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Чудото отново стана! успяхме, оРГанизиРахме Го – поРедния 
събоР на бълГаРите в  евРопа! състоя се на 22 май, в  областта 
микулЧице. свъРзахме Го с  Честването на 130-Годишнината от 
основаването на пъРвото бълГаРско сдРужение в Чехия и с по-
клонението пРед паметта на св. св. киРил и методий. пРисъства-
ха над 1000 бълГаРи, заедно с пРедставители на Чешката власт 
и  пРавителствена делеГация от бълГаРия. положихме венци 
пРед паметника на светите бРатя и си пРипомнихме, Че блаГо-
даРение и на тяхното дело ни има и след повеЧе от 1300 Години. 
поиГРахме бълГаРски хоРа, поГовоРихме и се Разотидохме. съ-
бРано и отЧетено: хубав ден!

Четвъртият събор  
на българите в Европа 
е вече история

О нзи, който организира голе-
ми изяви знае, че не стават 

за един ден, а и напрежението също 
не е малко. Първо се питахме, дали 
година след тържественото откри-
ване на паметника на Св. Св. Кирил 
и  Методий отново ще се съберем 
със стотици. Постарахме се да раз-
пратим поканите навреме и  потър-
сихме съдействието на Българското 
посолство в Прага и на Държавната 
агенция за българите в  чужбина. 
Получихме го и започнахме да със-
тавяме програмата и да уточняваме 
подробностите.

Важна част безспорно бяха офи-
циалните покани до Българско-
то правителство и  медийния свят. 
Отправихме писма до Народно-
то Събрание, Министерски Съвет 

и Държавната агенция за българите 
в  чужбина. Освен това до Българ-
ското национално радио и  Българ-
ската национална телевизия.

Първият положителен отклик 
дойде лично от г-жа Цецка Цачева, 
председател на Народното Събра-
ние, която потвърди своето участие. 
Малко по-късно пристигна писмо 
и  от кабинета на министър Божи-
дар Димитров, който ни уведоми, че 
лично премиерът Бойко Борисов му 
е  поверил патронажа над изявата. 
Пристигна отговор и от Райна Ман-
джукова, по това време председател 
на Държавната агенция за българите 
в чужбина, която потвърди, че при-
ема поканата да присъства лично 
на Събора, където ще има толкова 
много българи, живеещи зад грани-

ца – онези, за чиито проблеми търси 
решение Агенцията.

За първи път на поканите ни от-
кликна и БНТ. На Събора присъства 
един от най-елитните й журналисти 
– Бойко Василев, водещ и продуцент 
на политическото обзорно предава-
не „Панорама“.

С  наближаването на Събора 
започнахме все по-внимателно да 
следим метеорологичните прогно-
зи, тъй като настъпи времето на 
наводненията. В  Южна Чехия се 
очакваха дъждове, дъждове и  пак 
дъждове. Казвахме си, че не пом-
ним да сме имали лошо време от 
началото на нашите срещи в  Ми-
кулчице и че и този път всичко ще 
мине добре. А  ако не – пак ще се 
справим!

Антон Стамболийски посреща г-жа Цецка Цачева В очакване на делегацията
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първият ден в Българския дом



пЪРвИяТ дЕН, 21-вИ МАй, БЕшЕ 
ИзпЪЛНЕН СЪС СЪБИТИя

В  Прага кацна правителственият 
самолет с официалната делегация от 
България, водена от г-жа Цецка Ца-
чева. В  делегацията освен нея бяха 
Христо Бисеров, заместник-предсе-
дател на Народното Събрание, Кра-
симир Ципов, председател на Група-
та за приятелство България-Чехия, 
Любомир Иванов, заместник-пред-
седател на Групата за приятелство 

България-Чехия, Христо Краевски, 
началник на пресцентъра на Народ-
ното Събрание и проф. Андрей Пан-
тев, депутат от Народното Събра-
ние. В Прага вече ги очакваше Райна 
Манджукова.

И въртележката започна.
Според предварителния план, 

Правителствената делегация беше 
посрещната от посланик Здравко 
Попов и от летището се отправи към 
чешкия Сенат. След кратка обикол-
ка из Валдщейнския дворец, където 
се намира седалището на Правител-
ството, тя беше приета от председа-
теля на Сената – Пршемисъл Собот-
ка и участва в работен обяд.

След това делегацията пристигна 
в  Българския дом, където беше по-
срещната от ръководството на Ор-
ганизацията, начело с нейния пред-
седател – Антон Стамболийски, по 
стар български обичай: с хляб и сол.

В  първоначалния ни план фигу-
рираше конференция, посветена на 
130-годишната история на Органи-
зацията и  въобще на българската 
общност в  Чехия. Имахме желание 
да споделим проблемите си и  да 
поискаме подкрепа, но в  крайния 
вариант на програмата не остана 
време за нея и махнахме с ръка. Оце-
нихме, че г-жа Цецка Цачева ни поз-
драви с празника и юбилея и вярва-
ме, че въпреки краткото време успя 
да получи представа за онова, което 
правим.

В  Българския дом г-жа Цецка 
Цачева награди с  плакет и  грамо-
та на Народното Събрание Антон 
Стамболийски, Ненчо Йорданов 

и  Димитър Христов. От името на 
Организацията, Антон Стамбо-
лийски й  подари бронзова ми-
ниатюра на паметника на Св. Св. 
Кирил и  Методий в  Микулчице 
и й връчи юбилеен паметен плакет 
на Организацията. Същият плакет 
беше връчен и на членовете на де-
легацията.

Следващата точка в  програмата 
беше абитуриентският бал в българ-
ското училище „Д-р Петър Берон“ 
в  Прага. От статията на абитури-
ентката Моника Илиева за бала ще 
разберете с  колко хубаво настрое-
ние беше посрещната делегацията 
от вече порасналите деца – Випуск 
2010.

Междувременно, в  Българския 
институт беше открита изложбата 
„Старобългарската азбука и  дър-
жавата на духа“, дело на Фондация 
Българска Памет и на Националния 
Исторически Музей. Организиране-
то й беше договорено от нашата Ор-
ганизация с  кабинета на министър 
Божидар Димитров в  рамките на 
предвижданата конференция към 
Събора. С реализацията се зае Бъл-
гарският институт. В  присъствието 
на Райна Манджукова, доц. Пламен 
Павлов, бивш председател на Дър-
жавната агенция, понастоящем пре-
подавател във Великотърновския 
университет, поканен за участие 
на Събора в Микулчице, произнесе 
уводно слово, в което разказа за де-
лото на Светите братя и техните уче-
ници и  поздрави българите, дошли 
да почетат празника.

Натовареният ден на делегацията 
приключи с  вечеря в  резиденцията 
на посланик Здравко Попов.

22 МАй – дЕНяТ НА СЪБОРА
За някои, Съборът започна рано 

сутринта, когато се качиха на авто-
бусите за Микулчице. Десет автобу-
са от десет града – Прага, Пилзен, 
Кладно, Мл. Болеслав, Мост, Оло-
моуц, Острава, Бърно, Братислава 
и Виена – се отправиха към древно-
то славянско средище. Заедно с  тях 
множество леки коли и официални-
ят автомобил и ескортът, осигурени 
от Чешкото правителство за г-жа 
Цецка Цачева и  придружаващата 
я правителствена делегация.

В  Микулчице ни очакваха пред-
ставителите на местната чешка уп-
рава: Вацлав Брожик, заместник-уп-
равител на Южноморавска област, 
Йозеф Хелешиц, кмет на Микулчице 
и  Франтишек Синек, управител на 
Историческия ареал.

Програмата започна с  традици-
онния тържествен молебен, орга-
низиран от Чешката православна 
църква, воден от митрополит Кри-
щоф и  митрополит Кирил Варнен-
ски.

В 12.00 ч., Атанас Белков, предста-
вител на българското малцинство 
в Правителствената комисия за мал-
цинствата, откри Четвъртия събор 
на българите в  Европа. Г-жа Цецка 
Цачева поздрави всички присъства-
щи, след нея думата взеха членовете 
на делегацията и кметът на Микул-
чице.

Райна Манджукова поздрави 
присъстващите от името на Дър-
жавната агенция и  прочете поздра-
вителен адрес от министър Божидар 
Димитров. От името на Агенцията, 
тя удостои с  паметен медал „Иван 
Вазов“ Атанас Белков, Ненчо Йор-

[ ]Оценихме, че г-жа  
цецка цачева ни  

поздрави с празника 
и юбилея

Специален юбилеен плакет, връчен от Антон Стамболийски и Димитър Христов, получи 
дългогодишният приятел на Българската организация – Георги Йончев, бивш Първи секретар 
в Българското посолство в Прага

Роден Глас · брой 3· 5
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Официалното откриване на 
Събора в Микулчице



данов, Димитър Христов и  Мария 
Манолова-Мотейлова.

По време на поднасянето на вен-
ците най-после... заваля. Казахме си, 
че все някоя година трябва и да ни 
повали – за здраве и  късмет. Слу-
чи се сега. Въпреки дъжда, венците 
пред паметника на Св. Св. Кирил 
и Методий бяха положени. Не беше 
забравена и  паметната плоча на 
Първоучителите. Поставянето й тук 
през 1982 г. положи началото на Съ-
борите, които организираме днес.

След това дойде ред на български-
те танци. В момента, в който на пло-
щада излязоха фолклорните групи 
„Лира“ от Прага и „Китка“ от Бърно, 
дъждът спря. Отначало танцьорите 
изпълниха по няколко танца сами, 
след това се включиха и всички же-
лаещи.

След това Съборът пое към своя 
край. Един по един отпътуваха авто-
бусите и колите.

Делегацията се отправи към лет-
ния замък Леднице, който с вълшеб-
ната си атмосфера със сигурност ги 
е  убедил, че се намират „зад девет 
земи – в  десета“. Вечерта посетиха 
Бърно, където бяха гости на местна-
та областна управа. Г-жа Цецка Ца-
чева връчи на Атанас Белков плакет 
и грамота на Народното Събрание.

На следващия ден делегацията 
гостува на Българския клуб в  Оло-
моуц. Всички в Чехия знаем как умее 
да посреща неговият председател Бо-
жидар Баиров и че го прави в собст-
вения си дом, наречен Български 
дом. Затова няма нужда да питаме 
доколко е омагьосал делегацията със 
сърдечния прием, типичен за него. 

Той също получи признание за дей-
ността си, под формата на плакет, 
връчен от г-жа Цецка Цачева.

ЧЕТвЪРТИяТ СЪБОР ОТМИНА, 
МЕЧТАТА ОСТАНА

А  тя е  нашите Събори да станат 
част от българския държавен про-
токол. Утвърждаването им като все-
народна изява ще даде по-голяма 
гласност и  възможност за по-сери-
озна покана за участие на българи от 
цяла Европа.

В репортажа на Бойко Василев, г-жа 
Цецка Цачева споделя: „Мисля, че сме 
длъжници на тези българи.“ И приба-
вя мнението си, че Съборите в Микул-
чице трябва да станат част от прави-
телствената програма на България.

