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Текст и снимки: „Роден глас“

Традиционното православно посрещане на Ко-
леда се състоя на 7 януари, в Голямата зала на 
Руския център за наука и култура в Прага. 

Празникът бе под надслов „Необикновено пътешест-
вие на Рождество“ и в него участваха деца от няколко 
пражки неделни училища, както и специални гости от 
БСУ „Д-р П. Берон“ в чешката столица – хор „Лира“ с 
ръководител Росен Михайлов.

Събитието се организира от неделното училище „Св. 
св. Кирил и Методий“ и е под патронажа нa митрополи-
та на Православната църква на Чешките земи и Слова-
кия, архиепископ Михаил. 

На празничния концерт прозвучаха традиционни пес-
ни, славещи Рождество, в изпълнение на деца и младежи 
от няколко славянски страни с православно население: 
Русия, Чехия, Словакия, България, Сърбия и Румъния. 
Децата от Българското училище в Прага се представиха с 
5 народни песни, които бяха посрещнати с интерес. ◆

На 4 януари, хор „Лира“ към Българското учи-
лище в Прага, с ръководител Росен Михайлов, 
взе участие в културната програма на „Колед-

ни базари, 2018“ на Староместкия площад в Прага.

За пръв път български изпълнители получават по-
кана за участие в тази традиционна пражка ини-
циатива и, естествено, талантливите деца от БСУ 

„Д-р П. Берон“ се представиха чудесно, насочвайки вни-
манието на многобройните чешки посетители и чуждес-
транни туристи към родната музикална култура. Как се 
стига до тази покана? Всичко започва през месец октом-
ври по време на третото издание на Фестивала на хоро-
вете на националните малцинства, организиран от Бъл-
гарския културно-просветен клуб в Прага, член на АБС 
в ЧР. На събитието присъства представител на агенци-
ята Taiko, която организира вече споменатите базари в 
чешката столица. Впечатлен от чудесната инициатива, 
той предлага на нейния инициатор, г-жа Наталия Калай-
джиева, участие на представителите на националните 
малцинства в коледната културна програма на емблема-
тичния пражки площад. Г-жа Калайджиева се спира на 
хор „Лира“, убедена, че малките изпълнители и техният 
всеотдаен ръководител ще се справят с нелеката задача. 

През 2019 г. се планира в пражките базари да взе-
мат участие представители на повече национални 
малцинства.  ◆


