
6 Роден глас

От 1 до 9 март на първия етаж 
на Посолството ни в Прага 
бе подредена експозицията 

„Mikulčicko-kopčanský archeopark”, 
организирана в рамките на започ-
налите вече инициативи, свързани с 
юбилейното честване на 1150 години 
от пристигането на светите братя Ки-
рил и Методий във Великоморавия. 

Изложбата е предоставена от му-
зея „Слованске храдище”, дело на Ма-
сариковия университет в Ходотин и е 
първият от двата представителни ма-
териала, с които Моравска област за 
втори път ще кандидатства за включ-
ване на този изключителен по своето 
археологическо и културно значение 
обект в списъка на ЮНЕСКО. 

Експозицията е пътуваща и има 
две версии: чешко-немска, която е 
предназначена за Чехия и Словакия 
и френско-английска - за предста-
вяне в чужбина, вкючително в цен-
тралата на световната организация 
ЮНЕСКО в Париж. Изложбата е пре-
зентирана в близките на Микулчице 
селища още от декември миналата 
година, след Българското посолство 
в Прага ще се отправи към Варшава. 

Територията на Микулчице в 
Южноморавската област на Чехия 

и на Копчани в Словакия са забе-
лежителен археологически обект, 
разкриващ най-добре съхранените 
останки от някогашното славянско 
укрепление, седалище на великомо-
равските князе Моимир I, Сватоп-
лук, Ростислав и Моимир II, където 
през IX век развиват просветителска 
и мисионерска дейност Солунските 
братя и техните ученици. 

Изложбата е съставена от девет 
части, всяка от които илюстрира със 
снимки намерените находки при ар-
хеологическите разкопки, продъл-
жили от 1954 до 1992 г. – княжески 
дворец, църкви и църковни гробища, 
базилика. Нова доминанта в Микул-
чице е скулптурата на Св. Св. Кирил 
и Методий, съпокровители на Ев-
ропа. Паметникът бе построен по 
инициатива на Българската култур-
но-просветна организация в Чехия, 
с финансовата помощ на българската 
държава и подарен на Микулчице. 

Православната църква на Чеш-
ките земи и на Словакия обяви 
2013-та за година на Св.св. Кирил 
и Методий, чиято мисионерска 
дейност има огромно значение за 
народите от Средна, Южна и Из-

точна Европа. Благодарение на 
Кирило-Методиевото дело тези на-
роди намират своята национална 
идентичност и духовна реализация. 
На основата на договаряне между 
православната и римокатолическа-
та църква, честванията ще бъдат 
общодържавни, тяхната кулмина-
ция ще започне през месец май в 

Микулчице и ще завърши на 5 юли 
във Велехрад. В подготовката на 
юбилея са се включили много сели-
ща в Чехия, различни институции, 
които подготвят богата програма 
от ученически състезания, семина-
ри, изложби и DVD представяния.

1150-ата годишнина от Велико-
моравската мисия на Солунските 
братя е свято събитие и за всяко бъл-
гарско сърце, затова нашата общ-
ност в Чехия, както и институции-
те ни, също ще се присъединят към 
някои от планираните инициативи 
на чешката държава, ще представят 
и свои - естествено, най-вълнуващ 
и очакван с нетърпение е съборът в 
Микулчице през месец май.  ◆

Гостуваща изложба
в Българското посолството
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