растения след
Афганистан и Индия. В страната ни има билки, които не се срещат никъде
другаде;
България е една от страните в Европа, наред с Испания и Италия, с най-богато
биологично разнообразие;
Пиер дьо Ронсар, наричан от своето поколение „Принцът на поетите” и
„Покорител на деветте антични музи”, една от звездите на Плеядата – група
хуманисти във френската литература, вдъхновени от класическата култура, има
българско потекло. На гроба му цъфтят български рози, а надписът гласи: „На 20
февруари 1982 година тук бяха засадени български рози за спомен от дунавските
потомци на поета”.

А ето и една моя снимка със сър Джон
Бризби, който е внук на хаджи Калчо
Дренски от Троян и понастоящем е
юридически съветник на Н.В. Елизабет II.
Той е причина № 265 за българска гордост.

Кой ще иска да притежава алманаха „1000 причини да се гордеем, че сме българи”?
Книгата е за онези българи, които имат роднина, близък или приятел, емигрирал в
чужбина. Целта е не да го накарат по този начин да се върне в родината си, а за да му
напомнят, че тук го чакат и го обичат. Ще му я подарят, за да му дадат повод да се
гордее с произхода си. Ще му я подарят, за да говорят внуците му български. Ще му я
подарят, за да разказва за България, за българите, защото не сме толкова лоши, защото
страната ни освен всичко друго е една неразказана приказка.
Защо някой трябва да ми казва дали да се гордея, че съм българин, или не?
Никой не ви казва дали да се гордеете. Ако искате – не се гордейте. Но при всички случаи
трябва да знаете, че има поне 1000 причини, за да го сторите. Българското училище по
политика е прекрасен положителен пример. Подготовката е изключително добра, а
принципите на които стъпва са уникални. Направо си мисля, че БУП може да е една от
причините за гордост в следващо издание на алманаха. Добрите примери, които се
представят на участниците, като филантропски каузи и като българи с успешна световна
кариера, са един от важните източници на национална гордост. Вдъхновяващо е да стоиш
рамо до рамо с опонент и да виждаш, че дистанцията се скъсява. А след няколко месеца
да осъзнаеш, че дистанцията е просто предразсъдък и липса на комуникация.
Как ще накараме повече хора да последват каузата ни и да вярват, че има защо да се
гордеят, че са българи?
- Планираме и сме в процес на реализация на различни игрови похвати, с които да
предложим на младите хора, забавлявайки се, да научават за постиженията ни като нация
и държава;
- Учредили сме почетното звание „Посланик на българщината”. Идеята е
периодично да вадим на показ Хора - знамена, еманация на здравия български дух;
- Организираме клубна дейност из цяла България от съмишленици, които да
обсъждат и подемат родолюбиви инициативи;
- Подготвили сме различни проекти за издирване и експониране на местни
постижения. За целта работим с местните власти. Първият ни такъв проект започна на 6
декември 2012 година в Сливен;
- Подготвили сме мащабен идеен проект за изграждане на музей ”1000 причини да
се гордеем, че сме българи”. Защо не паметникът на Бузлуджа да се превърне в такъв
музей. Българите са космически народ, чинията на върха изглежда доста подходяща.

Коя е най-голямата ми мечта?
Търся родолюбиви българи и такива, които ще се запалят по идеите. Обикалям България
и колекционирам „цветни“ и всеотдайни сънародници. Искам един ден да изберем 240
народни представители, които да познават нашия народ и да бранят интересите му с
гордост и достойнство.

