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Източник: БКИ, гр. Прага, bg.wikipedia.org | Снимки: „Роден глас“

Девети фестивал 
за архитектура 
и урбанизъм 
Прага 
2015

И тази година, с активното участие на Българ-
ския културен институт, България бе предста-
вена на престижното международно изложе-

ние, което се състоя от 17 август до 18 октомври на 
територията на манастира „Св. Георги“ (klášter sv. Jiří) 
в Пражката крепост (Pražský hrad). Показан бе макет 
на Асеновата крепост, който според организаторите е 
сред 5-те най-добри на тазгодишното Изложение, а 
българите, успели да посетят изложбата и да го видят, 
безспорно са си помислили, че това е най-красивият 
представен експонат. 

Асеновата крепост е съществувала още по времето 
на траките, преустроена е от Византия през IX век, за да 
охранява вратата на Беломорския проход и да осигури 
византийската граница в този край. Първите писмени 
сведения за крепостта са от XI век и са получени от устава 
на Бачковския манастир. От тези сведения се вижда, че 
Асеновата крепост е притежавала собствена армия и ад-
министрация. Превземана е от кръстоносците по време-
то на Четвъртия кръстоносен поход. Крепостта същест-
вува до 1410 г., разрушена е от нахлуващите османски 
войски. Наречена е на цар Иван Асен II, който през 1231 
г. прави редица поправки по нея с цел заздравяването 
й. Издълбаният в една скала на крепостта надпис свиде-
телства за това. Отлично запазената крепостна църква 
„Св. Богородица Петричка“ е сред забележителните 
образци на средновековната религиозна архитекту-
ра в България. Твърдината е сред Стоте национални 
туристически обекта. Обявена е за национален па-
метник на културата.  ◆
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За първа година, със съдействието на БКИ, нашата 
страна участва в детския фестивален раздел Playful 
Architect 2015, където бяха показани творби на 1200 
деца от общо 19 държави на тема „Паметниците на 
моята страна“. България се представи с рисунки на 
9-10-годишни ученици от гр. Панагюрище.


