
 
Уважаеми Госпожици, Госпожи и Господа,  
Президенти-елект на Ротари клубове и Ротаракт клубове в Д-2482, 
 
Скъпи приятели и партньори в Ротари,  
които с трепет очаквам за общата ни служба през настъпващата нова Ротарианска година ! 
 
 
Вдъхновяващата за нас традиция на ротирането, активира още в края на текущата година, 
редица дейности, свързани със следващата. Сега стартира и кампанията за абониране на 
ротарианците от Дистрикта за Нашето списание ! 
 
Най-характерна черта на стремглаво глобализиращия се свят е многообразието. А голямото 
предизвикателство на модерността, особено характерна и за Нашето Ротари, е постигането на 
единство в многообразието – интелигентният баланс между общите въжделения и запазването 
на собствената идентичност. 
 
Едно от важните средства за изразяване на идентичността е езикът. Само в нашия Европейски 
съюз  се разграничават двадесет и четири различни официални езици. А на по-малко от 
половината от тези езици – единадесет – се издава регионално списание на Ротари 
Интернешънл. Едното от тези списания – на български език, при това, вече с 25-годишна 
история - е „Ротари на Балканите“ ! Вярвам, че този факт дарява гордост на всеки български 
ротарианец и ротарактор ! 
 
Важно обстоятелство, свързано със сертифицираното и препоръчано от Ротари Интернешънъл 
регионално списание „Ротари на Балканите“ е, че то единствено съдържа – едновременно - 
както основната информация, почерпена директно от официоза на РИ The Rotarian, така и 
единствено тук публикуващата се информация от собствения ни Дистрикт ! 
 
За следващата Ротарианска година планираме информационно сближаване на Ротари и 
Ротаракт, усъвършенстване на ротарианската кореспондентска мрежа, засилване на 
представителността и отговорностите на Редакционния съвет – всичко това целящо 
допълнително обогатяване на съдържанието - както и намаляване на стойността на годишния 
абонамент, въвеждане на вариант за абонамент на ротарактори, както и алтернативна 
възможност за ползване на Списанието в печатен или електронен вариант ! 
 
Насърчавам всички Вас – а, чрез Вас и всички членове на Вашите Клубове - да почувствате 
силата на собствената си идентичност и с разбиране за силата на вътрешнодистриктната ни 
ротарианска информираност да се абонирате за Списание „Ротари на Балканите“ за 
следващата година ! 
 
 
 
София, май 2020 г. 
 
Илиян Николов 
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