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Текст: Ангел Ангелов | Снимки: „Роден глас“

Празник на единството и мира
„Световният мир не може да бъде запазен без творчески усилия, съответ-
стващи на опасностите, които го заплашват“. 

Днес тези думи на Робер Шуман, считан за бащата на нова Европа, се смятат за първата стъпка към обеди-
няване на европейските усилия в инициатива, която сега е прераснала в Европейския съюз.
През 1985 г. ръководителите на страните от Европейския съюз, на свое заседание в Милано, решават 9 май 
да бъде честван като Ден на Европа. От тогава до днес тази дата символизира стремежа към единство, 
мир и просперитет в Европа.

Денят на Европа е повод за празнични изяви в 
много европейски държави. На Стрелецкия ос-
тров в Прага, чешките и европейските инсти-
туции отново организираха своеобразен фес-
тивал под открито небе, а топлият слънчев ден 

привлече като магнит посетителите. Тук те имаха възмож-
ност да разгледат павилионите на посолствата на държави-
те-членове на Европейския съюз и на различни неправител-
ствени организации, да опитат традиционни национални 
ястия, да получат сувенири и брошури, да послушат музика 
– с една дума – да се насладят на един спокоен мирен ден. 
Както всяка година, Българското посолство в Прага също 
представи нашата страна на свой щанд, а интересът на по-
сетителите бе радващо голям. Чрез участието на г-жа Луиза 
Станева, учител по изобразително изкуство и ученичка от 
БСУ „Д-р П. Берон“, беше показан и традиционният българ-
ски обичай по изработването на мартенички. 

Водещ на празничната програма бе лъчезарният Насти 
(Nasty), а публиката се включи в игри и състезания с награ-
ди, присъства на две дискусии с названието „Кафе Европа“, 
в които гостите представиха своите идеи по темите: „С „Ера-
зъм по света“ и „Накъде вървиш, Европо?“. Музикалната 
програма бе богата и включваше изпълненията на „Поетика“ 
(Poetika), Ема Сметана (Emma Smetana) и „Мирай“ (Mirai).

 Специално за децата бяха подготвени няколко къта с 
развлечения и забавни игри; за вече поотрасналите – фото 
кът с комикси, стена за рисуване на графити; огромно пи-
ано; удобни надуваеми кресла и какво ли още не. За първи 
път, благодарение на съвместната работа с Европейския 
дом (Zastoupení Evropské komise), българското сдружение 
„Заедно“ беше между не големия брой малки неправи-
телствени сдружения със свой павилион на Фестивала. 
Така те успяха да представят издаваното от тях списание 
„Приятели“ (Kamaradi) и различните проекти, по които 
работят. Неразделна част от деня бяха и забавните езико-
ви игри за малки и големи и изработката на декорации в 
творческата им работилничка. И както се казва, и аз бях 
там, а Севда Коваржова ми предложи да пробвам умени-
ята си – със сериозни усилия, но успешно, изписах име-
то си на глаголица. Отнесох произведението у дома си за 
спомен от този чудесен, спокоен и забавен ден – празник 
на единството и мира.   ◆

Българският щанд показа традиционния роден обичай 
по изработването на мартеници

Фестивалът в чест на Европа привлече многобройни посетители 
от всички поколения

Щандът на сдружение „Заедно“ – Севда Коваржова 
обяснява поредната интересна игра


