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Две изложби

На 19 май, по повод Празника на българската писменост и култура, Българският
културно-просветен клуб в Пилзен откри
едновременно две изложби в сградата
на библиотеката. Първата от тях – „Кирилицата – новата азбука на Европейския
съюз“ представлява фотоплакати със съвременни авторски шрифтове на абсолвенти от Националната художествена академия, под ръководството на проф. Кирил
Гогов. Втората – „Ex libris BG“ – представя
постиженията на съвременни български
художници в областта на екслибриса – миниатюрната графика с приложен характер,
идентифицираща собствеността на дадена
книга. Творбите са дело на автори като
Димо Колибаров, Едуард Пенков, Крикор
Касапян, Олга Паскалева, Петър Великов,
Христо Керин, Юлиян Йорданов и други.
Посетителите имаха възможност да се
насладят на лаконичността на рисунъка на
екслибрисите и точния израз на отношението към притежателя му чрез средствата на ироничната рисунка, чрез символи
и метафори.

Златната роза за българско дете
В навечерието на Международния ден на детето 1 юни, в галериятамемориал на Лидице, беше открита 36-тата международна изложба-конкурс за детски рисунки „Лидице – 2008“. На официалната церемония присъстваха заместник-министрите на културата на Чехия
Франтишек Микеш и на образованието, младежта и спорта Душан
Лужни, генералният секретар на чешката комисия за ЮНЕСКО Павел
Шкода, посланици, високопоставени представители на международни институции.
За участие в конкурса бяха получени 6778 детски творби от 48 държави, от които за конкурса бяха селектирани 1011. Медалът „Златната
роза на Лидице“ бе връчен на осемгодишната Деница Вълева, възпитаничка на Школата по изкуства „Гея“ към Общинския център за работа с деца в Ловеч. Почетна грамота получиха и нейната връстничка и съгражданка Теодора Генчева от същата школа,
10-годишната Веселина Янакиева от Детското арт-студио към Дома на енергетика в Козлодуй,
9-годишната Вейора Зехири от Школа по керамика в Плевен, 9-годишната Персиана Пенкова
и 10-годишният Лъчезар Манолов от Детската школа по рисуване към Културен клуб „Развитие“
в Севлиево и 5-годишната Симона Захариева от ОДЗ „Щастливо детство“ също в Севлиево.
Рисунката на медалистката Деница Вълева ще краси официалния каталог на изложбата и поканата за нея.
По всеобщото мнение на организаторите и тази година българските участници в конкурса са се
отличавали със своите работи – така, както е било през всичките години на това голяма международно събитие.

БЪЛГАРИЯ – ИСТОРИЯ
И СЪВРЕМЕННОСТ
В Бърно отново свързаха пролетта с провеждането на Дните на българската
култура, организирани от Българското
културно-просветно сдружение в Бърно
с финансовата подкрепа на Южноморавската област.
На 19 май, в присъствието на редица официални гости, в зала „Панорама“ на старото кметство в Бърно, бе открита подготвената от Българския културен институт
в Прага фотоизложба „България – история
и съвременност“. Фотографиите изобразяваха както природни забележителности,
архитектурни паметници, археологически
находки и духовни средища, така и моменти от ежедневния живот на обикновените хора.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА АНТОЛОГИЯ В ПИЛЗЕН
На 21 май, в залата на Бедржих Сметана в библиотеката на Пилзен, се състоя презентация на
двата тома на антологията „Глави от миналото на чешко-българските културни отношения“,
издадена от Българската организация с финансовото съдействие на Пражкото кметство. Организатор на събитието беше Българският културно-просветен клуб в Пилзен. Книгата представиха Д-р Марта Улриха и Богдан Динев. Гост на представянето беше едната от авторките
– преподавателката в Карловия университет Дана Хронкова.

НА 15. 6. 2008 СЕ НАВЪРШИ
ЕДНА ГОДИНА ОТ ТРАГИЧНАТА ЗАГУБА НА БОЙКА ДОБРЕВА (1975–2007).
Бойке,
ти бе безкрайно добра, скромна, жизнерадостна, мила... и наша. Благодарим ти
от сърце за всичко! Обичаме те, Бойке!
Много ни липсваш, липсваш ни на всички!
Семейство Добреви и сдружение „Заедно“
изградиха детско игрище в български стил,
посветено на Бойка. Игрището се намира
в Дендрологическата градина в Прухонице, сред оазис от зеленина и спокойствие.
Там пеят гласовете на камбанки и български чанови. Ехти звънък смях на деца. Ухае
здравец, донесен от Родината...
Приятели, посетете това толкова мило
и българско кътче, недалеко от Прага и си
спомнете за Бойчето и за нейната лъчезарна усмивка.
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