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Европейски ден 
на езиците

На територията на Ев-
ропа съществуват око-
ло 225 езика. От края 
на VIII век, както ге-
ографски, така и спо-

ред броя на носителите му, най-раз-
пространен е руският език. Според 
статистиката, на ден приблизително 
150 мил. европейци говорят руски, 95 
мил. немски, по 65 мил. английски и 
френски език и т. н. Що се отнася до 
изучаването на езици, в момента най-
популярен в Европа е английският 
език. Разбира се, в това езиково раз-
нообразие се крие богатството на все-
ки народ, а знаенето на езици отдавна 
се е превърнало в предимство. 

По инициатива на Съвета на Ев-
ропа, от 2001 г. Европейският ден на 
езиците се отбелязва всяка година на 
26 септември. На тази дата, на тери-
торията на „Луцерна“ в Прага се про-
веде традиционният Speakdating, в 
който любителите на езиците имаха 
възможност да се срещнат и запознаят 
с повече от 40 от тях. Тази година ор-
ганизаторите бяха заложили на малко 
популярни езици като: еврейски, ин-
донезийски, гренландски, тибетски, 
узбекски, персийски, лужишки сръб-
ски и мн. др. Естествено, не липсваха 
и популярните европейски езици, а 
родният български и тази година при-
влече вниманието на любознателните 
чрез опитните учители от Българския 
културен институт в Прага.  ◆

Звезден концерт 
в Прага

На 15 октомври, те-
атър „Хиберния“ в 
Прага бе домакин на 
поредния концерт 
от есенното турне 

на прочутия български женски хор 
„Мистерията на българските гла-
сове“ за представяне на последния 
им албум „БууЧииМиш“, съвмест-
но с Лиса Джерард. Турнето за-
почна с вълнуващ концерт в Ско-
пие и включва концерти в Загреб, 
Любляна, Хелзинки, Копенхаген, 
Стокхолм, Осло, Виена, Атина. Пос-
ледните две спирки от това турне 
са швейцарските Лозана и Цюрих. 
Вече над 66 години „Мистерията на 
българските гласове“ продължава 
да бъде един от най-изявените по-
сланици на българската музикал-
на култура по света. Хорът има зад 
гърба си хиляди участия в едни от 
най-престижните концертни зали 
в Европа, Азия, Африка, Северна и 
Южна Америка. Той остава и един-
ственият български хор, носител на 
наградата Grammy.

„В Прага хорът ни пренесе в Ро-
допите и въобще във всички краища 
на България, чух много неравно-
делни ритми в 7/8 ръченица, в 15/16 
– Бучимиш, така се казва и бандата: 
кавал, гъдулка, перкусии, китара и 
още бийтбоксерът Скилър, страхот-
но смесваха автентични български 
мелодии с джаз хармонии и модерни 
ритми. С Лиса Джерард се получи 
нетрадиционна симбиоза – на пръв 
поглед несъвместими стилове. Тя 
има интересен контраалт глас и се 
държеше с голямо уважение към на-
шите певици на сцената, представя-
ше ги с възхищение. Много ми харе-
са свободата в свиренето и пеенето, 
импровизираха…, а в същото време 
Дора Христова следеше всяка нота и 
ги насочваше с лекота. Всички бяха 
щастливи – и те, и публиката. Има-
ше и чужденци, и българи, извиква-
хме ги на бис. Отдавна не съм бил на 
2-часов концерт, който мина за един 
миг, без да усетя.

За мен това се нарича мистерия, 
мистерията на българските гласове“ ◆

Снимката е само илюстративна: facebook.com/lemysteredesvoixbulgares
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