Каквото зависи от нас – ние го 
правим. 
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Съборът – за да се помни и знае 
и да не се забравя!



Г-жа Цецка Цачева, председател на Народното 
Събрание, за Събора и посещението си в Чехия
Името на Светите братя Кирил и Методий е тол-
кова силно вплетено с  българщината, че стана 
и  символ на обединение на всички българи, 
където и да се намират по света. В този смисъл 
с  радост приех поканата да присъствам тук, 
в  Микулчице, където знаем, че преди много 
векове Методий е  служил, списвал и  положил 
основите на една култура, която днес ни дава са-
мочувствие на нация, народност в ЕС, за „нещо, 
дали на света“.
На срещата с  представителите на Българска-
та организация усетих мъката на тези хора по 
България, които наистина се стараят да запазят 
корените си, да си спомнят за онова, което ни 
прави българи.

Посетих и Държавното училище в Прага и при-
съствах на един изключително мил празник 
– изпращането на абитуриентите. Разговарях 
с  българските учители, с  директора и  с  уче-
ниците. И  мисля, че на този ден, те наистина 
имаха нужда да видят отношението на бъл-
гарската държава към онова, което правят 
тук и което е едно изключително родолюбиво 
дело. Споделих с тях, че в момента се изготвя 
стратегия, която трябва да намери своя зако-
нодателен израз в  нарочен закон за средното 
образование, в  който да залегне специален 
статут за училища, които са извън границите 
на държавата. Искам да кажа,че има визия 
и политическа воля, за да бъдат запазени тези 

културни средища. От друга страна бях мак-
симално откровена. Във време, когато цялата 
държава изпитва неблагоприятните последи-
ци от икономическата криза, държавата няма 
онези финансови възможности, с които да из-
пълни всички цели.
Искам да споделя пред вашите читатели, че 
държавата има отношение и  милее за всички 
българи, без значение дали са или не в преде-
лите на родината. За съжаление, времената са 
такива, че затруднения изпитваме и ние вътре 
в  границите, а  и  българите извън границите. 
Трябва ни солидарност, трябва ни самочувст-
вие, трябва ни оптимизъм, че нещата в  скоро 
време ще бъдат по-добри.
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С организирането на срещата 
и  този път се ангажира Ста-

нислав Велев, който беше и  един от 
дисководещите на вечерта. Пали-
трата от танци, в стил „за всекиго по 
нещо“, не оставяше дансинга празен. 
Разбира се, в  началото на партито 
не всеки ставаше да разкърши снага 
в ритмите, но след кратко подгряване 
на обстановката и това се преодоля. 
На българско парти – като на българ-
ско парти. Имаше разбира се и хора – 
Право и Дайчово, както и по-бавните 

от Пиринския край. Преобладаваше 
обаче – както можеше и да се очаква 
– диско жанра, познат на всички до-
шли тази вечер в Клуба.

Томболата за кратко време намали 
темпото на вечерта, но след нея отно-
во дълга верига от танци и така докрая 
на това парти. Очаква се ново българ-
ско парти, този път през есента.

Дано! Дано, защото такива срещи 
подгряват българското в нас, защо-
то ни дават възможност да изградим 
нови познанства, както и  възмож-

носта да общуваме пряко. Социо-
лозите определят такива срещи като 
форма на социални контакти, а но-
вите познанства – като изграждане 
на социална мрежа. Не е необходи-
мо обаче човек да разбира непре-
менно от социология, та да дойде 
на следващото българско парти. Та, 
както вече споменах – довиждане 
до есента. Дотогава работа, изпити 
и, разбира се, отпуски и очакваната 
голяма лятна ваканция. 

Текст и снимки: Райчо Велев

И зложбата е  организирана по 
случай недоживения 90-го-

дишен юбилей на художника. Екс-
позицията, която ще продължи до 
29 август, има богата съпровождаща 
програма, обединена от темата за 
Космоса. Прожектирани бяха фил-
ми и изнесени научни лекции.

Първият от рециталите на Сил-
вия Георгиева се състоя по време на 
вернисажа, а последният на 19 юни. 
Тя изпълни творби на Бела Барток, 
Дмитрий Шостакович, Родион Шче-
дрин и др. 

Н ай-напред изложбата беше 
открита в Бърно. Вернисажът 

се състоя на 14 май, в присъствието 
на почти цялата българска общност 
там. Изключително престижно беше 
мястото, където беше инсталира-
на – сградата на Старото кметство 
в Бърно в центъра на града, заслуга-
та за което е на Българското култур-
но-просветно сдружение в  Бърно. 
Според информация от Бърненския 
културен и информационен център, 
тя се е радвала на голям интерес от 
страна на чешката общественост.

След това изложбата се пре-
мести в  Оломоуц, където беше 
открита на 25 май. Вернисажът 
там протече съвместно с  пред-
ставители на Института. В  Бъл-
гарския клуб се състоя и  пре-
зентация на България като 
популярна туристическа дести-
нация и  прожекция на филма 
„Кодът на вечността“. За българ-
ската общественост беше про-
жектиран и българският игрален 
филм „Топло“ на режисьора Вла-
димир Янчев. 

тРетата поРед сРеща на млади нашенци в бъРно, пРоведена на пъРви май и наРеЧена „бълГаРско 
паРти“, събРа в клуб „слован“ Голяма ГРупа енеРГиЧни хоРа, с желание за мноГо танци и забава. 
сРещата, наРед с танците и добРото настРоение, даде възможност за пРяка Размяна на мнения, 
закаЧки и съвети между пРиятели и познати.

на 10 апРил, в  ГалеРия „бене-
дикт Рейт“ в  лоуни, беше от-
кРита изложба „космос“ на 
Чешкия художник камил лин-
хаРт. в Рамките на експозиция-
та се състоя и цикъл Рецитали 
на бълГаРската Чембалистка 
силвия ГеоРГиева.

по слуЧай деня на бълГаРската пРосвета и култуРа и на славян-
ската писменост, в бъРно и оломоуц беше последователно ин-
сталиРана фото-изложбата „отРажения“, с фотоГРафии от птиЧа 
пеРспектива на бълГаРския фотоГРаф александъР иванов. за-
слуГата за оРГанизиРането си поделят бълГаРските общности 
в съответните ГРадове и бълГаРският култуРен институт в пРаГа.

Българско парти в Бърно

Рецитал на  
Силвия Георгиева

По случай 24 май
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В   резултат на няколкоднев-
ни обсъждания, на 11 май, 

в  Българското посолство в  Прага, 
беше подписан Протокол от петото 
заседание на Междуправителстве-
ната българо-чешка работна група 
за икономическо сътрудничество 
между Министерството на иконо-
миката, енергетиката и  туризма 
на България и  Министерството на 
промишлеността и  търговията на 
Чехия. Представителите от Бълга-
рия бяха водени от Иво Маринов, 
заместник-министър на икономи-
ката, енергетиката и туризма. Наче-
ло на чешката група застана Милан 
Ховорка, заместник министър в Ми-
нистерството на промишлеността 
и търговията на Чехия. Заседанията 
се проведоха на база на подписания 
през ноември 2004 г. Меморандум за 
сътрудничество между двете минис-
терства. На протеклото пето засе-
дание основните насоки и  работни 
групи бяха две: едната за областта на 
търговията, инвестициите и инфра-
структурата и втората в областта на 
енергетиката.

След официалното подписване 
на Протокола, Милан Ховорка изра-
зи задоволството си от цялостното 
съдържание, дух и  тон на срещата. 
„Не подписахме Старт 3 – пошегу-
ва се той, – а  Протокол, който от-
разява добрата работа, свършена 
от двете делегации. Това е честният 
принос на нашите две държавни 
администрации за реализиране на 
възможностите, които двата пазара 
предлагат. Бизнесът и  за в  бъдеще 
може да разчита на нас. Ние няма да 
свършим неговата работа, но можем 
да създадем благоприятната рамка 
и условия за сближаване.“

В допълнителен разговор той из-
тъкна, че взаимните икономически 

отношения се развиват динамично 
и  все пак има икономически по-
тенциал, който не е използван мак-
симално. „С  нашата работа бихме 
искали да привлечем вниманието 
на търговските субекти върху съ-
ществуващите възможности. Има 
сектори, които смятаме за изключи-
телно перспективни за по-нататъш-
ното развитие на сътрудничеството 
и искаме да фокусираме вниманието 
върху тях.“

„Важно беше да се направи пре-
глед на ситуацията, на насоките, 
в  които може да се развива бизне-
сът и  на областите, в  които би мо-
гъл да инвестира и да търси своите 
партньори – заяви Иво Маринов. 
– Онова, което залегна в  Протоко-
ла, бяха най-вече сферите, в  които 
ще осъществяваме сътрудничест-
во в  бъдеще. На първо място това 
са  енергетиката, възобновяемите 
енергийни източници и  сферата на 
инфраструктурата по отношение на 
пречиствателните станции и техно-
логии за депа за битови отпадъци. 
Сериозен потенциал се крие в  тра-
диционното за чешката промишле-
ност машиностроене и в транспорт-
ната инфраструктура. Голяма част от 
подвижния състав на БДЖ в Бълга-
рия е чешко производство и вече има 
нужда от модернизация и резервни 
части. Това е област, в която могат да 
се търсят съвместни производстве-
ни дейности, още повече, че част от 
заводите за вагони в  България са 
в  процес на приватизация и  могат 
да представляват интерес от чешка 
страна. Предстои и приватизация на 
топлофикация София, която също 
би могла да предизвикат интерес за 
чешките инвеститори.“

Иво Маринов спомена и  онова, 
което не е залегнало в Протокола, но 

е  било договорено от двете страни, 
а  именно провеждането на бизнес 
форум през есента, на който да се 
срещнат български и  чешки пред-
приемачи. „Ние свършихме своята 
работа – добави той. – Има правна 
рамка, договореност и  перфектни 
отношения на междуправителстве-
но ниво. Сега остава да насочим 
бизнеса и да му осигурим условия за 
създаване на контакти.“

През септември се очаква про-
веждането и  на второ заседание на 
Междуправителствената комисия 
в областта на туризма, където също 
има голям икономически потенци-
ал. „В областта на туризма има 14% 
нарастване – каза още Иво Мари-
нов. – За съжаление, в Чехия, както 
и  в  много други страни, България 
все още е  позната предимно като 
дестинация за морски и  летен ту-
ризъм. Имаме много продукти, ко-
ито са непознати. Нашето желание 
е страната ни да стане целогодишна 
дестинация. Искаме да презенти-
раме зимния туризъм, екотуризма 
и културния туризъм. Ето защо през 
септември ще проведем второто за-
седание, свързано с  бизнесфорум, 
на който да представим актуалните 
възможности в навечерието на зим-
ния сезон.“ 

за бълГаРия, Чехия е един от пеРспективните и добРе Развиващи се пазаРи. споРед статистика на 
министеРството на икономиката, енеРГетиката и туРизма на бълГаРия, пРез последните Години 
Чехия е  пазаР номеР девет за бълГаРския пазаР. с  цел по-добРо използване на икономиЧеския 
потенциал, който двата пазаРа пРедлаГат, в наЧалото на май в пРаГа се сРещна на своето пето 
заседание междупРавителствена Работна ГРупа, която подписа пРотокол и опРедели насоките 
в Развитието на взаимните икономиЧески отношения.

