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Азбучната колекция 
„Заедно по пътя на Кирил и Методий“ 
с първа изложба 
в Балабановата къща

Информация и снимки: Илиана Нанчева, „Креатив Рей“

Изложбата предизвика 
голям интерес, при-
влече много посети-
тели и получи поло-
жителни отзиви и 

оценки. Публиката бе разнородна: 
ценители от България, българи, жи-
веещи в чужбина и много чужденци.

Ярките интерпретации и индиви-
дуалност на младите творци от бъл-
гарските неделни училища „Васил 
Левски“ в Александруполис, „Св. св. 
Кирил и Методий“ в Истанбул, „Асен 
и Илия Пейкови“ в Рим, Българско 
средно училище „Д-р Петър Берон“ 
в Прага, Българско училище за роден 
език в Будапеща и Халастелек и Основ-
но училище с изучаване на български 
език в Шармелек изпълниха изложбе-
ната зала със светла и чиста енергия, 
която струеше от паната с графични 
кирилски и глаголически букви, знаци 
и символи. Изложбата продължи до 28 
юли, а Книгата за гости, в която посе-
тителите оставиха своите впечатления 
от Азбучната колекция е изпълнена с 
емоционални и родолюбиви слова за 
възхвала на творческите реализации 
на младите художници.

Едноименният азбучен албум, кой-
то съдържа всичките 56 пана от екс-
позицията и предговор за живота и 
делото на Кирил и Методий-създатели 
на славянската писменост, провокира 
у публиката – без значение на нацио-
налност, възраст и социален статус 
– възхищение, смирение и надежда, 

Официалното откриване на експозицията се състоя на 15 юли в емблематичната за старинен Пловдив Ба-
лабанова къща. Инициатор на проекта е Агенцията за реклама и връзки с обществеността „Креатив Рей“, 
и се посвещава на десетгодишнината от създаването на Интернет радио Татковина. „Заедно по пътя на 
Кирил и Методий“ е част от официалната програма на Пловдив – Европейска столица на културата’2019. 
Съфинансира се от Общинска фондация Пловдив’2019.

Илиана Нанчева, инициатор и организатор на проекта

Азбучната колекция предизвика голям интерес
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„изпратена“ от учениците от 
училищата в Гърция, Турция, 
Унгария, Чехия и Италия – 
партньори в проекта. 

По същото време, в пе-
риода 27–28 юли, в Пловдив 
се проведе XII-ата годишна 
конференция на Асоциация-
та на българските училища в 
чужбина (АБУЧ) под надслов 
„Съхранението на българския 
език и родовата памет по света 
– път към Родината“. Офици-
ални гости на конференцията 

бяха вицепрезидентът на Ре-
публика България г-жа Или-
яна Йотова, г-н Бойко Борисов 
– министър председател, г-н 
Красимир Вълчев – министър 
на образованието, г-н Боил Ба-
нов – министър на културата, 
заместник-министри, легенда-
та и приятел на талантливите 
български деца Димитър Бер-
батов и мн. др. Като подарък 
те получиха албума-азбучна 
колекция „Заедно по пътя на 
Кирил и Методий“.  ◆

Проектът продължава чрез изложби в държавите и градовете, 
в които живеят талантливите български деца-автори на графичните творби.

Гърция                                                           
• Солун – 13.09., 12:00 ч. 

Генерално консулство на РБ

12, N. Manu str., 1, E. Abbot str.

54643 Thessaloniki

• Александруполис (21.09. – 27.09.)
откриване 21.09., 11:00 ч.

БНУ „Васил Левски“

19, 28 October str., Alexandroupolis

Турция                                                           
• Истанбул – 29.09., 13:00 ч.

Българска Екзархия

Abide-i Hürriyet

Caddesi No 124, Şişli, Istanbul

Унгария                                                         
• Шармелек – 5.10., 14:00 ч. 

ОУ с изучаване на български език

Zala u. 1, Sármellék

• Будапеща (7.10. – 17.10.)
откриване 7.10., 18:00 ч. 

 Галерия, Bajza u. 44, 1062, Budapest 

Чехия                                                             
• Прага (15.11. – 22.11.) 

откриване 15.11., 18:00 ч. 

 Актова зала БСУ „Д-р Петър Берон“

Rychtářská 1, 160 00 Praha

Италия                                                           
• Рим (7.12. – 15.12.)

откриване 7.12., 16:00 ч, 

Български културен институт 

Via Madonna di Campiglio, 6 – 00135 

Roma

* Посочените часове са в местно време.

Скъпи читатели, в качеството си на медиен партньор на това творческо 
предизвикателство, „Роден глас“ Ви кани да посетите изложбата в Българ-
ското училище в Прага и да се убедите сами в таланта и вдъхновението на 
българските деца, които, макар да живеят далеч от Родината, не забравят 
родните букви и носят със себе си надеждата във вечността на българския дух. 

Балабановата къща

Официално откриване на експозицията

Детските творби изпълниха залата със светла и чиста енергия

Вицепрезидентът, г-жа Илияна Йотова, разглежда с интерес Албума
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