
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.

ТРЕТАТА ПОТ РЕД СРЕЩЕЩА НАА МЛАДИ НАШЕНЦИ ВВ БЪРНО ПРОВЕДЕНА НА ПЪРВИ ММ ЙАЙ И НАРЕЧЕНА
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