
6 Роден глас

Едва ли има българин, който може да остане безразличен към датата 24 май – денят на българската про-
света и култура и на славянската писменост. Щастливи са тези от нас, живеещи далеч от родината, които 
могат да го честват заедно. И тази година Българският културен институт в Прага събра почетно множе-
ство сънародници и ги зарадва с истински, духовен празник. 

Със сърца, туптящи в такта на 
„Върви, народе възродени“

Тържествената вечер за-
почна с приветствено 
слово: „Нека да ни е чес-
тит празника на равноа-
постолите свети Кирил и 

Методий, този най-хубав български 
празник, който ни обединява с отво-
рени души и сърца, туптящи в такта 
на „Върви, народе възродени“. Така 
емоционално госпожа Галина Тодо-
рова, директор на БКИ, поздрави 
присъстващите, изтъквайки, че „...в 
годината на 1150-ия юбилей от идва-
нето на Солунските братя във Вели-
коморавия ние празнуваме заедно с 
чешкия и словашкия народ, защото 
България стои в началото и в края на 
Великоморавската мисия чрез езика 

и книжнината. Кирилската азбука е 
част от световното културно наслед-
ство, делото на Кирил и Методий е 
общочовешко културно дело и не 
случайно още през 1980 г. светият 
папа Йоан Павел II ги провъзгласява 
за съпокровители на Европа.“ 

Първият културен акцент на ве-
черта бе концертът на гостите от Бъл-
гария – смесен хор „Сияние“ от На-
родно читалище „Райчо Алексиев“, гр. 
София, с диригент Бисерка Овчарова. 
Хорът е създаден преди 45 години и 
под ръководството на изключителни 
диригенти концертира в почти всич-
ки европейски страни, носител е на 
много награди и отличия, правил е 
записи в Българското национално ра-

дио. Хорът има разнообразен репер-
тоар и за гостите на Българския кул-
турен институт изпълни класически 
български песни, църковни песни, 
фолклорни обработки. Началото на 
„Химн на Кирил и Методий“ изправи 
залата на крака и накара присъства-
щите българи да пеят заедно с изпъл-
нителите. 

Празникът на Славянските пър-
воапостоли е повод за връчването на 
награди за постижения в областта на 
културата, на пропагандирането на 
България и българското. С особено 
удоволствие Галина Тодорова връчи 
отличия от името на Българското ми-
нистерство на културата на екипа на 
Чешката телевизия, реализирал чети-
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рите филма за нашата страна от поре-
дицата „Забележителни следи“ и по 
този начин допринесъл за позитив-
ното представяне на България пред 
чешкия народ. Общо бяха раздаде-
ни четири награди: грамота и плакет 
„Златен век“ с подпис на цар Симеон 
за филмовия екип; грамоти за проду-
цента Рената Влчкова, за режисьора 
Радован Липус, за Давид Вавра – ак-
тьор и архитект.

Последният акцент на празника от-
ново бе свързан с награди, този път за 
млади преводачи, нагърбили се с теж-
ката задача да превеждат българска 
художествена литература. Конкурсът, 
обявен от БКИ, по идея на Гинка Ба-
кърджиева, лектор по български език 
в Карловия университет кореспонди-
ра с една от изложбите, представени в 
Института – „Лица на българската ду-
ховност“. Този проект претърпява раз-
витие в Прага, защото одухотворените 
лица на българските писатели придо-
биват нова познаваемост чрез прево-
дите на техни творби на чешки език. 
Към имената на известни и уважавани 
чешки преводачи бяха прибавени и 
имената на младите, току-що прохож-
дащи техни колеги, а преводите им, до 
портретите на още двама български 
творци – Добромир Тонев и Деян Енев. 
Повече за конкурса разказа Гинка Ба-
кърджиева – в него са се включили 
12 студенти-българисти от Карловия, 
Масариковия и Пардубицкия универ-
ситет, от същите висши училища са и 
преподавателите, оценявали работи-
те, както и доц. Добромир Гигоров от 
БКИ и Вацлав Черни. Категориите на 
студентското съревнование са: есе на 
тема „Моята България“, превод на пое-
зия - стихове на Добромир Тонев, пре-
вод на проза – „Българчето от Аляска“ 
на Деян Енев. Целта на този конкурс 
е да се привлекат младите хора, да им 
се даде възможност да „пробват пътя, 
който води към преселението на сло-
вото“. Наградите бяха осигурени от 
БКИ, към тях, като приятна за всички 
изненада, бяха раздадени статуетки, 
ръчно изработени от художника-кера-
мик Любомир Иванов-Бащата. А ето и 
рекапитулацията: 

Очевидно есето не е привлякло 
участниците или пък темата им се 
е сторила прекалено трудна и аб-
страктна, защото по нея са писали 

само двама студенти, класирани на 
второ място: Марияна Новотна и Па-
вло Попов. 

 За превод на поетичната творба 
на първо място е класирана Никола 
Футейова, Карлов университет – пре-
вела стиховете на Добромир Тонев 
на словашки (публиката имаше удо-

волствието лично да чуе авторката). 
За превод на проза първото място 
грабна Яна Георгиевова, чийто текст 
също стана достояние на публиката. 

 Тържествената вечер завърши с 
чаша българско вино и с приятна раз-
думка между хора, духовно сближени 
от големия празник. ◆


