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Посетителите имаха въз-
можност да разгледат 
изложбата „Светлината 
на буквите“, посветена 
на Великоморавската 

мисия на Св. св. Кирил и Методий, 
подредена в предверието на Огледал-
ната зала. Експозицията е подготвена 
от фондация „Елена и Иван Дуйчеви“ 
съвместно с Държавния културен ин-
ститут към Министерството на външ-
ните работи на Република България. 

В самата зала, на импровизирани-
те щандове, се предлагаха свещници, 
картички и сувенири, изработени 
от децата в Българското училище, 
бижутерия и аксесоари с елементи 
„Сваровски“ на фирма „Георги Ки-
ров“, ароматни сапуни и емблематич-
ната за нашата страна розова вода 
на фирма „Рефан“. Любопитните по-
сетителки за дълго се спираха пред 
украшенията, изработени от сръч-
ните ръце на дамите от Българското 

посолство. Изборът не беше лесен, 
защото всяко бижу беше оригинално 
и неповторимо, а според думите на 
една от авторките – има и собствена 
история. Историята на едно копче, 
превърнало се в брошка или на един 
аксесоар, купен в цветарския мага-
зин и после намерил съвсем друго 
предназначение. Останалото е въ-
прос на фантазия и желание – ще ка-
жат някои, но аз бих добавила – и на 
сръчност, находчивост, убеждение, 
че трудът си заслужава усилията и че 
каузата е благородна. След като дос-
татъчно погледат, разпитат и купят, 
посетителите можеха да продължат 
разходката си около щанда с деко-
ративни предмети на фирма „Dvojí 
svět“, да си подсигурят отсега билети 
за големия базар в „Хилтън“. 

И тази година организаторите 
от Посолството ни в Прага не бяха 
забравили тези, които обичат да си 
похапнат сладко. Стилно подреде-

ната маса беше отрупана със солени 
хапки, баница, тиквеник и неизбро-
имо количество сладкиши – всичко 
приготвено от служителите на Бъл-
гарското посолство. Този път любо-
питството ми не беше задоволено 
– майсторите на тези сладки изкуше-
ния пазеха ревниво тайната кой как-
во е приготвил. Не ми остана нищо 
друго, освен след доброто пазаруване 
и добре да похапна. 

Ако поръзсъждаваме върху ду-
мата благотворителност, ще устано-
вим, че един от корените й е благо, 
което означава добрина, нежност, 
обич, уважение, привързаност; 
нещо, което ни е скъпо (от същия 
корен са и думи като благодарност, 
благоволение, блаженство). Или 
иначе казано: да твориш добро, да 
будиш обич, да предизвикваш ува-
жение, без да мислиш за себе си. 
Удовлетворението от свършеното е 
всъщност най-голямата награда. ◆
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На 24 октомври, за втора поредна година, в Огледалната зала на Българското посолство в Прага 
се проведе Коледен благотворителен базар, приходите от който ще се прибавят към средства-
та, събрани по време на традиционния Фестивал на Асоциацията на съпругите на дипломатите 
в Прага, ежегодно провеждащ се (къде иначе!) в Хилтън.

Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“


