
Ц елта на фестивала, която са си 
поставили от самото начало 

инициаторите и  главните органи-
затори – сдружение „Лимбора“, е да 
зарадва почитателите на фолкло-
ра, без значение от техните умения. 
„Целта ни е радост от танца и музи-
ката – казват те – в това виждаме по-
зитивната творческа сила и приноса 
на всеки един човек. Всеки концерт 
е доказателство, че музиката, песни-
те и танците са универсален език за 
разбирателство там, където думите 
не стигат. Фестивалът е ясен знак за 
уважението към отделните култури 
и народности.“

Фестивалът традиционно се със-
тои на няколко сцени, две от които са 
традиционни: импровизирана сцена 
на Staroměstské náměstí, където на 28 
май протече „Фолклорният мара-
тон“ и сцената на театър Vinohrady, 
където на 29 май се състоя заклю-
чителният галаконцерт „Хармония 
на контрастите“. През тази година 
изпълнения имаше и  в  църквата 
„Nejsvětějšího Svalvátora“, а  в  TOP 
Hotel Praha, където бяха настанени 
участниците, се състоя „Училище на 

ритмите“. Допълнителната програма 
по традиция включваше изложба на 
народни носии, допълнена с лекция 
за историята им и ролята на отдел-
ните съставни части.

„Искаме да вярваме – казват чле-
новете на състав „Лимбора“, – че 
всяко издание на фестивала е свое-
образен „акумулатор“ – извор на по-
зитивна енергия в днешния забързан 
свят. Музиката, танците и песните са 
вечни носители на радост от живота 
и  обогатяване, припомняне на съ-
кровищницата на собствения народ 
– и на останалите народи.“

Съорганизатори на фестивала са 
отделните национални малцинства 
и  по този начин той се превръща 
в  тяхна най-голяма съвместна изя-
ва и  единствена по своите мащаби 
в цяла Чехия. Фестивалът е спонсо-
риран от Кметството на Прага и Ми-
нистерството на културата на Чехия.

УЧАСТНИК ОТ БЪЛГАРИЯ 
БЕШЕ ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ 
„ПРИМОРСКО“

Ансамбълът е  основан през 1998 
г., като наследник на група за ав-

тентичен фолклор към читалище 
„Самообразование“ към Община-
та. Първоначално започва работа 
група за обработени народни песни 
с  художествен ръководител Христо 
Йорданов. През 1999 г. към група-
та се създава и танцов състав. През 
2000 г. двете друпи се обединяват 
и  правят първия си самостоятелен 
концерт като фолклорен ансамбъл. 
Днес репертоарът му наброява над 
100 песни и 50 танца. Свързан е ос-
новно със странджанския фолклор, 
но включва песни и танци и от други 
области на България. В творческата 
си биография има над сто концер-
та и  смесени фолклорни програми 
в България и в чужбина. Всички са-
модейци, които участват в ансамбъ-
ла, са жители на град Приморско.

Дейността, която ансамбълът 
развива, е възможна благодарение 
на финансовата подкрепа на Об-
щина Приморско. Спада към На-
родното читалище на Приморско, 
основано на 31 март 1919 г. като 
ученолюбиво сдружение „Само-
образование“ От основаването си, 
читалището си поставя за цел да 

ТОВА БЕШЕ МОТОТО НА ТАЗГОДИШНОТО, 13-ТО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ПРА-
ГА – СЪРЦЕТО НА НАРОДИТЕ“, КОЙТО ПРОТЕЧЕ ОТ 27 ДО 29 МАЙ НА НЯКОЛКО СЦЕНИ В ПРАГА. И ТАЗИ ГОДИНА 
ПРОГРАМАТА БЕШЕ ПЪСТРА И ВКЛЮЧВАШЕ ПРОГРАМИ КАТО „ХАРМОНИЯ НА КОНТРАСТИТЕ“, „ФОЛКЛОРЕН МА-
РАТОН“ И „УЧИЛИЩЕ НА РИТМИТЕ“, КЪДЕТО ЖЕЛАЕЩИТЕ ИЗПРОБВАХА ТАНЦОВИ СТЪПКИ, ПЕСНИ И СВИРЕНЕ 
НА НАРОДНИ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ. УЧАСТНИК ОТ БЪЛГАРИЯ БЕШЕ ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „ПРИМОР-
СКО“ ОТ ГРАД ПРИМОРСКО.

