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Текст: „Роден глас“ | Снимки: Мирослав Аспарухов

С уважение към изкуството 
на различните народи

От 26 до 29 май в Прага 
се състоя 18-ото изда-
ние на популярния и 
обичан фестивал „Пра-
га – сърцето на народи-

те“. Повече от 20 състава демонстри-
раха традициите на разнообразни 
етнически групи и народности: афри-
кански, белоруски, български, полски, 
чешки, унгарски, мексикански, мо-
равски, ромски, руски, гръцки, сръб-
ски, словашки, татарски, украински, 
виетнамски, еврейски. Презентаци-
ите се осъществиха на Староместкия 
и Вацлавския площад и включваха не 
само песни и танци, но и парад на на-
ционални костюми.

България бе достойно предста-
вена от фолклорен танцов състав 
при народно читалище „Просвета“, 
гр. Мездра с ръководител Мирослав 
Аспарухов. В ансамбъла участват 40 
танцьори – мъже и жени. В богатия 
репертоар са включени танци от 
всички етнографски области на Бъл-
гария в тематична, дивертисментна и 

камерна форма. Танцовият ансамбъл 
се насочва към по-новаторски стил 
на работа, като изпълнява танци на 
фона на различни модернизирани 
музикални изпълнения. Съставът 

участва в редица престижни фол-
клорни фестивали в Европа и Азия, 
на които достойно представя народ-
ната танцова култура, носител е на 
много отличия.  ◆

Сдружение „Заедно“ – 

дългогодишен организатор на проекти и издател на публикации, 

насочени към запазване на българската национална идентичност 

и опазване на българското културно наследство, 

има честта да Ви покани на

Представяне на двуезичната книга „Традиционни празници на българите“ 

(Tradiční svátky Bulharů)

на 5. октомври 2016 в Градския музей на град Прага 

(Muzeum hlavního města Prahy, hlavní budova muzea, Na Poříčí 52, 180 00 Praha 8)

Представянето ще включва уъркшоп по традиционна българска обредност и 

музика, който ще води доц. д-р Веселка Тончева.

Книгата „Традиционни празници на българите“ (Tradiční svátky Bulharů) е из-

дадена от сдружение „Заедно“ с финансовата подкрепа на Министерството на 

културата на Чешката република и на Кметството на гр. Прага. Автор на текста: 

доц. д-р Веселка Тончева, концепция и илюстрации: Севдалина Коваржова Кос-

тадинова, специализирани консултанти: д-р Ярослав Отченашек, д-р Албена 

Рангелова, доц. д-р Славка Керемидчиева, преводач: д-р Милена Пршикрило-

ва. Освен в класическия хартиен вариант, книгата съществува и в електронен 

такъв, който може да бъде намерен на www.zaedno.org.

За повече информация: zaedno@zaedno.org

Староместкият площад затанцува с ансамбъла от Мездра

доц. д-р Веселка Тончева и Мария Селингерова 
демонстрират неравноделните ритми
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