
М ариана Новотна основава 
своето сдружение „Българ-

ска беседа“ преди две години. От-
тогава организира няколко акции, 
свързани с  честването на българ-
ски празници. Финансова подкрепа 
получава чрез одобрените проекти, 
подадени в  Кметството на Прага. 
Охотно съдействие й оказва и Бъл-
гарският клуб в Прага.

Тя откри празничната вечер, 
като честити на присъстващите 
празника и  им благодари за при-
съствието. След това предаде ду-
мата на Мариана Димитрова, която 
прочете текст за обявяването на 

Независимостта на България преди 
101 години.

Нататък програмата пое групата 
с поетичното име „Денеб“. Певицата 
Бара Подобска познава Мариана от 
години и приела предложението й да 
участват във вечерта й с радост. Три-
те момичета и двете момчета, от кои-
то се състои група „Денеб“ се заклеха, 
че в корените им няма нищо „балкан-
ско“. И  петимата са привлечени от 
южняшките ни ритми и  с  удоволст-
вие изпълняват авторската музика на 
своя китарист, който се вдъхновява 
от музиката на балканските народи. 
„Характерното за всички песни, ко-

ито откриваме – сподели Итка Мал-
чик – е, че са с много тъжни текстове, 
а  мелодията е  жива, игрива и  весе-
ла. Може би именно този контраст 
ни привлича толкова много.“ Итка 
Малчик (цигулка), Мартина Адлеро-
ва (виола), Куба Северин (перкусии) 
и  Мартин Вейвода (китара), съпро-
водени от крехкия глас на Бара По-
добска, изпълниха македонските си 
и българските си песни с такова неве-
роятно чувство, усет и темперамент, 
което накара не един от гостите да 
сметне, че нещо не е разбрал и поне 
един от тях е с български корени.

Изпълнението на „Денеб“ подска-
за, че на празниците си бихме могли 
да каним повече чехи и представите-
ли на останалите малцинства – как-
то прави сдружение „Заедно“. �

В  края на 2001 г. Съветът на Ев-
ропа обяви 26 септември за Ев-

ропейски ден на езиците, ден на ези-
ковото и  културното многообразие 
в Европа. Основните цели на Евро-
пейския ден на езиците са да осведо-
ми обществеността за важността от 
изучаването на чужди езици и  раз-
нообрази обхвата на изучаваните 
езици, да повиши нивото на много-
езичност и междукултурно разбира-
телство, да популяризира богатото 

езиково и  културно разнообразие 
в  Европа и  насърчи изучаването 
на чужди езици във всяка възраст. 
В Европа се говори на повече от 200 
езика, от които 23 са официални 
езици на ЕС. Опознаването на раз-
лични езици и култури прави хората 
по-отворени към другите и техните 
култури и традиции.

Културните институти в Прага се 
включиха в честването със състеза-
ние – своеобразно „рали“ с  награ-

ди, което постави пред участниците 
различни задачи с  цел опознаване 
на езика и културата на съответната 
страна.

Официалното награждаване на 
участниците в  „ралито“ из култур-
ните институти се състоя на 1 ок-
томври в  Чешкия център в  Прага. 
Две от наградите получиха две чести 
гостенки на акциите на Българския 
културен институт в  Прага: Галина 
Боровичкова, която спечели речник 
от Гьоте институт и  Милена Миев-
алдова, която спечели една от голе-
мите награди – курс по английски. �
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ДВАНАЙСЕТ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТА В ПРАГА, СРЕД КОИТО И БЪЛГАРСКИЯТ 
КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ, ОТВОРИХА ВРАТИ, ЗА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ЧЕСТВАНЕ-
ТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ – 26 СЕПТЕМВРИ. ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН 
ТЕ ПОСРЕЩАХА ОНЕЗИ, КОИТО ИСКАХА ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С  ЕЗИЦИТЕ, 
ПИСМЕНОСТТА И  КУЛТУРАТА НА СЪОТВЕТНАТА СТРАНА. ТЕ ОТБЕЛЯЗА-
ХА ДЕНЯ И С „ОНЛАЙН“ ВИКТОРИНА, ПЪСТРА МНОГОЕЗИЧНА ПРОГРАМА 
И СПЕЦИАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ – СВОЕОБРАЗНО „РАЛИ“ ИЗ КУЛТУРНИТЕ ИН-
СТИТУТИ, СЪПРОВОДЕНО С МНОГО НАГРАДИ.

НА 25 СЕПТЕМВРИ, ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГА-
РИЯ, СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА БЕСЕДА“ ОРГАНИЗИРА В  ДОМА НА МАЛ-
ЦИНСТВАТА СКРОМНА ВЕЧЕР, ПОСВЕТЕНА НА ПРАЗНИКА. МАРИАНА 
ДИМИТРОВА РАЗКАЗА ЗА ИСТОРИЯТА НА ПРАЗНИКА, А ЧЕШКАТА ГРУПА 
„ДЕНЕБ“ СЕ ПОГРИЖИ ЗА КУЛТУРНАТА ПРОГРАМА.
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�  ТЕКСТ И СНИМКИ: Ели Мандажиева