Протокол в областта на 
икономическите отношения
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О рганизатор на Панаира е  ед-
ноименната компания „Све-

тът на книгата“, основана през 
1997 г. от Съюза на чешките книго-
издатели. Участие в  него взеха Ев-
ропейските литературни центрове, 
обединени в  проекта на Европей-
ската общност „Literature Across 
Frontiers“, мрежата на европейските 

културни центрове EUNIC, Домът 
на малцинствата в  Прага, Музеят 
на ромската култура, чуждестранни 
посолства и дипломатически мисии 
в Чехия. Почетен гост беше Полша, 
която представи съвременното ли-
тературно творчество на страната.

Главните теми на панаира бяха 
две. Първата от тях, „Литература-
та и  сближаването на културите“, 
кореспондираше с  инициативата 
на UNESCO, провъзгласила 2010 за 
„Международна година на сближа-
ване на културите“. Втората тема 
– „Растем с  книгата“ – наблегна на 
творбата за деца и младежи. В рам-
ките на двете се проведоха срещи 
с  автори и  илюстратори, дискусии 
и мултимедийни презентации, лите-
ратурни конкурси и  филмови про-
жекции.

Във връзка с темата за сближа-
ване на културите, Домът на мал-
цинствата в  Прага организира сре-
ща с  редакционните колегии на 
периодичния печат на национални-
те малцинства в Чехия. Българското 
малцинство се представи с двете си 
списания – „Българи“ и „Роден глас“. 
Всяко малцинство имаше възмож-
ност да разкаже с  няколко думи за 
изданията си и да нахвърли пробле-
мите – най-вече свързани с  финан-
сирането им – с които се сблъскват. 

През първия ден от панаира, Съ-
юзът на писателите в  Чехия удос-
тои българската бохемистка Анже-
лина Пенчева с  наградата Premia 
Bohemica, присъждана ежегодно на 
чуждестранен бохемист, за разпрос-

транение на чешката литература по 
света.

Анжелина Пенчева е  завършила 
специалност Славянска филология, 
чешки профил в  СУ „Св. Климент 
Охридски“. Работила е  като редак-
тор на чешки, словашки и руски пре-
водни книги в  държавно издател-
ство „Народна култура“ (1985–1991) 
и  като редактор на Факултета по 
Славянски филологии в Софийския 
университет. От 1982 г. води курсо-
ве по чешка литература, практичес-
ки чешки език, практически превод 
и  бизнескореспонденция за студен-
ти по чешка филология в  различни 
университети. През 1998 г. защита-
ва в Карловия университет в Прага 
дисертация на тема „Типология на 
жанровите преходи между фолкло-
ра и литературата. Баладите на К. Я. 
Ербен“. През 2003 г. се хабилитира 
към ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благо-
евград с труд върху най-новата чеш-
ка проза и от 1 юни 2003 г. е доцент 
в същия университет. Превежда из-
вестни чешки автори: Карел Чапек, 
Милан Кундера, Бохумил Храбал 
и  др. Член е  на Съюза на превода-
чите в България и на редакционната 
колегия на списание „Хомо Бохе-
микус“. Кореспондент е  на чешкия 
ежедневник „Право“ и  на чешката 
секция на ВВС. Автор е  на книги-
те „Двата дома на жанра“ (2003) 
и „Мост между вселени“ (2003).

Наградата Premia Bohemica 
й  беше връчена от председателя на 
Съюза на писателите в Чехия Влади-
мир Кршиванек. Лауреати на награ-

от 13 до 16 май, в панаиРното ГРадЧе в кв. холешовице в пРаГа, 
се пРоведе 16-тият междунаРоден книжен и  литеРатуРен пана-
иР „светът на книГата“. за пъРви път в неГо взе косвено уЧастие 
и  бълГаРското малцинство в  Чехия, пРедставяйки своите спи-
сания „бълГаРи“ и „Роден Глас“. бълГаРският култуРен институт 
оРГанизиРа изложба на илюстРатоРката тоня ГоРанова, а бохе-
мистката анжелина пенЧева стана лауРеат на наГРадата Premia 
Bohemica.

Фрагменти от света 

на книгите
Анжелина Пенчева
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дата, освен Анжелина Пенчева, са 
Вътьо Раковски (1997) и Маргарита 
Кюркчиева (2006).

„Ако трябва да парафразирам 
думите на Карел Хавличек Боров-
ски – каза по време на награж-
даването си Анжелина Пенчева 
– българският преводач не е  за-
плашен от бесило, но от глад със 
сигурност – ако си въобрази, че 
може да се издържа с тази профе-
сия. За мен тя се превърна в  сми-
съл на живота. По документи съм 
университетски преподавател, но 
винаги съм приемала преводите 
на чешка проза като свое приз-
вание. И  съм истински щастлива, 
че чрез своята работа, която за 
мен е извор и на радост, запознах 
българския читател с  великолеп-
ни творби на чешки автори. И бих 
повторила нещо, което спонтанно 
казах на един свой юбилей: че ос-
вен двамата си сина, смятам пре-
водите на Бохумил Храбал и  Ми-
лослав Кундера за най-важното, 
което съм направила в живота си. 
В  заключение бих искала да пара-
фразирам заглавието на известния 
филм „Изгубено в  превода“ и  да 
кажа, че благодарение на работата 
ни на полето на преводите, Бълга-
рия и Чехия вече не са „изгубени“, 
а „намерени в превода“. И съм ис-
крено щастлива, че в това намира-
не имам своя дял.“

Също през първия ден на пана-
ира, Българският културен инсти-
тут откри изложба с илюстрации 
на една от най-известните съвре-
менни български илюстраторки – 
Тоня Горанова. Според думите на 
друг известен илюстратор – Явор 
Гюзелев, Тоня Горанова е  може би 
единствената в  България, която 
няма нужда да търси издателства, 
а  те търсят нея. Илюстрирала 
е  над 150 книги и  40 учебника за 
световни издателства в  Германия, 
България, Япония, САЩ, Велико-
британия и др. Генерации българ-
ски деца израстват с детските кни-
ги, които не само е  илюстрирала, 
а и написала. Носителка е на шест-
найсет национални награди, най-
ценната от която е „Борис Ангелу-
шев“, с която българската държава 
е  удостоила само десет творци. 
Носителка е на награди в Лайпциг 
и  Мюнхен, два пъти е  номинира-
на за престижната международна 

награда Ханс Кристиан Андерсен. 
Има редица самостоятелни из-
ложби в Мексико, Япония, Кипър, 
Италия, България, САЩ.

„Не помня някога да не съм ри-
сувала – казва Тоня Горанова. – Ви-
наги съм предпочитала да рисувам, 
вместо да играя, въпреки, че обичах 
и играта – така, както днес обичам 
да се срещам с приятели. Най-голя-
мо удоволствие обаче ми доставя 
рисуването и  това е  единствената 
причина, поради която рисувам. 
Подбирам книгите в зависимост от 
това какво ми се рисува в момента. 
Не мога да вляза насилствено в ат-
мосфера, която не ми харесва, в та-

къв случай отказвам книгата. Рису-
вам само онова, което ми е близко.“ 
Тоня Горанова работи предимно 
за чуждестранни издателства. 
„Приемам поръчки навън, защото 
една книга ми отнема една година 
и  в  България няма как да получа 
съответното заплащане. Благода-
рение на поръчките в чужбина мога 
да работя онова, което обичам и ис-
кам. И пожелавам на всички, които 
си обичат професията, да имат съ-
щата възможност. Убедена съм, че 
когато човек обича професията си 
и  е  честен към нея, нещата се наг-
ласят така, че да може да живее от 
труда си и да е щастлив.“ 

Тоня Горанова, „Sunset field“, акварел, 2007 г.

Вернисажът на изложбата на Тоня Горанова
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П рограмата, включваща само-
учител и  речник, е  създадена 

в  рамките на проекта „ЛИНТ – Ези-
кът в туризма“, в който участват, както 
научни звена (Институт за български 
език при БАН, Катедрата по славянско 
езикознание, Факултет по славянски 
филогии, СУ „Св. Климент Охрид-
ски“, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., 
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 
Univerza v Ljubljani), така и фирми от 
сферата на бизнеса (PRO-Orava, n.o., 
Международен бизнес и консултации, 
ТА Александрия).

Създадена е  оригинална система 
за изграждане, оценка и  сертифика-
ция на езикови знания в  областта на 

туризма, но помагалата и методиките 
за работа могат да бъдат използвани 
и в други икономически сфери. Ръко-
водството е  разработено под форма-
та на четири самостоятелни книжки, 
всяка една за съответния език. В БКИ 
Албена Рангелова представи учебника 
по български език, разработен от Йор-
данка Трифонова, Маргарита Младе-
нова и Стилян Стойчев – от България 
и Таня Йерман и Ева Шпрагер от Сло-
вения. Освен занимателно представе-
ната граматика и  диалогични упраж-
нения, ръководството има оригинален 
дизайн и забавни графични решения, 
обозначаващи нивото на познание 
и задачите за самостоятелна работа.

Многоезичният речник допълва 
самоучителя като учебно помагало, 
затова има същите ситуативна рамки 
– предназначен е преди всичко за ра-
ботещите в областта на туризма, като 
се съобразява с познанията и нуждите 
на ползвателя. Съставен е  като едно 
книжно тяло, така че като изходен език 
може да служи както българския, така 
и чешкия език (същото се отнася и до 
останалите езици, включени в  него). 
Речникът е изработен от представите-
ли на филологическите звена, докато 
фирмите от бизнес-сферата осигу-
ряват организационна подкрепа на 
проекта, както и тестването на пома-
галата в реална работна среда. Редак-
торският екип съставят Албена Ран-
гелова и Зденка Тиха (ÚJČ), рецензент 
– Иржи Хасил, Ústav bohemistických 
studií, FF UK. 

