
О т 18 до 21 април в  Прага 
се проведе международен 
пътуващ семинар „Съвре-

менни измерения на европейското об-
разователно и  научно пространство. 
Българо-чешки културни общувания“. 
Инициативата е  на Университета по 
библиотекознание и  информационни 
технологии в  София. Семинарът бе 
координиран от Българското посол-
ство в  Чехия с  домакин Българският 
културен институт в Прага. Парньори 
бяха Народната библиотека на Чехия 
и  Институтът по информационни 
изследвания и библиотекознание към 
Карловия университет.

Основните цели на семинара бяха 
усъвършенстване на знанията, профе-
сионалните умения и  компетенциите 
на академичния състав и установява-
не на институционални контакти с цел 
бъдещо академично сътрудничество.

Семинарът откри Елеонора Дими-
трова, временно управляващ Посол-
ството на Република България в Пра-
га. Приветствено слово произнесе д-р 
Мартин Соучек, заместник-декан на 
Хуманитарния факултет към Карло-
вия университет. Специални гости 
бяха д-р Барбора Дробикова, дирек-
тор на Института по библиотечни 
науки и информационни технологии, 
Хуманитарен факултет на Карловия 
университет и  д-р Хана Ландова, за-
местник-директор.

Проф. д.ик.н. Стоян Денчев – рек-
тор на УниБИТ прочете приветствени 
слова от Сергей Игнатов, министър 
на образованието, младежта и наука-
та и от Вежди Рашидов, министър на 
културата на България. „Искрено съм 
впечатлен – казва в  поздравлението 
си Вежди Рашидов, – че за поредна 
година провеждате вашия семинар. 

В  същото време съм и  удовлетворен, 
че той е  в  столицата на Чешката ре-
публика – Прага. Най-малко на вас, 
преподавателите от Университета по 
библиотекознание и  информационни 
технологии, трябва да припомням, че 
Чехия има сериозен принос за разви-
тието на следосвобожденската култу-
ра в България.“

Свои доклади на английски и  на 
български език представиха около 30 
професори, доценти, асистенти и док-
торанти, обособени в три секции. На-
правена бе и чешка премиера на книга-
та „Най-дългият таратор – прозаична 
какафония“ на българския художник 
и  преподавател по Съвременна исто-
рия на изкуството и съвременно изку-
ство, Евгени Велев.

Научната програма на семинара 
включваше разговори на ръковод-
ството на УниБИТ с  ръководството 
на Института по библиотечни науки 
и  информационни технологии към 
Хуманитарния факултет на Карловия 
университет с  оглед подписване на 
рамков договор и  бъдещи съвместни 
инициативи. �

З а първи път след демократич-
ните промени, Българският 
културен институт в  Прага 

организира „Дни на българската кул-
тура“ в  Моравия. Богатата програма 
обиколи пет моравски града: Острава, 
Всетин, Ухерске Храдище, Кромержиж 
и Бърно. Културният почин, осъщест-

вен през месеца на българската про-
света и култура – месец май, протече 
при голям интерес от страна на публи-
ката и  беше посветен на 1150 годиш-
нината от Великоморавската мисия на 
светите братя Кирил и Методий.

Патронаж над събитието пое Вежди 
Рашидов, министър на културата на 
България и  Алена Ханакова, минис-
тър на културата на Чехия. Проектът 
бе включен в  официалната програма 
на тържествата „Дни на Европа“, ор-
ганизирани от Представителството на 
Европейската комисия в Чехия.

Честванията включваха богата 
културна програма – джаз концерти, 
изложби, прожекции на съвременен 
игрален филм, прожекции на докумен-
тален филм, както и  фолклорни кон-
церти. Партньори на събитието бяха 

културните домове в съответните гра-
дове, както и сдруженията на местни-
те българи и  кметствата на градовете 
Бургас и Приморско.

В градовете Всетин и Ухерске Хра-
дище, програмата включваше концер-
ти на фолклорен ансамбъл „Примор-
ско“, изнесени на площадите в центъра 
на градовете и осъществени съвместно 
с кметствата на градовете Приморско, 
Всетин и  Ухерске Храдище. В  Бърно, 
концертът на „Приморско“ беше обо-
гатен с изпълнението на танцов състав 
„Пирин“.

Участник в  „Дните на културата“ 
беше и джаз формация „Бургас“, която 
изнесе концерти, както и  изложбата 
„Джазопис“, включваща картини и ху-
дожествени снимки на бургаски тво-
рци. �

Пътуващ семинар  
за образователното и научното пространство

Дни на българската култура в Моравия
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