
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.
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Ученици представят  
свои виждания за България

Европейски проект „Генерация ´89“
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