К олкото по-кратък и неформален 
беше вернисажът, толкова по-

искрено и сърдечно прозвуча и корес-
пондира с изложените творби. „Идеята 
за тази изложба не е нова – каза Марин 
Йовчевски, пълномощен министър 
в  Българското посолство в  Прага. – 

Българското посолство в Прага всяка 
година представя определен регион на 
България в  съответен чешки регион. 
Убеден съм, че с подобна културна из-
ява тези презентации получават една 
чудесна културна надстройка.“ Той до-
пълни и личното си възхищение към 
творците. „С някои от тях се познава-
ме вече 30 години. В присъствието на 
толкова специалисти и  изкуствоведи 
няма да давам оценки и  характерис-
тики на творчеството им, но искам 
да кажа, че притежавам техни творби 
и те ми носят комфорт, уют и духовно 
равновесие.“

С  няколко думи, от името на тво-
рците, благодари на присъстващите 
и  художникът Иван Велчев. „За нас 
е удоволствие да споделим с вас онова, 
което правим в ателиетата – каза той. – 
Това, което виждате, е това, което сме 

ние. Всеки от нас работи в посока, коя-
то е много лична – и като избор и като 
чувствителност. Излагаме заедно от 5 
– 6 години и една от причините за това 
е  и  приятелството ни. Желанието ни 
е адресът да е пряк и да ни доближи до 
вас.“

Виолета Велчева, солистка на Пле-
венската опера (до закриването й), 
изпълни откъси от своя репертоар. 

в  Резултат на няколкоГодишен тРуд на екип с  междунаРоден 
състав беше издадено Ръководство за обуЧение и  самообуЧе-
ние по бълГаРски, словенски, словашки и Чешки език за целите 
на туРизма под названието „езикът в туРизма“. Ръководството 
и пРинадлежащия към неГо РеЧник бяха пРедставени в бълГаР-
ския култуРен институт от к.ф.н. албена РанГелова, кооРдина-
тоР на пРоекта в Чехия и РедактоР на изданието.

на 31 май, в  ГалеРията на бъл-
ГаРския култуРен институт, 
беше откРита изложба на пе-
тима твоРци от плевен. това 
бяха художниците иван вел-
Чев и  хинко хинков, ГРафи-
кът пламен пенов и  съпРузи-
те-скулптоРи убавка тонЧев 
и  константин симеонов. на 
веРнисажа пРисъстваха всиЧ-
ки освен пламен пенов. два 
откъса от аРии от своя РепеР-
тоаР беше подГотвила за Гос-
тите сопРанистката виолета 
велЧева.

Помагала за изучаване 
на български език

Творци от Плевен  
откриха изложба в Прага
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Участие в  състезанието, органи-
зирано от Държавната агенция 

за българите в  чужбина и  Българ-
ския културен институт, взеха уче-
ниците от българското училище 
„Д-р Петър Берон“ в Прага. Награде-
ните презентации бяха четири: „Ар-
хеология на България“ на Вениамин 
Пашов, 12 клас, „Нестинарството 
в България“ на Мария Каранфилова, 
11 клас, „Пътят на розата“, на Слави-
на Иванова, 11 клас и „Златните съ-

кровища на България“ на Алексан-
дър Ангелов, 11 клас. 

След прожектирането на презен-
тациите, техните създатели получиха 
своите грамоти и награди от Директо-
ра на училището Еленко Начев. Въпре-
ки анонсорания състезателен харак-
тер на инициативата, журито реши, че 
и четирите творби са на високо ниво 
и ще бъдат отличени в еднаква степен. 

Творбите на учениците, създаде-
ни под ръководството на учителя 

Сашо Илиев в  часовете по инфор-
мационни технологии, показаха ин-
терес и познания. Личеше положен 
труд, както за намиране на съот-
ветните „съставки“, така и за съот-
ветното оформление. Учениците са 
използвали фото и видеоматериали 
и музика. Текстът е на чешки език, 
благодарение на което презента-
циите ще бъдат прожектирани по 
време на следващи акции на Ин-
ститута и  ще представят България 
като атрактивна туристическа дес-
тинация. 

Участници в  паневропейския 
проект бяха млади хора, ро-

дени през 1989 и граждани на една 
от деветте европейски страни: Ав-
стрия, Белгия, България, Чехия, 
Германия, Великобритания, Пол-
ша, Румъния и Унгария.

Родени са през 1989 г. – първата 
генерация, която не е  белязана от 
тоталитарните режими. Днес са на 
21 години. Какъв е  техният свят? 
Целта на проекта е  да припомни 
важната годишнина и  да предста-
ви падането на комунистическите 
режими в  Европа през погледа на 
младите хора, родени през година-
та на промените. Те имаха възмож-
ност да обсъждат случилото се 
в  техните страни по време, чиито 
свидетели не са били – времето на 
тоталитарните режими. Да споде-
лят мнението си за събития, които 
познават само от разкази, от меди-
ите или посредством изкуството. 
Заедно с  това да изразят и  споде-
лят своите възгледи за бъдещето 
си като европейски граждани.

Програмата на проекта включ-
ваше формулацията на т.нар. „Де-
кларация’89“ – документ, който да 
бъде официално връчен на пред-

ставители на Европейския съюз 
в Брюксел.

Българският културен инсти-
тут в Прага, като член на сдруже-
нието на културните институти, 
е  сред съорганизаторите на про-
екта. В Прага в него участваха две 
българки: Петя Радулова и Тамара 
Димова. 

по слуЧай 24 май, бълГаРски-
ят култуРен институт пРед-
стави ЧетиРи от най-добРите 
пРоекти в  състезанието за 
най-добРа мултимедиална 
пРезентация на тема „култуР-
ният туРизъм в бълГаРия“. със-
тезанието, обявено по иници-
атива на бълГаРския култуРен 
институт пРеди два месеца, 
имаше за цел да насъРЧи ин-
теРеса на младежите към Ро-
дината и  нейното култуРно-
истоРиЧеско наследство.

от 26 до 28 апРил, под името „Ге-
нРация’89“, в  Чешката столица 
се пРоведе сРеща на младежи 
от девет евРопейски стРани. 
тя е  една от ЧетиРите сРещи, 
които се пРовеждат едновРе-
менно в  бРюксел, букуРещ, 
пРаГа и  ваРшава. оРГанизатоР 
на пРоекта е  сдРужението на 
култуРните институти eUNic 
с  подкРепата на евРопейската 
общност. патРонаж над пРоек-
та в Чехия е поел вацлав хавел.

Ученици представят  
свои виждания за България

Европейски проект „Генерация ´89“
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Р азличното в  конкурса, освен 
българското участие, е  инте-

ресният проект, на базата на който се 
осъществява. Финансовата подкрепа 
получи училище за деца със здра-
вословни проблеми, което вече май 

е традиция и едва 
ли впечатлява 
особено. По-
впечатляващото 
обаче е, че по 50 
000 крони полу-
чиха училищата, 
в  които учат де-
цата-победители. 
Момче и  момиче 
спечелиха пър-
вите места в сво-

ите категории. Дори и  официалните 
тоалети бяха изработени от ученици 
от няколко чешки училища, изявили 
интерес и участвали в проекта. Ина-
че конкурсът предложи очакваното – 
красиви млади хора и нестандартни 
модни решения.

Единственият българин сред 
двайсетте – „нашето“ момче, се казва 
Кристиян Павлов. Той е  на 17 годи-
ни и е ученик в Българското учили-
ще в  Прага. Научил за конкурса от 
Фейсбук и отишъл на първата среща, 
обладан от пословичното българско 
недоверие и  предпазливост. Хората 
били усмихнати и внимателни, фир-
мата словашка, а  той с  удоволствие 
разказал българската история. Коми-

сията единодушно, с 5 от 5 гласа, го 
избрала за конкурса, защото отгова-
ря на критериите за визия – физика, 
походка, усмивка, излъчване.

Кристиян споделя, че никога не 
е  мислил да се занимава с  мода, но 
му се е сторило интересно и вече има 
много нови приятели. Да се пробие 
в чешка среда не е лесно, но доброто 
семейно възпитание и владеенето на 
езици много са му помогнали.

Нашето момче си беше най-ху-
баво и макар да не спечели първото 
място, е  получило интересни пред-
ложения и вероятно ще подпише до-
говор за работа като модел.

На добър час, стискаме палци! 
Текст: Камелия Илиева

пъРвото издание на конкуРса за модели в уЧилищна възРаст се пРоведе на 29 май в конфеРент-
ната зала на хотел „хилтън“. събРаха се любители на кРасотата, усмихнати Родители и позитив-
но настРоени пРиятели на младите модели, които с  нетъРпение Чакаха да запоЧне шоуто. не 
липсваше и пРестижно жуРи, вклюЧващо топ-танцьоРка, пРеподавател в консеРватоРията и две 
Чешки „миски“.

Наше момче в „Top Still Model 2010“

Балканска изложба в Прага
Н а 19.5.2010 г., в Румънския 

културен институт бе открита 
изложба на две художнички, които 
са родом от Балканския полуостров, 
но живеят в Чехия и вече са я приели 
за свой втори дом. Малоформатни 
илюстрации и графики представи 
българката Севда Коваржова Кос-
тадинова, а румънката Анка Корвиг 
изложи живопис. Творбите на Севда 
са познати на пражката публика, но 
изложените нови серии илюстрации 

изненадаха със задълбочено разра-
ботени детайли и силно чувство за 
колорит. 
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И зкуството на Ясен Гюзелев се 
характеризира с  брилянтна 

техника, вдъхновена от Ренесан-
са, добрите реалистични школи 
от XIX  век и  Сецесиона. В  същото 
време неговите творби са модер-
ни по своята концепция за дизайн, 
гледни точки и  игра между свет-
ло и  тъмно. Работил е  за издате-
ли като „J.F.Schreiber“, „Esslingen“, 
„Grimm Press“, „Taipej“, „Aufbau-
Verlag“ – Berlin, „Simply read books“ – 
Vancouver, „Walker books“ – London.

В  списъка на книгите, които 
е  илюстрирал, фигурират заглавия 
като „Алиса в страната на чудесата“ 
на Луис Карол, „Пинокио“ на Карло 
Колоди, „Дама пика“ на А. С. Пуш-
кин и „Оливер Туист“ на Чарлз Ди-

кенс; приказки от братя Грим, Оскар 
Уайлд и  Джон Ръскин; митологич-
ните истории за „Артур и Екскали-

бур“ и „Орфей и Евридика“, разкази 
за живота на личности като Сократ 
и Микеланджело и др.

Голямото си признание получа-
ва за „Алиса в  страната на чудеса-
та“. Канадското издание на книгата 
е  удостоено със сребърен медал на 
„Американското общество на илю-
страторите“, както и  с  Голямата на-
града за оформление на корица на 
Американския институт за графич-
но изкуство. Американското списа-
ние за научна фантастика и фентъзи 
„Locus“ пише, че „това е една от най-
блестящите визуални интерпрета-
ции на Алиса“.

„Гледал съм стотици издания 
на „Алиса в  страната на чудесата“ 
– казва Ясен Гюзелев. – Истината 

беше в това да намеря моя визуален 
превод. Идеята ми почива върху 
някои творби на холандския ху-

дожник Ешер. Аз просто доразвих 
някои от неговите идеи за нелогич-
ното пространство и  след това ги 
изпълних с  моя стил. И  това при-
даде особена сюрреалистичност на 
цялата книга“.

