
О сновният организатор – Мул-
тикултурен център Прага 

(www.mkc.cz) – е гражданско сдру-
жение, третиращо въпросите за съ-
жителството на хората от различни 
култури в Чехия. От основаването 
си през 1999 г. то непрестанно раз-
ширява образователната си, кул-
турна и информационна дейност. 
Организира курсове, семинари, 
дискусии, филмови и литературни 
вечери. Имената на акциите под-
сказват и тяхната насоченост: дис-
кусия „Друг поглед“, културна сед-
мица „Здравей, Виетнам!“, серия от 
акции, наречени „Не гледай черно-
бяло“, серия от дискусии „Чужденци 
в града“, посветени на отделните на-
ционалности и др. Дейността им се 
финансира от дотации, продажба на 
публикации и спонсорски дарения.

Една от най-значимите акции на 
центъра е именно фестивалът „Мул-
тикултурен диалог“. Според главната 
му организаторка Ана Чинчерова, 
фестивалът включва разнообразни 
акции, насочени към различни це-
леви групи, всяка от които се състои 

в различен ден и на 
различно 
място. 

„Организацията не е лесна, защото 
има много аспекти. От една страна 
съставяме драматургията на фести-
вала и контактуваме сътрудничещите 
ни организации, а от друга подготвя-
ме рекламната стратегия и матери-
али. Оформяме екипи, помагаме си 
и обмисляме всичко заедно.“

Гвоздеят на фестивала е Супеното 
състезание. Различните национално-
сти подготвят някоя типична за съ-
ответната кухня супа, която всички 
присъстващи имат възможност да 

опитат. Супите се предлагат една след 
друга и докато ги опитват, присъст-
ващите имат възможност да следят 
съпроводната програма, която пред-
ставя съответната националност. 
В края на състезанието всеки пуска 
в урната листче, на което е отбелязал 
супата, която най-много му е хареса-
ла. На финала гласовете се събират 

и се излъчва победител.
Тази година в състезанието 

участваха осем супи: ливан-
ска леща, ромски фасул, 
румънска шкембе-чорба, 
словашки фасул, украин-
ски борш и японска „Тон-

жиру“. Заедно с това 
присъстващите 

можеха да се 
н а с л а д я т 
на индий-
ски бара-

б а н и , 
обли-

ч а -
н е 

на кимона, както и на народни и мо-
дерни танци. Българската култур-
но-просветна организация подготви 
телешка супа, а през двайсетте мину-
ти, отделени за нас, танцува – както 
винаги с много плам – танцов състав 
„Българи“. Заместник-председателят 
на организацията Петър Попов пък 
разказа за историята и настоящето 
на българското малцинство в Чехия.

В края на деня беше оповестен 
победителят – оказа се лещата на Ли-
ван. Както въздъхна Петър Попов: 

„Винаги се представяме много добре, 
състав „Българи“ обра най-големите 
овации, а останахме втори...“ Може 
би, защото малко българи дойдоха да 
подкрепят акцията?

А дали класацията има значение?
„Завършила съм религия в тео-

логическия факултет – казва Ана 
Чинчерова. – Работата в центъра 
ми харесва много. Тя е динамична 
и интересна, но освен това ми носи 
удовлетворение, защото ми позво-
лява да влагам енергията си в нещо, 
в което вярвам – необходимостта от 
толерантност и разбирателство. Хо-
рата все повече ще се срещат с хора 
от други култури. Необходимо е да 
бъдат подготвяни за това и да не 
се затварят пред неизбежния факт. 
Липсата на толерантност често идва 
от липсата на информация. Всъщ-
ност основната информация днес 
идва от медиите, които в повечето 
случаи се насочват към негативните 
прояви. Хората нямат възможност 
да видят нещата отблизо, от друга-
та страна.Ние им предлагаме точно 
това.“

Един от проектите на Мултикул-
турния център е неотдавна приклю-
чилата изложба от фотографии, ин-
сталирани на гара Масарик в Прага. 
Снимките в нея са чернобели, доку-

от 2 до 5 октомвРи, на Различни места в пРаГа, се състоя петото иЗдание на феСтивала „Мулти-
културен диалог“, оРГанизиРан от мултикултуРен центъР – пРаГа. фестивалът е посветен на сРе-
щите и пРеливането на Различните култуРи, езици и РелиГии в чехия. най-важната от акциите на 
фестивала е популяРното супено състезание, което се пРовежда в пасажа „луцеРна“ и пРедставя 
кухните на Различните наРоди.
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ментални, заснети от учениците на 
две основни училища в Прага: едно-
то в кв. „Жижков“, в което голямата 
част от децата са с ромско потекло, 
а другото в ж.к. „Модржани“, в кое-
то преобладават деца на имигранти. 
Това са два различни свята. Излож-
бата е резултат на целогодишен про-
ект, чиято цел е децата не само да се 
научат да се изразяват посредством 
обектива, но и да се срещат, опозна-
ват и запознават със своите гледни 
точки и светове.

Друга голяма акция на Мултикул-
турния център в Прага е „Оранжева 
панделка“ – национална кампания 

срещу расизма. Провежда се през 
март, в международния ден против 
расизма. „Подготвяме информацион-
ни материали на тема какво е расизъм 
и дискриминация и как да реагираме, 
когато се сблъскаме с тях – казва Ана 
Чинчерова. – На въпросния ден сто-
тици доброволци раздават листовки-
те по цялата страна.“ Заедно с това се 
организират различни акции. В Прага 
това е голям мултикултурен концерт 
срещу расизма, изложба на детски 
рисунки и лекции. В Бърно органи-
зират интеграционен ден за децата от 
бежанските лагери. Цял ден децата от 
училищата в Бърно си играят с деца-

та от бежанския лагер до Бърно. Отк-
ликът на инициативата „Оранжева 
панделка“ е все по-голям, привлича 
вниманието и на медиите, което без-
спорно радва организаторите.

По време на Супеното състезание 
може би най-важните думи каза во-
дещата Ивета Ковачова: „Бих искала 
в този момент да се огледате и видите 
своите съседи – как изглеждат, как 
говорят, как се хранят и как се смеят. 
И да го правите през цялото време, 
докато сте тук. С което ще внесете 
своя личен, малък дял за опознаване-
то и преливането на културите.“

Добър апетит! 
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