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Коледна изложба-базар организира 
Българският културен институт в Прага
Ако сте решили да изненадате близки и приятели с уникални подаръци, дело на съвременни български 
приложници, то правилният избор безспорно е бил да посетите тази експозиция. Вече сте го направили? 
Значи, не съжалявате за избора си.

Оригинално подредената из-
ложба предложи предмети за все-
ки вкус и за всеки джоб: авторски 
чанти и бижута от Екатерина То-
зева (Karuzza); ръчно изработени 
дизайнерски артикули от дърво 
с интересни надписи от Иван 
Божков (Dauber); Steam-punk, ме-
тални и полимерно-глинени би-
жута, шалове от Ивелина Петро-
ва (Open-Art7); дизайнерска 
керамика от Марта Димитрова 
(Marta); ръчно изработени играч-

ки от специални материи, преж-
ди и платове; несесери за деца 
от Марта Янчева (Marti’s Heaven 
Toys); дизайнерски бижута и ко-
лани от кожа на Мира Джамбаз-
ка (Modo); бижута от керамика с 
нежни флорални мотиви от Надя 
Славчева (Малката гад). 

Всеки предмет бе уникален 
и красив, а получателят на по-
добен подарък със сигурност би 
усетил, че е избран лично за него 
и е неповторим!  ◆

Сладостно преживяване
и почивка за душата
Едва ли има някой от нас, който да не познава предколедното тичане и 
стремежът да свършим като че ли всичко до края на годината, включи-
телно да изберем най-подходящите подаръци за близките си. На 8 де-
кември, в един такъв обикновен забързан ден, Българският културен ин-
ститут в Прага организира премиера на поетичната книга „Аз съм твоята 
съдба“ на чешката поетеса Бронислава Волкова, превръщайки зимната 
вечер в необикновено сладостно преживяване и почивка за душата.

Поводът за събитието бе „кръщав-
ката“ на стихосбирката, вече излязла 
в превод на български език. Предста-
вянето на Бронислава Волкова бе по-
верено на д-р Димана Иванова, която 
акцентира върху по-интересните мо-
менти от биографията на поетесата, 
нейното творчество и трайните теми 
в лириката й. Бронислава Волкова е 
творец, живеещ от години в САЩ, 
но завръщащ се и в родната си Чехия; 
дългогодишен университетски пре-
подавател, автор на шест поетични 
книги, преведени на девет езика. Ос-
вен по поезията, Б. Волкова се увлича 
по изработването на колажи, пише 

студии по семиотика. Носител е на 
различни литуратурни награди, сред 
които и на Синдиката на български-
те учители в морската ни столица. 
Поетесата е чест гост на България. 
През 2011 г. тя взема участие в Петия 
международен фестивал на поезията 
„Славянска прегръдка“, гр. Варна.

Стиховете в „Аз съм твоята съдба“ 
са написани в периода 1973 – 2010 г. 
Книгата е продукт на издателство 
„Хайни“, корицата е дело на самата ав-
торка, а изключително талантливият 
превод е дело на Димитър Стефанов.

Стилът на Бронислава Волкова се 
отличава с пастелна камерност, къде-

то движението на свободните асоциа-
ции минава през емоционални сриво-
ве, за да извае най-често философски 
фрески, без дидактика, без егоцен-
тричност, без изкуствено драмати-
зиране. Метафорите са с пестеливи 
очертания и не дразнят, а приобща-
ват читателя да потъне в емоцията на 
едно чисто женско видение.

След края на официалното пред-
ставяне публиката имаше удоволст-
вието да чуе стихове, в изпълнение на 
автора, на чешки и английски език, и 
на български език, прочетени от д-р 
Ангел Маринов от Българския култу-
рен институт. ◆


