
С настъпването на 2011 година, 
Институтът оповести стартиране-
то на своя проект „Българска биб-
лиотека“. 

Фондът съдържа българска 
и  преводна литература, справочни-
ци, каталози, луксозни фотографски 
издания, речници и  учебници по 
български език. Достъпът е  свобо-
ден за всички желаещи. Заемането 
на книги и  документи е  безплатно. 
За по-добра ориентация на читате-
лите, заглавията са разделени в  два 
раздела: художествена литерату-
ра и  научна литература. Срокът за 
ползване е един месец.

Починът не е нов. Преди години, 
по времето, когато се е  намирал на 
ул. „Příkopy“, Институтът е  разпо-
лагал с  библиотека. Запазените до 
днес книги представляват основния 
фонд. Към него са прибавени нови-
те – онези, които издателствата про-
дължават да изпращат или предос-
тавят като подарък след съответната 
презентация.

За съжаление, този, който 
е свикнал (дълго и с удоволствие) 
да се рови в  книгите и  да записва 
взетите в  читателския картон, ще 
бъде разочарован. Библиотека-
та на Института (подобно на На-
ционалната библиотека на Чехия, 
например), работи на електронен 
принцип – книгите са в  сутерена 
и  читателят сърфира между вир-
туалните им еквиваленти. В  слу-
чая с  библиотеката на Института 
това означава, че отваря интернет 
страницата на Института, намира 
двата списъка, избира си книги 
и  си ги поръчва на имейл адреса 
на Института. След това, в предва-
рително уговорено време, може да 
отиде да си ги вземе.

Служителите на Института пла-
нират създаване на електронен ка-

талог. След като книгите бъдат въве-
дени в базата данни на съответната 
програма и  каталогизирани, търсе-
нето ще става – както е  редно – по 
съответните параметри като загла-
вие, автор, жанр и др.

През 2011 година, библиотеката 
ще бъде разширена с  видео и  ау-
дио материали. Следващата стъпка 
ще бъде обновяване на връзките 
с  издателствата в  България. Много 
от тях автоматично изпращат свои 
книги, но през 2011 г. ще получат 
информация, че библиотеката е об-
новена и  може да бъде форма за 
представяне на техните заглавия 
в  чужбина. Идеята е  това да бъде 
комбинирано с  представяне на са-
мото издателство в  галерията на 
Института в Прага.

Един от дълготрайните проек-
ти, които служителите на Инсти-
тута наричат шеговито „Пексесо-
то“, носи официалното име „100-те 
туристически НАЙ на България“. 
Става въпрос за шестмесечен про-
ект, чиято цел е чрез лекции, филми, 
срещи, изложби (и т.н.) да представи 
България като атрактивна туристи-
ческа дестинация, обръщайки вни-
мание не толкова на Черноморието, 
колкото на другите възможности 
– културен туризъм, фолклорни 
фестивали, етнографски музеи, ви-
сокопланински туризъм, екотури-
зъм, както и да запознае чешката об-
щественост с  българската история 
и култура. Най-ценното в замисъла 
е формата, която няма да е с реклам-
на насоченост, а информативна.

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ, БЪЛГАРСКИЯТ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ В ПРАГА ПРАВИ НЕВЪЗМОЖНОТО, 
ЗА ДА РАЗШИРИ И РАЗНООБРАЗИ СВОЯТА ДЕЙНОСТ. ГОЛЕМИ ПРОМЕНИ НАСТЪПИХА И ВЪВ ВИЗУАЛИЗАЦИЯТА 
И РЕКЛАМИРАНЕТО НА ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ. ПЛАНЪТ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ СВОЕВРЕМЕННО СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА 
ПО ВСИЧКИ ДОСТЪПНИ КАНАЛИ. НАЙ-ВАЖНИТЕ ИЗЯВИ, КОИТО ФИГУРИРАТ В НЕГО ПРЕЗ ПРОЛЕТТА, ДО НАЧА-
ЛОТО НА ЛЯТОТО, ИЗГЛЕЖДАТ ОБЕЩАВАЩО.

ПРЕЗЕЗ ППОСОСЛЕЛЕДНДНИИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ БЪЛГАГ РСКИЯТ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ В ПРАГА ПГ

Очакват ни Дечко Узунов 
и „Градините Кински“

Готварско шоу на Българския ден в Търговска галерия „Феникс“
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Проектът предполага пет тема-
тични вечери, всяка от които ще се 
съсредоточи върху двайсет от стоте 
обекта. Шеговитото работно загла-
вие „Пексесото“ идва от безплатно 
разпространяваните състезателни 
карти тип „pexeso“, изобразяващи 
100-те обекта.

