
Д ълго ще помним датата 4 фев-
руари, когато за първи път 

в голямата зала на приземния етаж 
на Пилзенското кметство се разля 
българска песен. С нея в буен танц 
затупкаха български крачета, а за-
едно с тях се разбушуваха и нашите 
сърца. В този ден българското мал-
цинство в Пилзен, съвместно с Бъл-
гарския културен институт в Прага, 
откриха фотоизложбата „България 
– история и настояще“.

Фотоизложбата тържествено от-
кри директорът на Българския кул-
турен институт Боян Панчев. Скъпи 
гости на празненството бяха посла-
никът на България в Чехия Здравко 
Попов и кметът на град Пилзен Ра-
вел Редл, които преди откриването 
на изложбата проведоха официал-
на среща и обсъдиха възможности 
за културен обмен между Пилзен 
и градове в България и подкрепата, 
която би могло да осигури Българ-
ското посолство в Прага. Кратка, но 
вихрена културна програма пред-
стави ансамбъл „Лира“ от българ-
ското училище „Д-р Петър Берон“ 
в Прага. Облечени в пъстри носии, 
момичетата от ансамбъла както ви-
наги завладяха присъстващите.

В края на вернисажа предсе-

дателят на Българския културен 
клуб в Пилзен – Таня Мандикова 
представи новоиздадената от клу-
ба „Информационна публикация 
за българите в Чешката република“, 
която дава възможност на нашите 
сънародници по-лесно да се ориен-
тират в чешката среда и спомага за 
тяхната по-бърза интеграция. Пър-
воначалната ин-
формация след 
прис тиг а не то 
в новата държа-
ва е онова, от 
което имат нуж-
да всички ими-
гранти и Таня 
Мандикова из-
рази вярата си, 
че публикацията 
ще бъде от полза 
за тях.

С новооткри-
тата изложба, 
която ще оста-
не в Пилзен-
ското кметство 
в продължение 
на един месец, 
Б ъ л г а р с к и я т 
културно-про-
светен клуб 

в Пилзен стартира третата година на 
културната си дейност. Клубът рабо-
ти активно и намира подкрепа, както 
в средите на местната интелигенция, 
така и в местните власти. Целта на 
клуба е да запознава чешката об-
щественност с историята, културата 
и традициите на българите и по този 
начин да сближава двете държави. 

НА 4 ФЕВРУАРИ В ПИЛЗЕНСКОТО КМЕТСТВО БЕШЕ ОТКРИТА ФОТОИЗЛОЖБАТА „БЪЛГАРИЯ – ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩЕ“, 
С КОЯТО БЪЛГАРСКИЯТ КУЛТУРЕН КЛУБ В ПИЛЗЕН СТАРТИРА ТРЕТАТА ГОДИНА ОТ СВОЯТА ОБНОВЕНА ДЕЙНОСТ.
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