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„Цветният регион“
предложи богата културна
програма и вкусна храна

Във Фестивала се включиха 
представители на всички 
национални малцинства, 
живеещи в областта. Ес-
тествено, както винаги, 

българското регионално сдружение 
„Св. св. Кирил и Методий“ се предста-
ви успешно. Тази година сдружението 
покани дуото Танита Янкова и Ахмад 
Хедар, които изпълниха български 
народни песни и изненадаха със свои-
те талант и артистичност посетители-
те на Фестивала. 

По време на събитието бяха пред-
ставени и победителите от тазго-
дишната анкета „Средношколец на 
националните малцинства в Устецка 

област“, която се провежда по идея 
на г-н Иржи Морщадт, гл. редактор 
на седмичника „Метропол“ и се обя-
вява от Комитета на националните 
малцинства под председателството на 
г-н Павел Водседялек. Патрон на ини-
циативата отново бе областният уп-
равител, г-н Олдржих Бубеничек. За 
съжаление, тази година българското 
малцинство в Устецка област не можа 
да предложи кандидат за анкетата.

Като член на Комитета за народ-
ностите в Устецкия край, бих желал 
при такива фестивали или тържества 
да представяме и успешни студентки/ 
студенти в по-интересни и бъдещи за 
тях професии. Според данните, с кои-

то разполагаме, имаме такива резер-
ви, но много от тях, може би от чув-
ство на срам, отказват да се включат в 
подобни инициативи.

Традиционно, голям бе интересът 
към българското павилионче, предла-
гащо богат асортимент от хранителни 
стоки и напитки, родно производство. 
Те бяха търсени от много местни жи-
тели и българи, живеещи в нашия 
край. Не липсваха и виетнамски, ук-
раински, унгарски, руски и словашки 
национални кулинарни специалитети.

През 2020 г. се очаква участие 
на много повече колективи и групи, 
представители на малцинствата в 
Устецка област. ◆

Текст: Янчо Янев | Снимки: Йорданка Шлапакова

На 24 май, на Лидицкия площад в центъра на Усти над Лабем, се про-
веде юбилейното, пето, издание на добилия голяма популярност фес-
тивал. Събитието се организира от Комитета за националните мал-
цинства на Устецка област, под патронажа на Областния управител и 
регионалния вестник „Метропол“. „Цветният регион“ се радваше на 
пъстри костюми и интересни културни прояви, а посетителите се нуж-
даеха само от добро настроение и празен стомах. 

Пътят към приказката
През 2019 г. сдружение „Заедно“ представи своите образователни 
проекти по нестандартен начин – чрез пътуване към приказката. 
Инициативата е част от общото участие на Дома на националните 
малцинства в „Нощта на музеите“, която се състоя на 8 юни. 

Представянето на „Заед-
но“ бе реализирано в 
помещението, разпо-
ложено до рецепция-
та на Дома, продължи 

само два часа, но пък се радваше на 
голям интерес и многочислена пуб-
лика. Пътят към приказките бе ве-
сел, шарен и вдъхновяващ, а децата 
и техните родители се насладиха на 

различни творчески работилнички, 
образователни викторини, изработ-
ка на бижута и значки. Всичкото това 
разнообразие бе в приказен стил, им-
пониращ на списание Kamarádi, кое-
то сдружението издава и което съот-
ветно представи пред публиката. 

Децата се срещнаха с приказни 
герои като Кръконош, Бялата гос-
пожа, Горската самодива, Русалката. 

Ахмад Хедар и Танита Янкова 
представиха българското малцинство 

и изненадаха с талант и артистичност
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Всеизвестно е, че след вли-
зането на България в Ев-
ропейския съюз, от 1 април 
2007 г., кирилицата става 
третата официална азбука 

в Европейския съюз след латиницата 
и гръцката азбука. По-любопитното 
е, че кирилицата не е характерна само 
за България. Сред вариантите й се на-
реждат руската азбука, украинската, 
македонската, сръбската, беларуската 
и дори монголската. Днес кирилските 
букви се използват от над 250 милиона 
души, живеещи в 24 държави. 

Именно на огромното значение 
на уникалното дело на Славянските 
просветители бе посветено уводното 
слово на организаторите на концер-

та, след което със свои изпълнения се 
включиха представителите на различ-
ни народности, които и днес използват 
кирилските букви в своята писменост.

Пръв завладя вниманието на пуб-
ликата младият чех Тим Постовит, кой-
то, със завиден артистизъм, изпълни 
стихове от първата си поетична книга 
„Магистрала“. Последваха изпълнени-
ята на украинките Катерина Карпенко 
и Оксана Ладова, които докоснаха пуб-
ликата до красотата на техния национа-
лен фолклор. За красотата на Родината, 
за златната ръж и широката руска душа 
пя вдъхновено хор „А прима виста“ с 
диригент Наталия Мразова. 

Последни, но с най-богат репертоар 
се представиха певците от хор „Гласо-

ве от България“ с диригент Радосвета 
Костова. Изпълненията на църковнос-
лавянски и обработени български на-
родни песни предизвикаха бурни апло-
дисменти и със сигурност им спечелиха 
нови, млади и вдъхновени почитатели. 

Делото на Славянските първоучите-
ли, развито от техните ученици, намира 
своето продължение в България: тук то 
укрепва и изиграва ролята си на крупен 
цивилизационен акт. Този принос на 
българската култура за формирането 
на европейските ценности, за осново-
полагане на европейската циливиза-
ция, дава основание на големия руски 
учен академик Дмитрий Лихачов да оп-
редели България като културното чудо 
на славяните, „Държава на духа“.  ◆

Кирил и Методий свързват 
и вдъхновяват славянските народи
На 17 май, в една от аудиториите на Карловия университет в Прага, се състоя празничен концерт, посветен 
на предстоящия празник на Славянските просветители. Събитието бе организирано от Катедрата по южнос-
лавянски езици и балканистика към Философския факултет на един от най-старите университети в Европа.

Което означава, че ние, организато-
рите, облякохме приказни костюми 
и съпреживяхме заедно с децата тази 
вълшебна вечер. 

Най-голям успех имаше изработ-
ката на бижута – сътвориха се меда-
ли, значки, пръстенчета с приказни 
герои. Вечерта, естествено, завърши 
с танци, в компанията на гръцки сту-
денти, които са били в Прага на пе-
дагогическа практика по програмата 
„Еразъм“. Те ни научиха на няколко 
гръцки танца, с интерес разгледаха 
нашето списание и отнесоха със себе 
си по един брой към Гърция. ◆
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С най-богат репертоар се представи хор „Гласове от България“


