
Н а тази среща студентите по бъл-
гарски език и  литература или 

балканистика, следващи в  Масарико-
вия университет, които вече са били на 
стаж в някой български университет, 
разказаха на своите колеги, които все 
още не са били там, какво е да следваш 
и да живееш няколко месеца в Бълга-
рия като чуждестранен студент.

На студентската среща, която беше 
организирана по инициатива на д-р 
Елена Крейчова, преподавател по бъл-
гарски език, бяха представени пре-
зентации, снимки и  видеоматериали 
от студентските престои в  Пловдив, 
София и  Велико Търново. Аудито-
рията имаше възможност да научи 
за различните програми и  форми на 
студентски обмен между Чехия и Бъл-
гария – не само за по-кратките летни 
школи, но и за по-дългите месечни или 
семестриални престои. Целта беше не 
само да се предостави информация от 
организационен характер, но предим-
но студентите да споделят личните си 
впечатления и да отговoрят на зададе-
ните въпроси от други студенти.

През втората част на срещата ди-
ректорът на Българския културен 
институт, Галина Тодорова, предста-
ви по-детайлно проекта „България 

в  чешките университети,“ в  рамките 
на който беше организирана и  тази 
проява. Проектът предвижда пореди-
ца от срещи с интересни гости, лекции, 
дискусии и прожекции и през 2012 г. 
Гамата от представени теми е широка 
– културно-историческо наследство, 
съвременно изкуство, обществено-
политическо състояние и  нагласи, 
кинематография, език и  литература, 
образователна система, православие 
и не на последно място българо-чеш-
ките взаимоотношения в исторически 
и съвременен аспект.

В  своето изказване, Галина Тодо-
рова говореше не само за историята 
и  настоящите цели на Института, но 
предложи на студентите няколко въз-
можности на сътрудничество в близ-
кото бъдеще. 

Елена Крейчова

„Звънчетата“ – тоест две цигулки, 
виола и  виолончело, бяха поверени 
в ръцете на квартет от четири момче-
та на възраст двайсет и двайсет и една 
години, от четири различни страни: 
Иван Борисов Иванов (цигулка) от 
София, Антон Чонка (цигулка) от 

Прешов, Чехия, Адам Пехочак (цигул-
ка) от Нитра, Словакия и Захар Оле-
гович Федоров (виолончело) от Стари 
Оскол, Русия.

От кратките им (все още) биогра-
фии става ясно, че и четиримата са та-
лантливи музиканти, които свирят от 
невръстни деца.

Иван Иванов започва музикалното 
си образование в Националното музи-
кално училище в София и продължава 
в музикалната гимназия „Ян Неруда“ 
в  Прага. Получава няколко награди 
от национални конкурси. Свири с из-
вестни оркестри като Чешкия нацио-
нален симфоничен оркестър и Чешка-
та филхармония.

Антон Чонка започва в  Начално-
то музикално училище в  гр. Прешов 
и  продължава в  Консерваторията 

в  Кошице. Победител е  в  няколко 
престижни цигуларски конкурса.

Адам Пехочак започва в Началното 
музикално училище в  Нитра и  про-
дължава в Консерваторията в Братис-
лава. Лауреат е на детски и междуна-
родни конкурси.

Захар Федоров завършва Начално 
музикално училище и  дълго време 
свири под ръководството на баща си.

В момента и четирите момчета учат 
в Пражката държавна консерватория.

На Коледния концерт в Българско-
то посолство изсвириха произведе-
ния на Лудвиг ван Бетовен, Джакомо 
Пучини, Павел Враницки и  Антонин 
Дворжак. Публиката хареса изпълне-
нието им и сърдечният й аплаус спе-
чели неочакван „бис“: първа част на 
„Малка нощна музика“ от Моцарт. 

семинаРът по южнослаВянски филолоГии и балканистика, оРГанизиРан от катедРата по слаВисти-
ка към философския факултет на масаРикоВия униВеРситет В бъРно ,заедно с участието на бълГаР-
ския култуРен институт В пРаГа оРГанизиРаха на 24 ноемВРи 2011 студентска сРеща „моята бълГаРия.“

Вместо да зазВъни с коледни зВънчета, бълГаРският култуРен институт, със съдейстВието на бъл-
ГаРското посолстВо, оРГанизиРаха на 9 декемВРи коледен концеРт – класическа музика, с която 
пожелаха на Всички бълГаРи (пРисъстВащи или не) Весели и щастлиВи пРазници.

Студентската среща „Моята България“

Квартет от коледни звънчета
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