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Пъстроцветна мозайка 
от живота на българите в Бърно

Текст: д-р А. И. Белков и Георги Цолев | Снимки: Галя Георгиева

След заслужената лятна почивка, Българското сдружение в южноморавския град започна есенния сезон 
с интересна инициатива за своите членове и приятели. Няколко дни след това, всички имаха възможност 
да се насладят на един уникален фестивал. Фестивал, който ни убеждава, че няма нищо по-хубаво от това 
хората да бъдат равни, без значение от цвета на кожата, религията и народността.

На 8 септември, 35 
наши сънародни-
ци се отправиха 
на екскурзия до 
един от най-кра-

сивите готически замъци на 
чешка територия – „Хлубока над 
Вълтавоу“ (Hluboká nad Vltavou). 
Внушителните постройки и об-
ширният английски парк бяха 
приятно място за забавление и 
отмора, и със сигурност ще ос-
тавят чудесни спомени у всички 
участници в екскурзията. Ръко-
водството на бърненското сдру-
жение, член на АБС, организира 
подобни разходки всяка година, 
водено от идеята, че те спомагат 
да се опознае красивата чешка 
страна, и същевременно, сбли-
жават хората в приятна и нефор-
мална обстановка. 

От 18 до 22 септември пък 
всички жители и гости на гр. 
Бърно имаха възможност да се 
отправят на напълно безплатна 
екскурзия до 11 държави чрез 
представителите на национал-
ните малцинства, живеещи на 
територията на града. Пъстро-
цветна мозайка от танци, музи-
ка, песни, национални носии, 
обичаи, беседи и приятелски сре-
щи – всичко това е бърненският 
„Бабилон фест“ (Babylonfest)! 
На него чешката общественост 
имаше възможност да се срещне 
с българи, виетнамци, хървати, 
унгарци, немци, поляци, роми, 
руснаци, гърци, словаци и укра-
инци и да опознае тяхната кул-
тура. Фестивалът се провежда за 
единайсети път и си поставя за 
цел да представи разнородните 

етнически влияния, чрез които 
чужденците, живеещи в Бър-
но, обогатяват живота на града. 
Инициативата се организира 
от Комитета на националните 
малцинства и се реализира под 
патронажа на бърненския Об-
ластен управител. Цялата съз-
дадена атмосфера там сякаш ни 
кара да забравим за различията 
и някак ставаме по-единни. Кул-
минацията на празника бе на 22 
септември на Моравския площад 
в града (Moravské náměstí), къ-
дето премина пъстрото шествие 
на различните националности, а 
след това бе представена тяхната 
музикално-танцова програма. 

Друга основна черта на „Ба-
билон фест“, освен представя-
нето и запознаването с други 
общности и култури е, че там 
са включени всички възрастови 
групи  – от най-възрастните до 
най-малките. И като говорим за 
най-малките, огромно впечатле-
ние направиха децата от българ-
ското неделно училище „Св. св. 
Кирил и Методий“, гр. Бърно. С 
изпълнението си на български 
народни песни и танци те успя-
ха да стоплят сърцата на всички. 
Естествено, подобно събитие ня-
маше как да мине без участието 
и на по-възрастните – обичаният 
танцов ансамбъл „Пирин“ също 
се представи със своя програма. 

„Бабилон фест“  – събитие, 
събиращо толкова народи и 
култури с идеята за равенство и 
единство! То отново успя да ни 
накара да забравим за различия-
та по между ни и да се почувства-
ме като едно цяло.  ◆

Българското сдружение в Бърно 
започна заедно есенния сезон 

Един от най-красивите замъци в Чехия – 
„Хлубока над Вълтавоу“

Състав „Китка“ от Неделното училище 
към Българското сдружение в Бърно

„Бабилон фест“ дава възможност за изява 
на всички – и на най-малките