Който може да ходи 
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издига културно-просветния жи-
вот на селото, да ограмотява, про-
свещава и разпространява родна-
та култура. Днес към читалището 
функционират четири самодейни 
състава, сред които и  ансамбъл 
„Приморско“, с  художествен ръ-
ководител Христо Йорданов.

„Приморско се намира на пре-
красно място – казва с  обич Ли-
ляна Димова, кмет на община 
Приморско – уникален природен 
феномен, където Черно море це-
лува бреговете на Странджа.“

От думите й става ясно, че 
Приморско наистина има как-
во да предложи на туристите. На 
първо място това са двата плажа, 
южен и  северен. „Ние разполага-
ме с  най-дългите и  най-широки-
те плажни ивици. Южният плаж 
е  с  по-ситен пясък и  по-плитко 
дъно, Северният е  с  по-едър пя-
сък и  по-голяма дълбочина. Тук 
се намира резерват „Ропотамо“, 
на чиято територия се намират 
множество уникални природни 
обекти, като лиманът на река Ро-
потамо, блатото Аркутино и  т.
нар. лонгозни гори. По устието 
на Ропотамо се намира скалният 
феномен, наречен Лъвската гла-
ва, която е  невероятна атракция 
за малки и  големи. През 2003 г. 
беше открито тракийско мегали-
тно светилище, наречено „Беглик 
Таш“, за което се предполага, че 

е било съградено през 14 в.пр.н.е. 
Разполагаме и  с  невероятна мор-
ска археология. Приморско се 
намира на място, където още от 
далечното минало се е  развивала 
голяма търговска дейност, оста-
вила следи най-вече под формата 
на котви. По селата, които са на 10 
– 12 км от плажната ивица, разви-
ваме селския туризъм. Имаме ус-
пех, тъй като има туристи, които 
предпочитат вечер да се приберат 
в  тихо, спокойно странджанско 
село.“

Приморско е  предпочитана ту-
ристическа дестинация за чешки-
те туристи. „Мястото е тихо, а жи-
телите – гостоприемни. Според 
мен чешкият турист търси спо-
койствие, уют, комфорт и  добро 
посрещане.Чешкият турист е  не-
прекъснато присъствие в  нашето 
Приморско. Някаква носталгия, 
предавана от поколение на поко-
ление, го връща отново и отново.“

Много внимание в Общината се 
отделя на културната дейност. Об-
щината се състои от пет села. „Във 
всяко от тях има читалище и фол-
клорен ансамбъл, поддържани със 
средства на общината. Общината 
дава много средства, тъй като те 
са възможност да покажем наше-
то творчество. Те са самодейци, 
но от наблюдения знаем, че играят 
като професионалисти. Дни като 
днешният дават възможност да 

покажем България, нашата иден-
тичност и нашето самосъзнание.“

Много внимание се обръща на 
т.нар. социална дейност. „Доти-
раме цялото образование, имаме 
безплатно здравеопазване, без-
платен транспорт, безплатна дет-
ска градина и  безплатна детска 
кухня. Така например при ражда-
нето на бебе даряваме 3000 лева. 
Всичко това, може би, помага за 
задържането на младите хора.“

Работи се и по редица сериозни 
проекти. „Искаме Приморско да 
има добра инфраструктура, кана-
лизация и  пречиствална станция, 
хубаво читалище и  хубав център. 
Някои от големите ни проекти 
вече получиха европейско финан-
сиране и са реализирани, други са 
във фаза на сключване на догово-
ри. Един такъв пример е  читали-
щето, което в най-скоро време ще 
добие съвсем различен вид.“

Мандатът на Лиляна Димова 
изтича в  края на годината. „Ако 
жителите на общината преценят, 
че се справям добре, ще ме избе-
рат отново – казва тя, – а  ако не 
– ще изберат някой друг. Много 
се надявам, който и да дойде след 
мен да поддържа онова, което ус-
пяхме да съхраним въпреки теж-
ките кризисни години. Мисля, че 
Приморско има бъдеще и  всеки 
трябва да се постарае да го разви-
ва.“ �

– може и да танцува!
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