Чавдар Гюзелев е  илюстратор, 
сценограф, фотограф и  графичен 
дизайнер. Един от онези универсал-
ни артисти, които умело поддържат 
баланса между класическа традици-
онна култура и  съвременна визия. 
Занимава се с  илюстрация и  оф-
ормление на книги и  периодични 
издания. В  областта на графичния 
дизайн е  сътрудничил на списания 
като Vogue, Vanity Fair, Max. Сцено-
граф е на три постановки на извест-
ния режисьор Теди Москов: „Май-
стора и  Маргарита“, „Сирано дьо 
Бержерак“ и „Малкият Цахес“.

В противовес на названието си – 
„Няма шанс за любовта“ – новият му 
цикъл от близо 25 рисунки с пастел 
свидетелства за носталгично-ро-
мантичното му настроение. „Самот-
ни, отнесени персонажи обитават 
странен геометричен свят с  безраз-
борно разпилени правоъгълници, 
кълба и  неземна растителност“ – 
обобщава по време на вернисажа 
на цикъла в  България медийният 
експерт доц. Георги Лозанов и  оп-
ределя 25-те платна като „първото 
живописно неоромантично фентъ-
зи в  България“. Чавдар Гюзелев не 
признава да е романтичен. Напомня 
по-скоро онези неспокойни духове, 
които вечно търсят промените и но-
вото. 

ясен и ЧавдаР Гюзелеви са завъРшили „офоРмление на книГата“ 
в националната художествена академия в софия и са синове 
на Големия опеРен бас никола Гюзелев. ясен Гюзелев е един от 
петте най-добРи илюстРатоРи на детски книГи в света днес. Ча-
вдаР Гюзелев е сътРудниЧил на списания като VogUe, VaNity Fair 
и max. на 16 юни, бълГаРският култуРен институт в пРаГа откРи 
съвместна тяхна изложба.

Братя Гюзелеви  
                   – двама различни творци
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К акто винаги и  този път офи-
циалното откриване беше 

изключително тържествено. Със-
тоя се в  залата на Австрийската 
национална библиотека в  импера-
торския комплекс „Хофбург“. При-
състваха Бойко Борисов, премиер 

на България, Йорданка Фандъкова, 
кмет на София и  Михаел Хойпел, 
кмет на Виена. Премиерът Бойко 
Борисов поздрави представители-
те на медиите и им пожела успеш-
на среща. „Българските медии са 
100% независими от държавата – 
каза той. – Оставям на тяхната съ-
вест доколко ще бъдат независими 
от спонсорите си.“

Директорът на БТА – Максим 
Минчев заяви, че срещата е събра-
ла най-много журналисти и  има 
най-богата програма от всич-
ки, проведени досега. Работната 
й  част включваше теми от всички 
сфери на политическия, културния 
и  медийния живот – за ролята на 
медиите извън България, за еми-
грацията и за интелектуалната соб-
ственост във времето на интернета 
и онлайн журналистиката. Във фо-
куса на една от темите – „Грамот-
ност и идентичност“ – бяха поста-
вени образованието, грамотността 
и  съхраняването на родния език. 
Доц. Георги Лозанов, председател 
на СЕМ, нарече срещата „Ревю от 
каузи“ и това със сигурност рамки-
ра една от целите на срещите – да 
накара нас, присъстващите журна-
листи, живеещи извън България, 
да усетим пулса на България.

Допълнителната програма също 
ни пренесе в България. В  Дом 
Витгенщайн – Българският кул-
турен институт във Виена, беше 
открита изложба на Стоимен Сто-
илов, Георги Трифонов и  Захари 
Каменов и  представени икони от 
Художествена галерия „Димитър 
Добрович“ в  Сливен. Сред гости-
те беше Миро, една от най-ярките 

звезди на българската музикална 
сцена (който с излизането си от за-
лата я изпразни, тъй като мнозина 
хукнаха за автограф). Официално-
то откриване беше съпроводено 
с  изпълнение на феноменалната 
Албена Данаилова, първата жена-
концертмайстор в  историята на 
Виенската филхармония. Закрива-
нето пък принадлежеше на твор-
бата „От слово към образ“ дело на 
друг вихър – българката Белла Во-
лен, световна шампионка по боди 
пейнтинг.

Другото ехо – за кризата и про-
блемите – отекна в кулоарите. Въ-
просът за кризата и отражението й 
в българското медийно простран-
ство; изказването на премиера за 
подготвяния закон за печатните 
медии; какво се крие зад отсъстви-
ето на Божидар Димитров, минис-
тър на българите зад граница и на 
Райна Манджукова, по това време 
председател на Държавната аген-
ция за българите в чужбина. Какво 
ще бъде бъдещето на Българските 
културни институти и дали за това 
министър Вежди Рашидов посе-
ти Дом Витгенщайн? „Искам един 
ден да покажа българската култура 
в Гран Пале и съм на ръба да го на-
правя – сподели министър Вежди 
Рашидов. – Това е  мечтата ми. Да 
облепя Париж за един месец с бъл-
гарски плакати и  да се повтарят 
български имена.“

Своеобразно ехо – този път в 
мисленето – ме догони и  в  Прага: 
„Аре, бе, откъде толкова пари за 
тия срещи?“ и „Чух, че темите били 
много тъпи!“ Какво да го правиш – 
ехо. Или развален телефон. 

Срещата на медиите – ехо 
от България

от 16 до 20 май, във виена се пРоведе шестата световна сРеща на бълГаРските медии по света. 
Главният оРГанизатоР – бта, я осъществи в паРтньоРство с австРийската инфоРмационна аГен-
ция апа. темата беше „новите изток – запад“ и еволюцията в концепцията на двете понятия. фо-
Румът вклюЧваше дискусии, сРещи с политици и хоРа на бизнеса, веРнисажи и култуРни изяви. 
пРисъстваха пРедставители на бълГаРското пРавителство, бизнеса и култуРата. ГенеРалният ди-
РектоР на бта максим минЧев събРа пРедставители на бълГаРски медии от 23 дъРжави, вклюЧи-
телно – за пъРви път – от близкия изток.

Премиерът Бойко Борисов и кметът на Вие-
на Михаел Хойпел по време на официалното 
откриване

Белла Волен и нейната творба
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М омичетата и  момчетата за-
почнаха да пристигат пред 

училището към 14.30 часа, за да си 
направят няколко общи снимки. Но 
събирането се превърна в цяла фо-
тосесия. Заставайки рамо до рамо, 
нямаше модели и  цветове, които 
да се повтарят. Всяка абитуриентка 
беше уникална, красива и запомня-
ща се, всеки абитуриент – елегантен 
и  незабравим. А  разнообразните 
прически, ефектният грим и  най-
вече усмивките, грейнали на лица-
та им, ги направиха атракцията на 
деня, а  по-късно и  на вечерта. Ни-
кой не би могъл да се усъмни кои са 
най-хубавите абитуриенти.

Часът вече е  15.00 и  всички са 
в  очакване на началото на търже-
ството. Но погледите са приковани 
напред в  нещо различно. Влизайки 
в  украсения и  пъстроцветен салон, 
гостите инстинктивно биват при-
влечени от музиката и от специално 
създаденото платно, на което се про-
жектират видеа от годините съвмес-

тен живот на зрелостниците. Изпра-
щането, включително и материалите 
за дванадесети клас бяха организи-
рани по идея на единадесети клас 
и техният класен ръководител Сашо 
Илиев, които успяха приятно да из-
ненадат едни, и  да натъжат други 
с  тези препратки към безвъзвратно 
изгубеното детство.

Началото на тържеството беше 
съобразено с  още едно събитие – 
специален гост на празника беше 
Правителствена делегация от Бъл-
гария, начело с  г-жа Цецка Цачева, 
Председател на Народното събра-
ние. Основният повод на посеще-
нието им беше участието в поклоне-
нието в  Микулчице. Присъствието 
на празника на абитуриентите беше 
за тях възможност да се запозна-

ят с  училището, учителския състав 
и учениците. Сигурно е, че го напра-
виха с  удоволствие. Поздравиха от 
сърце, а зрелостниците им се отбла-
годариха, засипвайки ги богато с ху-
бавото си настроение. Г-жа Цецка 
Цачева им пожела светли бъднини 
и хубав купон. 

Първи на тържеството се пред-
ставиха учениците от 3–4 клас, чи-
ято програма бе по случай Деня на 
българската просвета и култура и на 
славянската писменост. В  намален, 
но подновен състав се изяви и  во-
кална и танцова група „Лира“ с ръ-
ководител Антоанета Добрева. В на-
чалото хористите изпяха „Химн на 
Св. св. Кирил и  Методий“, „Бъдете 
преблагословени“, „Да прославим 
паметта“ и  „Родна книга“. Песните 

Страхотен ден!
денят е 21-ви май 2010 Година. ден, в който Родители, уЧеници и уЧители отново се събиРат във 
физкултуРния салон на уЧилище „д-Р. петъР беРон“, за да изпРатят още един завъРшващ двана-
десети клас. поРеден и  единствен по Рода си. както и  останалите абитуРиенти пРез Годините, 
така и уЧениците от випуск 2010 са уникални лиЧности, всеки РазлиЧен от дРуГия, но обединени 
в „един неРазделен клас“.

Випуск 2010: Вени, Гери, Бранко, Нася, Мими, Сашо, Мони, Айли и Деси
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звучаха не само от сцената, но и от 
последните редици, където бяха на-
сядали вече завършилите хористки 
от дванадесети клас – шест от шест.

След тези изпълнения, учени-
ците от единадесети клас поканиха 
на сцената абитуриентите и  техни-
ят класен ръководител г-жа Луиза 
Станева. Обръщението на единаде-
сетокласниците към завършващите 
им съученици беше трогателно. Те 
дадоха полезни съвети, цитирайки 
Кърт Вонегът, знаейки, че вече по-
расналите им приятели са достатъч-
но зрели, за да разберат скрития зад 
думите смисъл.

Всеки от абитуриентите – Айлин, 
Бранко, Вени, Гери, Деси, Мария, 
Моника, Нася и Сашо – беше изви-
кан поотделно, за да му бъде връчена 

символичната шапка, отбелязваща 
края на обучението и така очаквано-
то завършване. Естествено, хубаво-
то е, че всички успяха да завършат. 
За всеки от абитуриентите бяха ка-
зани по няколко думи, които го оп-
исват най-добре, а на екрана зад тях 
се сменяха снимка след снимка – ми-
гове от вечния архив.

След това думата взеха учениците 
от дванадесети клас, които отправи-
ха своите послания към приятелите 
си от малките класове, учителите 
и  родителите. На фона на „Навън 
е  ден“, в  изпълнение на Танита Ян-
кова, Моника Илиева благодари за 
всеотдайността на всички учители 
и  изрази надежда, че те, вече по-
расналите момичета и  момчета, ще 
реализират мечтите си. Нася Илие-
ва прочете прочувствено слово към 

г-жа Станева, която от своя страна 
отвърна с  още по-трогателна реч, 
в  която казваше, че това е  един от 
класовете, които обича най-мно-
го и  който ще й  липсва повече от 
всички досега. Всеки от деветимата 
абитуриенти сподели с по едно изре-
чение с какво се е преборил и какво 
е научил през годините.

