
Проявеният интерес обаче е 
задължаващ и изисква все 

по-стойностни културни прояви. 
Поредното доказателство за 
българско културно присъствие в 
Бърно бе дадено точно на 24 май, на 
Празника на българската култура и 
славянската писменост. В Старото 
кметство на Бърно, това престижно 
за града място, с вернисаж на 
фотоизложба  и фолклорен концерт, 
бе отбелязан чудесния български 
празник.

Българският културен институт в 
Прага помогна изключително мно-
го, предоставяйки ни материалите 
от фотоизложбата „Златни страни-
ци от българското Средновековие”. 
Автор на фотографиите е Иво Хад-
жимишев, художник-фотограф и 
председател на Българското фото-
графско сдружение, а на концепци-
ята – проф. д-р Аксиния Джурова, 
директор на Центъра за славяно-
византийски проучвания „Акад. 
Иван Дуйчев” към Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски”. 
За качествата на изложбата може 
да се съди и по това, че тя с успех е 
представяна в градове като Канбе-
ра, Лондон, Хамбург и Братислава. 
С нейното откриване се ангажираха 
Асен Милчев от БКИ в Прага и д-р 
Иван А. Белков, председател на Бъл-
гарското културно-просветно сдру-
жение в Бърно. Изложбената зала на 
Кметството се оказа наистина малка 
да побере всички – танцьори, теле-
визионни и радиорепортери и гости 
на празника. Определено можем да 
бъдем доволни от това, че чрез из-
ложбата успяхме да покажем колко 
богата и древна е историята на Бъл-
гария.

Не по-малко притегателен се 
оказа и концертът на български 
народни песни и танци в двора на 
Кметството, който се състоя ведна-
га след откриването на изложбата. 
В концерта взеха участие танцовият 

състав „Китка” от Бърно и фолклор-
ният ансамбъл “Гергьовден”  от град 
Раднево. Чест за танцьорите от Бър-
но бе, че успешно партнираха на оп-
итния ансамбъл от Раднево. Почти 
час и половина продължи насладата 
за българската душа, почти час и по-
ловина динамичен български фолк-
лор в центъра на Бърно. Случайните 
минувачи се спираха, унесени от ри-
тъма на танците, а туристите, стиг-
нали до Кметството, снимаха за спо-
мен танцьорите с техните гиздави 
носии. Ако с изложбата показахме 
богатото историческо наследство на 
България, то с концерта показахме 
за пореден път красотата и силата 
на българската национална култура.

Празникът беше подробно до-
кументиран от екип  на телевизия 
„СКАТ”. Райна Манджукова, водеща 
на предаването „Облаче ле, бяло”, се 
чувстваше наистина сред свои. Не 
само заради самата среща с българи-
те в Бърно, но и поради факта, че с 
някои от тях се познава още от вре-
мето, когато е работила в Държавна-
та агенция за българите в чужбина. 
Спомнихме си за предишните ни 
срещи в Бърно, София и Балчик, 
поговорихме си и за дейността на 
Сдружението ни. Беше възхитена 
най-вече от празника ни и искаше да 
документира всеки детайл от него. 
При тази професионална ангажира-
ност, която тя прояви тук, определе-
но може да се очаква едно интересно 
издание на предаването й.

Интересно бе за всички нас, отде-
лили време и дошли в този празни-
чен ден до старото Бърненско кмет-
ство. Погледнато от друга страна, 24 
май остава празник, който на нас, 
съвременните българи, напомня, 
че имаме с какво да се гордеем като 
нация. Независимо от това къде и 
как живеем, въпреки нашите разли-
чия, общото между нас е това, че сме 
българи. �

Българският 24 май в Бърно
АКО ЧОВЕК ЖИВЕЕ В БЪРНО И ПРОЯВЯВА ИНТЕРЕС КЪМ КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ НА ГРАДА, НЯМА КАК ДА НЕ ЗАБЕ-
ЛЕЖИ ПРИСЪСТВИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА ТУК. СИСТЕМНАТА РАБОТА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ, ОТ СТРАНА НА 
БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО СДРУЖЕНИЕ В ГРАДА, Е НАПРАВИЛА БЪЛГАРСКИТЕ ИЗЯВИ ТЪРСЕНИ И 
ОЧАКВАНИ. НАЙ-ГОЛЯМ E ИНТЕРЕСЪТ КЪМ ТЯХ, РАЗБИРА СЕ, ОТ СТРАНА НА НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ. ПОКРАЙ 
ТЯХ ИДВАТ И МЕСТНИ ХОРА И ТАКА ПРАВЯТ ПРАЗНИЦИТЕ ОЩЕ ПО-БОГАТИ.
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