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Среща на националните малцинства 
организира Кметството на гр. Мост

На 23 септември, в Клу-
ба на пенсионерите в 
града, се състоя тра-
диционното предста-
вяне на различните 

народности, живеещи в нашия град. 
Тази година беше ред на виетнамско-
то малцинство, което се прояви като 
отличен домакин. Участваха Съюзът 
на виетнамците и Клубът на виетнам-
ските жени в Мост. Дамите бяха об-
лечени в традиционни, разноцветни, 
невероятно красиви рокли. Предста-
вянето включваше прожектиране на 
кратки филми, посветени на приказ-
ната виетнамска природа, дегустация 
на традиционната виетнамска кухня. 
В културната програма можахме да 
се насладим на танцови и музикал-
ни изпълнения, а цялото събитие се 
координираше от двама водещи-сту-

денти, трето по-
коление виетнам-
ци, живеещи на 
чешка територия. 

За съжаление, 
българската общ-
ност бе предста-
вена само от чети-
рима членове на 
Българския кул-
турно-просветен 
клуб в гр. Мост, 
но нямаше как да 
бъде помрачено 
настроението на 
всички присъст-
ващи, които ус-
пяха да видят своите виетнамски съ-
граждани в напълно нова светлина. 

Отминалата среща още вед-
нъж доказа, че организирането на 

подобни представяния е чудесна 
идея, която обогатява с възмож-
ността да се запознаем с нови тра-
диции и култури.  ◆

Текст и снимки: Йордан Михалев, председател на БКПК, гр. Мост

Книгата излезе в края на 
2015 г. и отдавна е в ръ-
цете на своите читатели, 
но официалното й пред-
ставяне се състоя на 5 ок-

томври на територията на Музея на 
столицата Прага в присъствието на 
авторския колектив. Водещ на вечер-
та бе Мария Селингерова, на която се 
падна и нелеката задача да превежда 

Традиционните празници 
на българите – 
по-близки и до чешкото общество
Вероятно това е една от основните идеи, залегнали в проекта на сдружение „Заедно“, станал възможен 
благодарение на творческите усилия и обединената енергия на сериозен колектив от учени, изследовате-
ли, илюстратори, преводачи и консултанти, за да се стигне до издаването на тази чудесна книга – „Тради-
ционни празници на българите“.

за многобройните чешки приятели 
на сдружение „Заедно“ и за почита-
телите на българските фолклорни 
традиции. Водещата не пропусна да 
изброи имената на всички, работили 
по книгата: доц. д-р Веселка Тончева 
– автор на научния текст, Севдалина 
Коваржова, автор на концепцията и 
на илюстрациите, д-р Ярослав Отче-
нашек, д-р Албена Рангелова, д-р Ми-

лена Пршикрилова, доц. д-р Славка 
Керемидчиева и Михал Коварж. Не 
беше забравена и Бойка Добрева – ос-
новател на сдружение „Заедно“, която 
преди около 15 години организира 
първият семинар за любителите на 
българския фолклор. Сред гостите 
пък забелязах представители на три 
медии, включително нашата; извест-
ни учени-българисти и преводачи, 
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Дегустация на традиционната виетнамска кухня


