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Текст: Камелия Илиева, по материали от Българското посолство | Снимки: Посолство на Република България в Прага

По случай 
Националния празник
Денят на Освобождението на България – 3 март – Българското по-
солство в Прага отбеляза с прием в салоните на представителството, 
даден от извънредния и пълномощен посланик на България в Чехия 
Лъчезар Петков.

Сред над двестата гос-
ти на приема бяха за-
местник-министърът на 
външните работи Мар-
тин Тлапа, заместник-

министърът на промишлеността и 
търговията Милан Ховорка, сенатори 
и депутати, представители на прези-
дентската администрация и админи-
страцията на парламента, на МВнР и 
други министерства и институции.

Събитието уважиха още посла-
ниците на Русия, Турция, Румъния, 
Република Македония, Босна и Хер-
цеговина, Хърватия, Косово, Фран-
ция, Белгия, Люксембург, Ирландия, 
Дания, Полша, Словакия, Норвегия, 
Швейцария, Канада, Израел, Арме-
ния, Грузия, Азербайджан, Южно-
африканската република, Чили, за-
местник-ръководители на много от 
дипломатическите представителства, 
на академичните среди, бизнесмени, 
ръководствата на земляческите ор-
ганизации в Прага, на Българската 
православна църква, хора на изку-
ството, преподаватели. 

Типично българска атмосфера 

създадоха ученици от БСОУ „Д-р 
Петър Берон”, облечени в народни 
носии, а многобройните гости бяха 
посрещани лично от извънредния 
и пълномощен посланик на Бъл-
гария, господин Лъчезар Петков, 
от неговата съпруга Боряна Пун-
чева – Петкова, от Горяна Ленкова 
– трети секретар и Тюркян Акиф – 
консул в Посолството. 

Празнично подредените маси бяха 
украсени с първите напъпили про-
летни клонки, окичени с мартенички, 
а ястията представяха българската 
национална кухня. Названията на 
различните български специалитети, 
написани на латиница, даваха възмож-
ност на чуждестранните гости не само 
да опитат блюдата, но и да научат нещо 
ново за кулинарните ни традиции. 

Стилният прием, организиран точ-
но в деня на Националния празник и 
почетен от представители на чешката 
държава и от такъв респектиращ брой 
посланици и зам.-ръководители на 
дипломатическите представителства 
в Прага, недвусмислено говори за ува-
жението към България.  ◆

и продължи с уводни думи от проф. 
дфн. Боряна Христова, директор на 
Националната библиотека и пред-
седател на Комисията по оценка на 
номинациите, включваща предста-
вители на ръководствата на БНТ, 
БНР, СУ „Св. Климент Охридски” и 
Държавната агенция за българите в 
чужбина. „Благодарим им на победи-
телките за това, че ги има, и че пра-
вят онова, което правят”, каза проф. 
Б. Христова. „С действията си, номи-
нираните за „Българка на годината 
– 2013” допринасят за запазването 
на българската култура зад граници”, 
подчерта в поздравителните си думи 
заместник-председателят на ДАБЧ 
Йордан Янев. Той допълни, че не 
случайно е избрана Света Злата Мъг-
ленска за награда на българките, на 
нашите сънароднички, които по една 
или друга причина живеят зад гра-
ница. „Проследих последната номи-
нация, и видях, че тя обхваща четири 
континента: 12 – 13 държави от Нова 
Зеландия до Великобритания. Под-
вигът на Злата има библейски циви-
лизационни действия, каквито имат 
и нашите сънароднички. С дейст-
вията си, номинираните за награ-
дата българки успяват да съхранят 
българския език и култура, успяват 
по един достоен начин да предадат 
тази любов към българското, ези-
ка на най-малките – децата, които 
са бъдещето на българската нация. 
Трябва да заявим категорично, че 
това е мисия от тяхна страна, която 
е мисия за бъдещото на българската 
нация”, каза още Йордан Янев.

След връчването на наградите, 
пред публиката бяха представени 
мултимедийни презентации за ак-
тивната дейност в името на бъл-
гарщината и на България на двете 
носителки на отличието – нашата 
Сирма и Снежина Мечева. Пред при-
състващите госпожа Зидаро каза, че 
работата й изисква много такт, мно-
го дипломация, много компромиси, 
толерантност и най-вече обич към 
хората, напуснали България.

В края на церемонията носител-
ките на наградата и гостите бяха 
поздравени с две песни от предста-
вители на Музикална агенция „Арт-
Войсис” – София с ръководител Ро-
сица Йорданова.  ◆