Традицията в предаването на ан-
гелчето-талисман продължи Герга-
на, която го предаде на единадесети 
клас с пожелание да им донесе тол-
кова успехи, колкото и  на предиш-
ните класове, че дори и повече.

Думата бе дадена на г-н Еленко 
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Начев, директор на уилището, кой-
то поздрави учениците и учителите 
с  предстоящия празник и  пожела 
„На добър час!“ на абитуриентите. 
За първи път в  историята на учи-
лището беше връчена и  грамота за 
отличен успех, с която бе удостоена 
Моника Илиева.

Тържеството бе закрито с тради-
ционното броене: 1... 2... 3... до 12, 
след което шапките полетяха във 
въздуха, а цветен балдахин от бало-
ни се спусна надолу към гостите. На 
фона на песента „Клетва“ момичета-
та и  момчетата си взеха довиждане 
с  част от приятелите и  роднините 
си, а танцьорите от „Лира“ изиграха 
едно хоро в тяхна чест.

Но тъй като времето беше напред-
нало, една феерия от цветове се за-
пъти към спряната пред училището 
лимузина, която поведе абитуриен-
тите и класната им към по-нататъш-
ните им цели, пътувайки към новото 
начало. А по традиция и като за по-
следно – към началото на купона! 

И  ето настъпи дългоочакваният 
ден – 29 април. Училищни-

ят физкултурен салон се превърна 
в  театрална зала, в  която младите 
актъори, певци и танцъори показаха 
своите умения.

Първи на сцената се появиха най-
малките ученици от 3 и 4 клас. Мо-
тото на тяхната композиция беше 
„А на мен ми се играе“. В нея те не-
принудено разказаха за голямото си 
желание игрите да нямат край. Мар-
гарита, Георги и Филип изиграха на 
чешки език приказката „Как дядото 
сменил кон за магаре“. Малките ар-
тисти покориха публиката със сво-
ето изпълнение и  собственоръчно 
изработени костюми.

Представянето на пети кас също 
беше много оригинално. В  първа-
та част бяха драматизирали една от 

приказките за Хитър Петър. Послед-
ва „буфо-клип“ на песента на със-
тава „Тоника“ – „Чуй ме, Дилмано“ 
с интересна хореография и костюми.

Учениците от девети клас, имащи 
опит от миналогодишната постанов-
ка на „Юнаци с умни калпаци“ и сега 
останаха верни на своето комедиално 
амплоа. Показаха два скеча от „Коми-
ците“. Костюмите, грима и режисурата 
– всичко беше дело на деветокласни-
ците. Дарин внесе оживление в  про-
грамата със собствена импровизация.

Осмокласниците се представиха 
с  вариация „Аватар“. Много време 
и усилия изискваше подготовката на 
декори, костюми, музикални и  зву-
кови ефекти. И когато на сцената се 
появиха хората от Земята и жители-
те на планетата Аватар, зрителите 
бяха покорени от чудесното им из-

пълнение. В кратката схватка побе-
ди доброто над злото и животът на 
Аватар беше спасен.

Празникът на талантите завър-
шиха учениците от 6 клас. В  сцен-
ката „Объркан свят“ показаха през 
„криво огледало“ ежедневието на 
един ученик и  неговото семейство. 
Много смях предизвикаха ситуации, 
напомнящи моменти от живота на 
някои ученици. Декорите и  костю-
мите бяха дело на учениците и клас-
ния им ръководител.

Накрая, директорът на училище-
то г-н Начев благодари и  поздрави 
участниците с  успешното им пред-
ставяне и  изказа пожелание „Праз-
никът на талантите“ да стане тради-
ция в училищния живот. 

Текст: Валерия Тошева,  
Светла Васева

Празник на талантите
идеята за пРовеждане на „пРазник на талантите“ се поРоди още по вРеме на пъРвия уЧебен сРок. 
мноГобРойните изяви на уЧениците в уЧилищни и извънуЧилищни тъРжества даваше увеРеност 
за налиЧието на таланти сРед тях. всеки клас дълГо обмисляше и подбиРаше своите изпълнения 
и тайно се надяваше, Че ще оЧаРова публиката и спеЧели най-Големите овации.
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С печелвайки за втори път най-
престижната награда на пана-

ира, фирма „Winecolor“ отново до-
каза, че внася на чешкия пазар само 

най-качествени вина. За първи път 
тя спечели най-ценния приз, заед-
но със златния медал в категорията 
„червени чуждестранни вина“, през 
2007 г. с вино Merlot 2006 на винар-
ска изба „Terra Tangra“. През тази 
година, освен приза, получен за ви-
ното „Question Mark“ 2008, спечели 
и трето място в категорията „черве-
ни чуждестранни вина“ за „Encore“ 
2008. И  двете вина са на винарска 
изба „Katarzyna Estate“. Ценното 
злато беше връчено на Дилян Ян-
кулов, търговски представител на 
„Winecolor“, лично от Якуб Шебеста, 
Министър на земеделието на Чехия.

Панаирът „Вино и  дестилати“ 
е  най-престижното международно 
винарско изложение в Чехия, което 
по традиция протича под патрона-
жа на Министъра на земеделието. 
Първият ден ежегодно е посветен на 

домашното вино, а  домакинството 
през другите два дни е  предоставя-
но на различни държави-участнич-
ки. Тази година вторият ден беше 

посветен на вината 
от италианската об-
ласт Фриули Вене-
ция Джулия, а  тре-
тият – на вината от 
Република Южна 
Африка. Освен тра-
диционните дегус-
тации на отбрани 
вина, програмата 
на панаира включва 
пресконференции 
и  благотворителни 
търгове. Участват 
известни личности, 
свързали живота си 
с производството на 
виното – тази годи-
на специален гост 
беше Жерар Депар-
дьо с  бяло вино от 
собствената си изба 

„Chateau de Tigné“.
В  панаира взеха участие четири 

фирми, свързани с българското ви-
нопроизводство: двама вносители – 
„Winecolor“ и „Prowine“, един произ-
водител – „Винарска изба Пълдин“ 
АД и  производителите на бъчви – 
фирма „Захариев-Н“.

„Винарска изба Пълдин“ АД съз-
дадена през 1932–1933 г. Понастоя-
щем обработва грозде от лозя, раз-
положени по северните склонове на 
Родопите и  поречието на река Ма-
рица в  Тракийската низина. Изба-
та разполага със собствени лозя от 
сортовете Каберне Совиньон, Мер-
ло, Мавруд. Засега няма пазар в Че-
хия. „Тепърва опитваме да проби-
ем – казва Иван Друмев, търговски 
пълномощник на избата. – Финансо-
вата криза се отразява на винопро-
изводството и  продажбата на вино, 

но точно поради тази причина сме 
тук – да видим какъв е пазарът, как-
ви са възможностите и да потърсим 
партньори, с които да работим и да 
пробием.“

Фирма „Prowine“ работи на чеш-
кия пазар вече десет години. Внася 
вина от различни винарски региони, 
като преферира по-малки и гъвкави 
в сътрудничеството винарски изби. 
„Не мога да кажа, че няма интерес от 
чешка страна – казва Филип Танев, 
собственик на „Prowine“. – За съжа-
ление, по отношение на българските 
вина е  поставена много ниска лет-
ва – хипермаркетите търсят евтина 
продукция, която не е  качествена. 
Ето защо се опитваме да работим на 
т.нар. независим пазар – винотеки, 
ресторанти, специализирани мага-
зини, хотели и  частна клиентела – 
където се търсят по-скъпи и качест-
вени вина.“

Изба „Katarzyna Estate“ притежа-
ва собствени лозови масиви в един 
от най-добрите райони на България. 
Климатът се характеризира с  топло 
лято и  мека зима, малка годишна 
температурна амплитуда, максимум 
валежи и липса на устойчива снеж-
на покривка. Вината отлежават във 
френски барици, а след бутилиране-
то – в  подземен тунел с  постоянна 
температура и влажност.

Церемонията по награждаване-
то на панаира „Вино и дестилати“ 
протича без медиен шум и  блясък 
и напомня по-скоро генерална ре-
петиция на самата себе си. В  не-
формалната обстановка, за съжале-
ние, остана нечута подхвърлената 
с  уважение забележка на водещия 
церемонията, че „Winecolor“ по-
ставя своеобразен рекорд по сто-
процентова успеваемост: участва 
в конкурса с две вина и печели две 
награди, едната от които е най-го-
лямата. 

Успех за България: две от две

от 27 до 29 апРил, в панаиРното ГРадЧе в кв. холешовице в пРаГа, се пРоведе 13-тият междунаРо-
ден панаиР „вино и дестилати“. събитието пРотеЧе под патРонажа на министъРа на земеделието 
якуб шебеста. уЧастие взеха 182 изложители от цял свят. в конкуРсната пРоГРама се състезаваха 
близо 500 вина в 12 катеГоРии. пъРва наГРада – „вино на вината“, както и тРета наГРада в катеГоРи-
ята „ЧеРвени ЧуждестРанни вина“, спеЧелиха две бълГаРски вина на изба „KatarzyNa estate“, вноси-
тел за Чехия фиРма „WiNecolor“.

Дилян Янкулов получава първата награда от Якуб Шебеста,  
министър на земеделието
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Р оден e в Сопот, в семейство на 
средно заможен търговец. Още 

като юноша проявява влечение към 
литературата. През 1865–66 г. е под-
даскал в Калофер и учи гръцки език 
при Ботьо Петков (бащата на Христо 
Ботев). Макар и заставен от баща си 
да помага в дюкяна, той не проявява 
интерес към търговията, а пише сти-
хове. През 1870 г. баща му го изпраща 
в Румъния да практикува в чичовата 
си кантора. Там Вазов публикува 
в българския периодичен печат. Из-
бягва от кантората и 2–3 месеца спо-
деля живота на браилските хъшове, 
обезсмъртени по-късно в  повестта 
му „Немили-недраги“ (1883–84).

Връщайки се в България, извест-
но време живее в Свиленград, а през 
1875 г. се завръща в родния си град, 
където става член на възобновения 
от Т. Каблешков Сопотски револю-
ционен комитет. От 1880 г. се уста-
новява в  Пловдив, където активно 
участва в  обществено-политиче-
ския и културния живот като депу-
тат в  Областното събрание от На-
родната партия. В продължение на 5 
години участва в  редактирането на 
вестник „Народний глас“. В начало-
то на 1991 г. е избран за председател 
на Пловдивското научно книжовно 
дружество и  става главен редактор 
на издаваното от него списание „На-

ука“ – първото сериозно научно-ли-
тературно периодично издание след 
Освобождението. През 1885 г. заед-
но с Константин Величков основава 
списание „Зора“ – първото чисто 
литературно списание в  България. 
В Пловдив те съставят и прочутата 
двутомна „Българска христоматия“, 
която обхваща повече от 100 бъл-
гарски и чужди автори. Произведе-
нията на Вазов от Пловдивския му 
период създават основата на Бъл-
гарската следосвобожденска лите-
ратура в  почти всички литератур-
ни жанрове, очертавайки и редица 
от класическите й върхове – цикъ-
ла „Епопея на забравените“, сти-
хотворенията „Българският език“, 
„Към свободата“, „Не се гаси туй, 
що не гасне“, „Новото гробище над 
Сливница“, повестите „Немили-
недраги“, „Чичовци“, разказа „Иде 
ли?“ и др.

