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Jazyky otvírají dveře

Културните институти на дър-
жавите-членки на ЕС, сдруже-
нието на културните институ-

ти EUNIC и Представителството на 
Европейската комисия в Чехия всяка 
година празнува Деня на езиците с бо-
гата програма, към която естествено 
се присъединява и Българският кул-
турен институт в Прага. Тази година 
неговите служители бяха подготвили 
програма, която протече едновремен-
но на две места – в Прага и в Южна 
Моравия, в град Kroměříž. Празникът 
започна още сутринта, като галерията 
на Културния ни институт посрещна 
ученици от Славянската гимназия в 
Прага, а в Kroměříž беше открита из-
ложбата плакати „Буквите на Бълга-
рия – Азбука на Европа.“

 Следобед домакин беше пасажът 
„Луцерна“, където се разрази истин-
ски езиков маратон. Присъстваха 
най-вече млади хора, но не липсваха 
и хора на средна въраст, а дори и уче-
нолюбиви пенсионери, които смело 
сядаха да си погововорят с носители-
те на езика. Изборът беше наистина 
богат – английски, български, естон-

ски, френски, италиански, латвийски, 
немски, полски, португалски, испан-
ски. Опитни учители се стараеха да 
покажат на смелчаците, че езиците не 
са толкова трудни и страшни, а орга-
низаторите бяха помислили и за на-
гради – всеки, поговорил си или поне 
опитал да си поговори на най-малко 
три езика получаваше правото да 
участва в томбола. Наградите естест-
вено бяха езикови курсове по избор. 

Денят на европейските езици дава 
възможност на хората да комуникират 
помежду си, да завържат интересни 
запознанства и затвърждава убежде-
нието, че чужди езици се учат не само 
в училище, но и извън него и във всяка 
възраст, стига човек да има желание за 
това. Езиковото разнообразие е сред-
ство за постигане на по-добро мулти-
културно разбирателство и в същото 
време е част от богатото културно 
наследство на нашия континент. Ако 
вече съжалявате, че сте пропуснали 
възможността да изпробвате езико-
вите си умения, подгответе се добре за 
следващия Ден на езиците – дотогава 
остава почти година – колко му е!  ◆

В днешното глобално общество знаенето на чужди езици добива все 
по-голямо значение. Ако имаме желание да работим или да учим в 
чужбина, не можем да разчитаме единствено на владеенето на род-
ния си език, а колкото повече чужди езици говорим, толкова са по-
големи шансовете ни за успех, за опознаване на чуждите култури и 
начин на живот. В подкрепа на езиковото и културно разнообразие, 
през 2001 г. Съветът на Европа провъзгласява 26 септември за Евро-
пейски ден на езиците. Designblok 

е най-значимото съ-
битие в областта на 

дизайна, модата и бижутерията в 
Чехия. Тази година модната сед-
мица се проведе за юбилейния 
петнайсети път, като предста-
ви и българска мода. Ежегодно 
Designblok подпомага млади ди-
зайнери, и по-конкретно – нас-
коро завършили студенти. През 
2013 г. събитието е допълнено с 
Diploma Selection – избор на най-
добрите абсолвенти на сериозни 
чуждестранни висши училища в 
специалностите „Дизайн“, „Бижу“ 
и „Мода“. Показват се изключител-
ни дипломни работи на дизайнери 
от целия свят, а България бе пред-
ставена от Кирил Буховски и него-
вата колекция „Катарзис“. 

Кирил е избран от журито 
заедно с още три дизайнерки от 
Германия и Холандия. Младият 
дизайнер е вдъхновен от мно-
жество литературни и музикал-
ни мотиви в колекцията си от 
андрогинни фрагменти, осво-
бодени от всички непотребни 
детайли в името на свободата на 
движението на тялото. Подчинен 
на тази идея е и изборът на мате-
риалите – памук и лен, а цветът 
е изцяло в тъмносинята гама. 
Кирил Буховски е абсолвент на 
Художествената академия в Со-
фия. В биографията си има мно-
го модни ревюта не само в Бъл-
гария и е носител на награди за 
прецизните си графики. Цените-
лите на модата видяха моделите 
му на 2 октомври в рамките на 
уникалното модно ревю.  ◆

Текст: Ирина Морева | Снимки: „Роден глас“


