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Проектът „Kamarádi“ с участие в 
Международния панаир на книга
Двадесет и седмото издание на обичаното събитие „Свят на книгата“ се проведе от 9 до 12 юни в нетради-
ционна обстановка. Тъй като в Панаирното градче в Холешовице се реализира мащабна реконструкция, 
Панаирът се състоя в сглобяеми халета в съседния парк „Стромовка“.

Мотото на тазгодишния форум бе откъс от 
романа на Умберто Еко „В името на роза-
та“: „Живеем за книгите“, а почетен гост бе 
Италия. Въпреки необичайните условия 
или може би именно заради тях, Панаирът 

се радваше на много посетители, а децата имаха възможност 
да поиграят на воля в красивия парк. 

Разнообразните публикации на проекта „Kamarádi“, реа-
лизиран от сдружение „Заедно“, бяха на разположение на по-
сетителите на щанда на Дома на националните малцинства в 
Прага, като същевременно проектът взе участие в панаирна-
та програма чрез изложбата „Севда – книжни илюстрации“ 
и „Нарисувай приказка“. Заедно с Дома на малцинствата 
„Kamarádi“ представи и реализира кръщавката на най-нова-
та книга с публикации на съвременни ромски автори. ◆

Светът на длан – България
Това бе мотото на Българския ден, който сдружение „Заедно“, по идея на неговия зам.-председател Севдалина 
Коваржова, организира на 17 юни на територията на Дома за деца и младежи в пражкия квартал „Модржани“.

Богатата културна програ-
ма бе посрещната с инте-
рес не само от българите, 
живеещи в чешката сто-
лица, но и от чешката об-

щественост. 
Българският ден започна в 13 часа, 

когато 80 деца от чешки училища и 
от българското държавно училище в 
Прага имаха възможност да се запоз-
наят помежду си чрез общи инициа-
тиви. Чешките деца научиха много за 
75-годишната история на БСУ „Д-р 
П. Берон“, по какви програми се учи 
в него, какви извънкласни занима-
ния се предлагат. Чрез видео филм 
се срещнаха с България, чуха изпъл-
нения на ученици от вокалната група 

Текст: „Роден глас“ | Снимки: архив на сдружение „Заедно“
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