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Текст: Боряна Станева | Снимки: Вероника Димитровова

Фестивални дни 
„Вяра, Надежда, Любов и Мъдрост – 
всичко, което ни сближава“
На 28 септември 2019 година на 
„Náměstí Míru“ в Прага, пред ка-
тедралата „Света Людмила“, се 
проведе за пети пореден път фес-
тивалът на българската култура 
„Вяра, надежда, любов и мъд-
рост – всичко онова, което ни 
сближава“, организиран от сдру-
жение „Българска православна 
общност в Чешката република“.

Фестивалът премина из-
ключително успешно и 
бе посрещнат с голям 
интерес от българска-
та и чешката общест-

веност. Целта на изявата беше да 
бъде представена българската кул-
тура, фолклорните ни традиции и 
обичаи, народните ни занаяти и не на 
последно място и българската тради-
ционна кухня.

Програмата включваше изпъл-
нения на песни и танци от различ-
ни български фолклорни области. 
Танцовият състав „Българи“, към 
гражданското сдружение „Заедно“, с 
ръководител Тодор Ралев представи 
типични танци от няколко български 
региона. Фолклорният танцов състав 
„Лисичка“ от Инголщадт и Мюнхен с 
ръководител Мехмед Памуков показа 
автентични български хора. Беше ор-
ганизиран и курс за широката публи-
ка „Да научим български танци“.

Участие във Фестивала взе и дет-
ската вокална група „Лира“ към бъл-
гарското училище „Д-р Петър Берон“ 
в Прага с ръководител Росен Михай-
лов. Децата, облечени във великолеп-
ни народни носии, изпълниха букет 
от любими фолклорни песни като 
„Дилмано дилберо“, „Изгряла е месе-
чинка“, „Посадимо пелин“ и др. Пуб-
ликата аплодира с възторг и изпълне-
нието на вокална група „Босилек“.

В „Парада на българските народ-
ни носии“ бяха показани 10 ори-
гинални мъжки и женски носии от 
няколко фолклорни области в Бъл-
гария, произхождащи от началото на 
XX век. Представянето им беше съ-
проводено с коментар на костюмите 
и обяснение на символиката на бъл-
гарската бродерия, като стилизиран 
символ на заклинания против злите 
сили и пожелания за здраве, дълъг 
живот и просперитет.

В „Работилница за всички“, специ-
алните ни гости от България – Слава 
Балджиева и Галина Тодорова запоз-
наха посетителите с уменията на тъ-
качеството и рисуването на дървени 
лъжички и кратунки.

Традиционната изложба, която 
от години съпровожда фестивалните 
дни, тази година беше посветена на 
детските рисунки. Бяха представени 
творбите на деца от българската общ-
ност в Чехия и на деца от Студията по 
изобразителни и приложни изкуства 
към Общински център „Клуб на ра-
достта“, гр. Първомай, с ръководител 
Зорка Каразапрянова. В късния сле-
добед на празника се състоя и цере-
монията по награждаване на победи-
телите в конкурса за най-добра детска 
рисунка и на „Турнира на паметта“.

Бихме искали да споменем и уси-
лията на активните членове на БПО 
в ЧР: Панчо Панчев, Ценко Антов, 
Георги Милковски, Силвия Кръстева, 
Иван Иванов, Силвия Кисьова, Ваня 
Спасова, Росен Крумов, Адриана 
Милева, Десислава Николова, Боря-
на Станева, Ива Димитрова, Юлиян 
Ангелов; на членовете на БКПК, гр. 
Прага: Руси Медов, Борис Антонов и 
Вълко Тепеджийски, на Василка Ма-
ринова, член и на двете сдружения; 
на Даринка Дерменджиева от сдру-
жение „Родолюбие“, на Лили Стоя-
нова, на водещите Радек и Ивелина, 
които без претенции за заплащане и 
хонорар, и само и единствено в сво-
бодното си време, помогнаха празни-
кът да бъде реализиран.

Събитието беше осъществено бла-
годарение на финансовата помощ на 
Министерството на културата на Р 
Чехия и на подкрепата на спонсори. 
Фестивалът премина под егидата на 
Кметството на Прага 2 в лицето на 
заместник-кмета инж. Ярослав Шолц.

Въпреки усилията на организато-
рите да привлекат интереса на бъл-
гарските държавни представителства 
в Чехия, събитието протече, за съжа-
ление, без тяхната институционална 
подкрепа и ангажираност.   ◆
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