През есента 1886г. по политически 
причини Вазов е принуден да напус-
не България – заминава за Одеса, къ-
дето пребивава повече от две години. 
В периода 1894–99 г. Вазов е избран 
за народен представител.

Така или иначе, основното призва-
ние на Вазов – писателството – дава 
облика на живота му. Автор е  на 
първия български роман и на тексто-
ве, дали българската мярка за жанр 

и класичност във всички литератур-
ни видове – сред тях повестите („Не-

мили-недраги“, „Чичовци“), комедии-
те („Службогонци“, „Вестникар ли?“), 
драмите („Хъшове“, „Към пропаст“, 
„Борислав и  Ивайло“), пътеписите 
(„Великата Рилска пустиня“), пое-
мите („Грамада“). Пише литературна 
критика, мемоари, стихове за деца; 
участва дейно в литературния живот.

През 1920 г., с  голяма тържестве-
ност е отбелязана 70-годишнината на 
Вазов, отдавна вече спонтанно при-
знат за „народен поет“. Умира внезап-
но през 1921 г. и е погребан с всена-
родна почит. 

Р оден е в Стара Загора в чиновни-
ческо семейство. От малък оста-

ва кръгъл сирак. Основно образова-
ние получава в родния си град, а през 
1903 г. завършва търговската гимна-
зия в  Свищов. Постъпва на работа 
в Българска земеделска банка – Стара 

Загора. От тогава датират и  първи-
те му стихотворни опити и близкото 
приятелство с Димитър Подвързачов.

През 1905–1906 г. Лилиев следва 
три семестъра литература в  Лозана 
(Швейцария), където усъвършенства 
френския си език и  се запознава 

с  творчеството на Ницше, Ибсен, 
Ширнер. През 1907 г. е  чиновник 
в с. Долна баня, където се запознава 
с Димчо Дебелянов, Боян Пенев, Вла-
димир Василев и д-р Кръстев, с кои-
то е  свързана творческата му съдба. 
Периодично публикува в сп. „Съвре-

Иван Вазов (1850–1921)
160 години от рождението му

Николай Лилиев 
(псевдоним на Николай М. Попиванов) (1885–1960)  
125 години от рождението и 50 години от смъртта му

наРоден поет, белетРист, дРаматуРГ, публицист, култуРен и обществен деец, автоР на феноменал-
но по обем и жанРово РазнообРазие твоРЧество, наРеЧен патРиаРх на бълГаРската литеРатуРа.

поет, основен пРедставител на бълГаРския символизъм. дРаматуРГ, оставил тРайни следи в бъл-
ГаРската театРална култуРа.
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м е н н и к “ 
свои сти-
хове и пре-
води.

П р е з 
е с е н т а 
на 1909 г. 
Л и л и е в 
с п е ч е л в а 
к о н к у р с 
и  замина-
ва за Па-
риж, къде-
то следва 

търговски науки със стипендия на 
Министерството на търговията. Там 
се запознава отблизо с  творчест-
вото на класиците на символизма 
Маларме, Верлен, Рембо. Изпраща 
стихотворения, които Подвързачов 
и  Дебелянов публикуват в  списа-
нията „Оса“, „Смях“, „Наш живот“, 
„Демократически преглед“, „Съвре-

менна мисъл“ и др. През 1910 г. Ли-
лиев е представен с 14 стихотворения 
в първата „Българска антология. На-
шата поезия от Вазова насам“.

По време на Балканската война 
е мобилизиран в Стара Загора. Тогава 
написва цикъла „Война“. През 1919 г. 
излиза първата му книга „Птици в но-
щта“. В този период той става сътруд-
ник и  съредактор на сп. „Златорог“. 
През 1922 г. излиза втората му книга 
със стихове „Лунни петна“.След пое-
мата си „Родина“ (1925) в продълже-
ние на 9 години Лилиев не публикува 
нови стихове. Тази пауза е  белязана 
с две важни събития в творческата му 
биография. В края на 1931 г. се появя-
ва антологичната му книга „Стихо-
творения“, а през март 1934 г. в „Зла-
торог“ излиза цикълът „При морето“ 
– последните стихове, които поетът 
отпечатва приживе. Те са свързани 
с пребиваването му във Варна, къде-

то е  преподавател по френски език 
в  Търговската академия. Цикълът 
предизвиква широк отзвук. Възпри-
ема се като поетическо възкресение 
и обновление, като нова стилистична 
ориентация на поета.

От 1934 г. до края на живота си, 
Лилиев е драматург на Народния те-
атър. Присъствието му се оказва осо-
бено стимулиращо за развитието на 
българската драматургия. Привлича 
за каузата на театъра най-добрите 
български писатели и  преводачи. 
Превежда за нуждите на репертоара 
огромна част от европейската класи-
ческа и съвременна драма – Шекспир 
(„Сън в лятна нощ“, „Ромео и Жули-
ета“, „Крал Лир“, „Хамлет“), Корней 
(„Сид“), Хофманстал („Електра“), 
Виктор Юго („Ернани“) и  др. Име-
то на поета е свързано с разцвета на 
българския театър през 30-те и 40-те 
години. 

О ще като ученик в Севлиевската 
гимназия започва своите пое-

тични опити, повлияни от произведе-
нията на Вапцаров, Гео Милев, по-къс-
но на Есенин и на Маяковски.

Когато през 1946 година се полагат 
основите на младежките строителни 
бригади, П. Пенев се включва в стро-
ежа на железопътната линия Ловеч 
– Троян и на язовир „Росица“. Стро-
ителните обекти стават втори дом на 
поета. От 1949 година животът му 
се свързва изцяло с  изграждането 
на Димитровград. Той обиква новия 
град с цялото си сърце, прекарва най-
хубавите и най-плодотворни години 
от живота си в него. Работи не само 
като строител, но и  като журналист 
във в. „Димитровградска правда“, 
като редактор във в. „Стършел“, 
в. „Добруджанска дума“, по-късно 
и като кореспондент на в. „Литерату-
рен фронт“. През 1956 година излиза 
първата му и  единствена приживе 
стихосбирка „Добро утро, хора“, пос-
ветена на строителите-създатели на 
Димитровград. След смъртта му е от-

печатана поемата „Дни на проверка“, 
която му спечелва любовта и призна-
нието на читателите.

Освен на стихотворения, Пеньо 
Пенев е автор и на множество очерци, 
репортажи и фейлетони. С някои свои 
сатирични статии обаче си навлича 
гнева на много хора и  постепенно се 
превръща в „неудобен“ човек. Лични-
те брачни тревоги на поета, лишения-
та, в които живее, проблемите с алко-
хола, огорчението от живота, липсата 
на перспектива, почти постоянната 
меланхолия – всичко това го смазва 

и обезверява, води до няколкото него-
ви опита за самоубийство.
Страхувам се... 
Не ще ми стигне времето.
Върху клепачите ще слезе вечерта...
Ще бъдат недовършени поемите
и недопята песента...

Самоубива се на 27 април 1959 г., 
ненавършил 29 години. 

Пеньо Пенев (1930–1959)
80 години от рождението му
Роден е на 7 май 1930 Година в село добРомиРка, севлиевско. пРеживява не особено щастливо дет-
ство, което веРоятно е сРед пРиЧините за постоянната меланхолия и душевна неуРавновесеност.

Не мечтая
 безсмъртие
  и пътища леки,
а ватенка топла
 за зимния ден. –
Безсмъртно
нека остане
 навеки
построеното
 тук
  от мен!
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Празници и традиции

24 юНИ
РОждЕСТвО НА йОАН 
кРЪСТИТЕЛ (ЕНЬОвдЕН)

Празникът носи белезите на 
развит в  миналото слънчев култ. 
В  ранно утро всички излизат по 
високите поляни, за да наблюдават 
изгрева. Според поверието, на този 
ден слънцето се изкъпва в  реката 
или морето, играе и поема своя об-
ратен път към зимата. Затова каз-
ват, че св. Еньо си облича девет ко-
жуха и отива да моли Бог да доведе 
зимата. Жените берат цветя и бил-
ки, правят от тях голям венец и  се 
провират през него заедно с децата 
за здраве.

В  Южна България на този ден 
се изпълнява обичаят Еньова буля. 
Всички девойки в  предбрачна въз-
раст, налели от вечерта „мълчана 
вода“, т.е. налята мълчешком, на-
кичени с  набраните преди изгрев 
билки, обличат малко момичен-
це – сираче, в  невестински дрехи, 
забраждат го с  червено було и  го 
носят поред на раменете си околов-

ръст селото, като пеят специални за 
празника песни. Спират се на всеки 
кръстопът, за да изпълнят песента 
си за здраве и берекет, обхождат ме-
рите, нивите. Играят и  предназна-
чено за случая хоро, преди да влязат 
в  самото село. Хорото е  спокойно, 
със стъпките на „буенец“. Мело-
диите са строги и  тържествени. 
Девойките завършват обиколката 
си в  определена къща, където ще 
стане ладуването, гадаенето и  вся-
ка пуска в  котле свой знак – китка 
или пръстен. Момиченцето, наре-
чено „Еньова буля“, бърка в котлето 
и  вади „късметчетата“. Действието 
е съпроводено с припявания, които 
предричат за какъв ерген ще се омъ-
жи момата.

Ладуването се провежда от мо-
мите в  различни дни на годината 
– най-вече на Васильовден, на Гер-
гьовден /6 май/ и  на Еньовден /24 
юни/.

29 юНИ
СвЕТИ пЪРвОвЪРХОвНИ 
АпОСТОЛИ пЕТЪР И пАвЕЛ 
(пЕТРОвдЕН)

Апостол Петър, брат на Ап. Ан-
дрей, бил рибар от гр. Капернаум на 
брега на Галилейското езеро. Спо-
ред Евангелския разказ, Христос 
повикал двамата братя да тръгнат 
след него и  те го следвали до деня 
на неговото Възнесение. Еврейско-
то име на апостола било Симон, 
а името Петър, което означава „ка-
мък“, му било дадено от Исус Хрис-
тос. След Възнесението, Апостол 
Петър разпространявал християн-
ството в Сирия, Кападокия, Галатия 
и Понт. Преданието уверява, че за-
гинал мъченически заради вярата 
си, заедно с Апостол Павел.

