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Приятели ротарианци, 

Във всеки определен момент всеки от над 33 000 Ротари клубове служи под някаква форма на 

местната, а често и на международната общност. В структурата на Ротари всеки клуб работи независимо 

в рамките на по-широка мрежа, която подкрепя и вдъхновява нашите усилия. Важна част от тази мрежа е 

Световната ротарианска преса, съставена от The Rotarian и 31 регионални списания, издавани на 25 езика. 

Ето защо абонаментът за The Rotarian или едно от регионалните списания е задължителен за всички 

членове на Ротари клубовете. Тези публикации ни предоставят информация за други клубове и 

дистрикти, предлагат идеи за проекти и дейности и ни помагат да се чувстваме по-близо до нашите 

колеги ротарианци. А задължителното съдържание от Ротари Интернешънъл, отпечатвано във всеки брой 

на регионалните списания, създава пряка връзка между централния ни офис в Евънстън и всеки 

ротарианец в света. 

Преживяването ви в момента, когато четете това послание в изданията на Ротари, е в синхрон с 

усещането на колегите ви ротарианци навсякъде по света.  

Задължителното съдържание, предоставяно от Ротари Интернешънъл, е еднакво за всяко списание. То 

е обща споделена информация – общо споделено преживяване. Това е безценно и незаменимо.  

Когато започвам да пиша месечното послание на президента, предназначено за страниците на всички 

ротариански списания, знам, че това е възможност, която идва само веднъж в месеца и само за една 

година, през която ще заемам този пост. Това е възможност да се обърна директно, със собствените си 

думи, към всеки един от нашите 1.2 млн. членове. Без значение колко много пътувам, колко често говоря 

или колко усилено работя, за да достигне посланието ми до клубовете и дистриктите, нищо от това, което 

правя, не може да се сравни с възможностите на 400-те думи, които имам привилегията да оставя на една-

единствена страница. Защото знам, че всяко списание на Ротари навсякъде по света предава моето 

послание точно както съм го написал, или на езика на обслужвания от него регион. 

Изключително високо ценя тази привилегия, както и публикациите, които я правят възможна. Април е 

Месецът на списанието – време да  помислим за значението на това средство за комуникация, което може 

да улесни работата на клуба и помага да обменяте информация.  

 

Джон Кени, 

Президент на Ротари Интернешънъл  

 

 

 


