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  ТаланТ и ТворчесТво  

Средствата за провеждането на 
Фестивала тази година бяха оси-
гурени от Кметството на Бърно, 

Министерството на културата на Чеш-
ката република и акционерно дружество 
„Lesy města Brna”. В продължение на че-
тири поредни дни се състояха различни 
културни мероприятия, имащи за цел да 
представят пред гражданите и гостите на 
града, във възможно най-широк спектър 
културата, традициите и живота на от-
делните малцинства.

В рамките на Фестивала, учениците 
от няколко основни училища бяха запоз-
нати отблизо с това какви малцинства 
има в града, как са дошли тук и кои от 
техните традиции са се запазили и до 
днес. Промените в езика и литературата 
при съвместното съжителство с малцин-
ствените групи бе мотото на тематичната 
среща, домакин на която бе градската 
библиотека „Jiří Mahen”. Съвременната 

Бабилонфест’2012
От 19 до 22 септември в Бърно се проведе фестивал на малцинствата 
„Бабилон”. Състоя се за пета поредна година, като едно от най-значимите 
културни събития в южноморавската столица през есента. Организира 
го Комисията за малцинствата към общинския съвет на град Бърно със 
съдействието на Моравската галерия, Туристическия информационен 
център и сдруженията на малцинствата в града.

Текст и снимки:  
Райчо ВелеВ

гръцка музика бе представена в Metro 
Music Bar.

В планираната „Градина на народите”, 
в градския парк под замъка Špilberk, бяха 
посадените първите две дръвчета – дъб 
за германското малцинство и платан, 
символизиращ присъствието на унгар-
ско малцинство. Идеята е, в рамките на 
няколко години, тук да възникне алея с 
дървета на отделните малцинства, която 

да напомня на посетителите на парка, че 
в Бърно, редом с мажоритарното обще-
ство, живеят и хора от други етноси.

Може би най-интересната част на 
празника бе в събота, когато се откри 
изложба за живота на малцинствата, 
съпроводена с фолклорни изпълнения 
на танцови и певчески групи.

Българският фолклор представиха 
успешно танцовите състави „Китка”, 
към Българското културно-просветно 
сдружение в Бърно, и „Пирин” към ед-
ноименното гражданско сдружение в 
града.

На открито, пред сградата на Мо-
равската  галерия, се състоя дегустация 
на традиционни национални специа-
литети. На малък щанд представиха 
своите кулинарни умения и членовете 
на Българското културно-просветно 
сдружение.

Кулминацията на фестивала, галакон-
цертът „Ave Minoritas”, се състоя същата 
вечер в градския театър „Радост”. В него 
участвуваха общо десет танцови и пев-
чески групи, две от които споменатите 
вече „Китка” и „Пирин”. Въпреки крат-
кото време, предвидено за изпълнение, 
нашите танцьори представиха завидни 
умения при изпълненията на своите  хо-
реографии.

С пожелания за нови срещи и пол-
зотворна работа до следващия фести-
вал приключи тазгодишния, определе-
но успешен, мултикултурен празник на 
града. 


