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Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

Уважаеми сънародници, през септември и октомври бъл-
гарското малцинство в чешката столица подготвя разно-
образни инициативи, целящи да разкрият богатството 

на нашите православни християнски традиции, красотата на родната духовност, въплътена във 
фолклора и културните ни постижения във всички сфери на изкуството.
Предлагаме Ви кратка информация за всичко по-интересно и значимо, на което ще бъдем свидете-
ли не само ние, българите, но и чешкото общество през тези плодотворни есенни дни. 

Под този надслов сдружение „Бъл-
гарска православна община в ЧР“ 
организира фестивални дни, пос-
ветени на основните християнски 
ценности и на хората, които ги пре-
творяват в произведенията си, но 
и в своето ежедневие. Събитието се 
осъществява с финансовата подкре-
па на Министерството на културата 
на ЧР, със съдействието на Дома на 
националните малцинства и общи-
ната на Прага 2. Фестивалните дни 
започват на 17.09., а символично-
то им откриване ще се осъществи в 
рамките на вече традиционната ини-
циатива Zažít Michli jinak, която се 
реализира на територията на Чехия 
вече за единайсети път – тази годи-
на топлите съседски тържества ще 
бъдат на 71 места в Прага и в още 18 
други градове. Културата на различ-
ните народности, живеещи в столи-
цата, ще бъдат презентирани в райо-
на на основно училище Mendíků, ул. 
Adamovská. Организатор е Домът на 
националните малцинства. В рамки-
те на общата, богата и разнообразна 
програма, е предвидено „Литератур-
но кафене“ – там ще се състои среща 
с поетесите Димана Иванова, Инка 

„Вяра, надежда, любов и мъдрост – 
всичко онова, което ни сближава“

Делевова, Бронисла-
ва Волкова и Лидия 
Гълъбова. На 19.09. 
от 17:00 часа в Дома 
на националните 
малцинства ще бъде 
открита третата по 
ред изложба, носеща 
името на фестивал-
ните дни. Картини, 
скулптури, икони, 
бижута, снимки, про-
жекция на филми, 
беседи с 16-те учас-
тници в експозици-
ята и още…, впро-
чем, убедете се сами! 
На 24.09. от 10:00 
до 20:00 часа бъл-
гарските културни 
традиции ще бъдат 
представени на ши-
роката общественост 
на Náměstí Míru, а 
на 01.10. – на Tylovo 
náměstí. „Вяра, на-
дежда, любов и мъд-
рост – всичко онова, което ни сбли-
жава“ ще завърши на 05.10. в Дома на 
националните малцинства, когато, от 

17:00 часа ще бъде закрита изложба-
та, а публиката ще има възможност 
да я разгледа за последен път.  ◆

Предстоящо

Скъпи читатели,
Стана вече традиция във времето преди Коледните празници 

до Вас да достига български Православен календар. 

Самостоятелното издание, богато илюстрирано с икони от 
родни манастири и църкви е издание на Асоциацията на 

българските сдружения в ЧР и е дело на редакционния екип 
на списание „Роден глас“.

Не пропускайте – Православен календар 2017 – 
заедно с пети брой на Вашето списание! 



6 Роден глас

И
З 

Ж
И

В
О

ТА
 Н

А
 А

БС

организиран от Българския култур-
но-просветен клуб в чешката сто-
лица, съвместно с Асоциацията на 
българските сдружения в ЧР и под 
патронажа на Дома на националните 
малцинства. Стремежът на организа-
торите е постигането на атмосфера 
на творчество, реализиране на кул-
турен обмен и опазването на ценнос-
ти, свързани с традициите на различ-
ните европейски култури. 

Фестивалната програма включва 
концертно участие на хорове от раз-
личен етнически произход. В про-
грамата ще бъдат представени чеш-
ки, български, унгарски, английски 
творби от народното изкуство на 

Първи фестивал 
на хоровете 
на националните 
малцинства в Прага,

различните малцин-
ствени групи. Всички 
участници ще получат 
Диплом за участие. По-
ставяйки началото на 
подобна инициатива, 
организаторите са во-
дени от идеята да пред-
ставят хоровото из-
куство на различните 
народностни групи в 
Чехия; да презентират 
националните иден-
тичности и традиционна култура; да 
създадат възможност за творческо 
сътрудничество и за обединение на 
млади таланти.

„Традиционни празници на българите“ (Tradiční svátky 
Bulharů) пък организира сдружение „Заедно“ на 5. ок-
томври 2016 в Градския музей на град Прага (Muzeum 
hlavního města Prahy, hlavní budova muzea, Na Poříčí 52, 
180 00 Praha 8). Презентацията ще включва уъркшоп по 
традиционна българска обредност и музика, който ще 
води доц. д-р Веселка Тончева.

Мисля си, уважаеми сънародници, че всеки от 
Вас може да си избере кое от гореизброените съби-
тия да посети – според вкуса и свободното време. 
Не забравяйте, че заедно с духовното съпреживява-
не, ще можете да опитате и ястия от традиционната 
българска кухня! 

И накрая – през ноември е планирана Конференция 
в Дома на националните малцинства, в която се очак-
ва с лекция да участва Севдалина Коваржова от сдру-
жение „Заедно“ и Наталия Калайджиева, официален 
представите на българската общност в Комисията за 
малцинствата към Пражката община.  ◆

Представяне на 
двуезичната книга 

За всичко това и за още много други събития 
ще прочете в брой 5-ти на „Роден глас“.

Официално откриване на фести-
вала: 01.10.2016 г. от 14:00 часа в за-
лата на Дома за деца и юноши, „ул.
Слезка“ 21, Прага 2.  ◆

Ако обичате музиката,
ако държите на българските си корени,

ако имате желание да се изявявате пред публика
и искате да изживеете незабравими емоции с нейните аплодисменти,

то настоящето предложение е точно за Вас!

За записване и повече информация можете да се обърнете към 
диригента на хора, г-жа Радосвета Костова: 

тел. 731 230 002
e-mail: r.kostova@seznam.cz

Хор „Гласове от България“ 
към Българския културно-просветен клуб, гр. Прага, 

набира желаещи, жени и мъже, 
с цел разширяване на състава си.