Апостол Павел не е  от кръга на 
Христовите ученици. Роден в Мала 
Азия, той бил фарисей – член на 
еврейска секта, която преследва-
ла християните. В  книгата „Дея-
ния на на Св. Апостоли“ /XI гл./ се 
разказва, че на път за Дамаск имал 
необикновено видение, от което за-
губил зрението си и чул Божия глас 
от небето. Това събитие било по-
вратно в живота му. Излекуван, той 

се покръстил и станал най-ревност-
ният разпространител на христи-
янската вяра. Наречен е  „Апостол 
на езичниците“. Проповядвал в Ан-
тиохия, Киликия, Кипър, Галатея, 
Ефес, Атина, Македония, Коринт, 
Испания. Завършил живота си 
в Рим на 29 юни 67 г. В Новия завет 
на Библията са поместени 14 негови 
послания до новопокръстени във 
вярата, в  които разяснява христи-
янските ценности и  правилата на 
църковния живот.

1 юЛИ
Св.Св. БЕзСРЕБРЕНИцИ кОзМА 
И дАМИАН, СвЕТИ вРАЧ

Първият ден на юли е празник на 
всички лечители. Набраните от тях 
в  нощта срещу Енювден билки, се 
разпределят и сортират.

20 юЛИ
Св. пРОРОк ИЛИя (ИЛИНдЕН)

Ревностен последовател на Бога 
и яростен изобличител на идолопо-
клонничеството, пророк Илия жи-
вял по време на цар Ахав и царица 
Йезавел, които се кланяли на езиче-
ския бог Ваал. Разгневен от нежела-
нието им да спазват заповедите на 
истинския Бог, светецът опитвал 
да им посочи правилния път чрез 
заплаха от суша и глад, чрез чудеса 
и усърдни проповеди. Пророк Илия 
успял да обърне мнозина в правата 

Св. Йоан Кръстител, стенопис от XIV в., 
иконостас на Московския Кремъл

Св. Илия, българска икона
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вяра, но владетелите и по-голямата 
част от народа тънели в  безчестие. 
Огорчен, но несломен, той продъл-
жил заедно с ученика си Елисей да 
обикаля сред хората и да ги поуча-
ва. След като получил предизвес-
тие, един ден пророкът бил отнесен 
на небето от огнена колесница, като 
оставил на Елисей само горната си 
дреха.

Юдеите вярвали, че той отново 
ще слезе сред тях преди идването на 
Месията. Ето защо когато след мно-
го години се появил Йоан Предтеча, 
той често бил смятан за върналия се 
на земята пророк.

Св. Илия се почита от всички 
християни като най-големия биб-
лейски пророк и – заедно с Мойсей 
– за един от двамата най-велики 
старозаветни мъже.

27 юЛИ
Св. СЕдМОЧИСЛЕНИцИ

Почитта на българската църква 
към делото на Равноапостолите Ки-
рил и Методий и техните най-близ-
ки ученици се изразява и в общото 
им честване като Св. Седмочисле-
ници. Освен двамата първоучители, 
в  това свещено число влизат уче-
ниците им Климент, Горазд, Наум, 
Ангеларий и  Сава. Традицията да 
се честват заедно е  много стара. 
Най-рано имената на седмината се 
споменават в  Пространното житие 
на св. Климент Охридски от архи-
епископ Теофилакт, написано към 
края на XI в. През XIII век култът 
към Седмочислениците е  разпрос-
транен из българските земи.

30 юЛИ
БОГОРОдИЧНИ зАГОвЕзНИ

Богородичният пост продължава 
две седмици и  свършва с  големия 
християнски празник Успение на 
Пресвета Богородица /15 август/, 

познат сред българите като Голяма 
Богородица. По традиция Божията 
майка се почита като покровителка 
на семейството, на децата и на раж-
даемостта. Затова в деня на нейния 
празник жените украсяват иконата 
на светицата с цветя, поставят пред 
нея дарове – кърпи, ризи и  пари. 
Това се прави за забременяване 
и  леко раждане, за здравето на ро-
дилките и  децата. Жените си раз-
менят украсени обредни хлябове 
и  питки. Средата на Богородични-
те пости се нарича Преображение 
Господне или Сотировден /6 ав-
густ/. На този ден по традиция се 
бере първото узряло грозде. То се 
носи в черквата да се освети от све-
щеник. След това жените раздават 
гроздето заедно с други плодове за 
здраве и благополучие.

6 АвГуСТ
пРЕОБРАжЕНИЕ ГОСпОдНЕ

Християнската църква чества 
деня на Преображението Госпо-
дне като спомен за небесната слава 
и мощ на Спасителя.

Когато Иисус Христос ходил 
сред хората и проповядвал, мнози-
на проявили съмнение в  неговата 
божествена същност. Те приема-
ли пророчествата на Стария завет 
буквално и  си представяли, че из-
пратеният от Бога Спасител ще въз-
станови царското достойнство на 
Израилевата държава, ще седне на 
престола и  ще прогони чуждите 
господари. Дори сред Христовите 
ученици имало такива, които труд-
но приемали неговото учение за 
смирение и  за поемане на страда-

ния в името на Бога, за преходнос-
тта на земната слава и за вечността 
на небесния живот. Ето защо той се 
изкачил заедно с трима свои учени-
ци – Петър, Яков и Йоан на Тавор-
ската планина. След вглъбена мо-
литва Иисус изведнъж се явил пред 
тях преобразен – лицето и дрехите 
му светили с ослепителна светлина. 
До него стояли великите библейски 
пророци Мойсей и  Илия. Чул се 
глас от небето, който посочил Ии-
сус като Божи син. Когато посмели 
отново да отворят очи, Христовите 
ученици го видели в  обикновения 
му човешки облик.

15 АвГуСТ
уСпЕНИЕ БОГОРОдИЧНО

След Възнесението на Иисус 
Христос, Апостолите очаквали 
в  Ерусалим обещаното слизане на 
Светия Дух. С  тях била и  майката 
на Иисус – Света Богородица Ма-
рия. Тя живеела в дома на Йоан Бо-
гослов, комуто Синът Божи я пове-
рил в последните минути на земния 
си живот. След слизането на Светия 
дух над Апостолите, те се отправи-
ли в  различни краища на света, за 
да проповядват Словото Божие на 
различни езици. Света Богородица 
останала в  Ерусалим и  прекарала 
дните си в  молитви. След години 
й  се явил Архангел Михаил и  като 
й  подал палмова клонка, й  извес-
тил, че след три дни тя ще се пресе-
ли при сина си в Царството небесно. 
Света Багородица с  радост приела 
тази вест и започнала да се готви за 
събитието. По Божие чудо в  дома 
й пристигнали всички Апостоли, за 
да я  изпратят в  последния й  земен 
път. В уреченото време сам Иисус се 
явил в небесна светлина, за да вземе 
душата на майка си. Апостолите по-
гребали тялото й в Гетсимания, а на 
третия ден тя била взета на небеса-
та. Денят на Богородничното Успе-
ние е един от най-големите христи-
янски празници. 

Успение Богородично, икона, Зографски 
манастир

Св. Седмочисленици, икона от 18 в.

Преображение Господне, икона от 14 в.
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В анотацията към романа е на-
писано: „Демони ли? Те са 

в  нас и  около нас, достатъчно е  да 
се събуди един, и  в  миг се нарояват 
и  развилняват други! Демони са на-
шите угризения, амбиции, житейски 
неудачи, нереализирани въжделения, 
безжалостната ни памет, изневерите, 
любовните страсти… Но нима е въз-
можно любовта да се превърне в  де-
мон? Какво влага в  телесната любов 
и еротиката една жена? А един мъж? 
Мъдрата авторка знае отговорите. 
Познава пътя на романа от най-съ-
кровеното кътче, където се раждат 
стиховете и  ораториите. Знае как 
древното източно учение И дзин гово-
ри на съвременния европеец, търсещ 
душевното си равновесие. Всеки носи 
в себе си своите демони, от романа на 
Ева Кантуркова те надзъртат към нас, 
познати и непознати. Ще ни помогне 
ли голямата майсторка на перото да се 
отърсим поне от някои от тях?“

Ева Кантуркова не излиза за първи 
път на български език. Нейни разкази 
и откъси от богатото й романово твор-
чество се появяват още от 1999 годи-
на. За интереса към белетристиката 
й свидетелстваше препълненият салон 
с почитатели на писателката и живата 
дискусия, разгърнала се след предста-
вянето на романа от Главният редак-
тор на Издателството – г-жа Валентина 
Бояджиева и литературоведът Силвия 
Чолева. Вълненията си за работата 
върху текста сподели и преводачката.

Представянето на книгата й  беше 
нейната първа й  спирка в  България. 
На 19-ти май тя беше скъп гост и на 
студентите по бохемистика от Пло-
вдивския университет, които – заед-
но с  преподавателите си – изразиха 
радостта от срещата и  желанието за 
по-чести живи контакти с  големите 
майстори на чешкото художествено 
слово. 

Текст: Ясен Петков

Х ристина Милушева е  родена 
в  семейството на тракийски 

бежанци, ко-
ито след Пър-
вата светов-
на война са 
прокудени от 
родното Бело-
морие и  нами-
рат убежище 
в  Харманли, 
Южна Бълга-
рия. През 1949 
г. издържа 

с  отличен конкурсния изпит и  за-
почва да следва в Карловия универ-
ситет в  Прага, специалност чешка 
филология. След завръщането си 
в България е назначена като прево-
дач в Министерството на отбраната. 
Придружава делегации на високо 
равнище, работни групи, ансамбли, 
лектори и специалисти. През 1976 г. 
преминава на работа във Военното 
издателство. Извън служебните си 
задължения превежда художестве-
на литература. Нееднократно е  на-
граждавана за дейността си. През 

2002 г. Съюзът на преводачите 
я  удостоява с  Награда за цялостна 
творческа дейност.

„Жертва съм на българо-чехо-
словашката дружба“ – шегува се тя, 
когато стане въпрос за неуморна-
та й  работа. Не по-малко важно е, 
че е  човек с  широко сърце и  душа, 
слънчев и  добър. Взискателен към 
себе си, но щедър и толерантен към 
другите.

Списание „Роден глас“ й пожела-
ва още много радост, здраве и щас-
тие. 

Ева Кантуркова в България

Честит юбилей!

на 18-ти май, в салона на Чешкия култуРен центъР в софия, Гостува Голямата дама на съвРемен-
ната Чешка литеРатуРа – ева кантуРкова, поканена по повод пРедставянето на Романа й „DémoNi 
NečasU“ с бълГаРско заГлавие „демони на лошото вРеме“, публикуван от издателство „паноРама+“ 
в пРевод на маРГаРита кюРкЧиева.

бълГаРската бохемистка хРистина милушева е от онова поколение, което се Ражда малко пРеди 
втоРата световна война и детските й Години са свъРзани с лишенията и несГодите, които тя носи. 
завъРшва висшето си обРазование в пРаГа и пРез целия си живот Работи – Честно, неумоРно и все-
отдайно – оставяйки след себе си множество бРилянтни пРеводи. на 13 маРт хРистина милушева 
навъРши 80 Години.
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