Проектът стартира на 27 януари 
и  представи обекти с  номера от 1 
до 20. Презентацията, наречена „По 
пътя на слънцето – Велико Търново, 
Трявна, Дряново, Боженци, Етъра“, 
представи Красимира Мархолева, 
доктор по история. Беше прожекти-
ран и  документален филм за „Етъ-
ра“. Официалиен гост от България 
бе Ангел Гоев – директор на Етног-
рафски комплекс на открито „Етъ-
ра“, който разказа за програмата на 
комплекса, включваща възстановки 
на фолклорни празници и  тради-
ции, етнографски изложби, панаир 
на народните занаяти и други.

Проектът ще завърши в началото 
на лятото с турнир за деца в „pexeso“, 
викторина за възрастни и награжда-
ване на най-добрите участници (уик-
енди в туристически хижи и обекти, 
пътувания и  почивки в  България, 
сувенири и книги). Награждаването 
ще се осъществи по време на внуши-
телно, целодневно шоу, което ще се 
състои в „Градините Кински“, до Ет-
нографския музей. Програмата, коя-
то подлежи на одобрение от страна 
на Пражкото кметство ще включва 
участието на самобитни майстори 
от Етъра, танцьори и певци от цяла 
България, състезания за деца и въз-
растни.

Летният филмов маратон във 
Всетин ще представи творби на 
българската кинематография. 

Маратонът, организиран от Фил-
мов клуб – Всетин, със съдействи-
ето на Асоциацията на чешките 
филмови клубове, от няколко го-
дини е  фокусирал вниманието си 
върху кинематографията на Бал-
канските страни, чиито продукции 
са централна негова тема. Тазго-
дишното 13-то издание (е, да...) 
е  посветено на България, преди 
това беше  Македония. По тради-

ция, от съответната страна участ-
ват 11 филма. Публиката е  осигу-
рена – киноманите пристигат от 
Филмовата академия в  близкия 
град Злин и цялата околност и ре-
зервират хотелчетата за всички 
три (да ги наречем фестивални) 
дни. Филмите и гостите, вече поло-
вин година, договаря Българският 
институт в Прага.

Изложбата на оригинали на го-
лемия наш художник Дечко Узу-
нов ще бъде гвоздеят в  пролетната 
програма на Института. Тя ще бъде 
открита на 24 май, в Деня на българ-
ската просвета и  култура и  на сла-
вянската писменост, в  галерията на 
Института. Съдействие в организи-
рането й оказва галерия-музей „Де-
чко Узунов“ към Софийска община. 
Гост на вернисажа ще бъде директо-
рът на музея. �

БЪЛГАРСКАТА ФОЛКЛОРНА ФОРМАЦИЯ 
„СИДЕРА“ И  ГРУПА „ОГНЕНО ХОРО“ БЯХА 
СРЕД ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ГОСТИ НА 13-ИЯ 
НАЦИОНАЛЕН БАЛ НА НОСИИТЕ В ЧЕХИЯ, 
КОЙТО СЕ ПРОВЕДЕ НА 5 ФЕВРУАРИ В TOP 
HOTEL, ПРАГА.

Главен организатор на грандиозния па-
рад беше Чешкото фолклорно сдружение. 
Българското участие беше осигурено със 
съдействието на Асоциация „Български 

фолклор“ и  Българския културен институт 
в Прага.
Фолклорният празник по традиция събра 
няколко хиляди гости, по-голямата част 
от които облечени в типични за родните си 
места носии. Програмата съдържаше му-
зика и  танци, в  изпълнение на участници 
от всички региони на Чехия, Моравия и Си-
лезия. Сред гостите на бала бяха групи от 
Гърция, Турция, Словения и  Украйна. Фол-
клорната програма протече в  4 зали и  на 

множество по-малки сцени. Тазгодишният 
бал беше посветен на региона Haná, чии-
то участнички се отплатиха с  направените 
3000 hanácké koláčky, хапнати от присъст-
ващите с дължимата скорост и апетит.
Гостите на празника се забавляваха с  бо-
гатата програма до сутринта. Фолклорна-
та формация „Сидера“, с  ръководител Ася 
Балтакова, плениха с  изпълненията си 
публиката. Овациите събраха и  танците на 
„Огнено хоро“ с ръководител Мишо Паунов.

Феерия за познавачи

Галерия-музей „Дечко Узунов“

Дечко Узунов
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