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Ден на България в Южночешката област
Посолството на България в Прага, съвместно с Хейтманството на Южночешка област
и регионалния информационен център на ЕК Europe Direct – Ческе Будейовице, проведе
Ден на България. Проектът е по програмата на Комуникационната стратегия на Република
България в ЕС.
„България – история
и съвременност“
Във фоайето на Областния съвет бе открита
документалната фотоизложба „България – история и съвременност“.
Зам.-председателката на
Държавната агенция по
туризъм Стела Балтова
направи презентацията „България – вашата
бъдеща дестинация“.
Присъстваха чешки
туроператори. На тази
беседа нашата страна
бе представена не само
като любимо място за
отдих на море и планина,
но и като средище на
балнеоложки, еко, селски и културен туризъм.
Към презентацията се
включи и известният археолог проф.
Николай Овчаров, който разказа на
присъстващите за нашите световноизвестни археологически находки.
Пред аудитория от студенти и преподаватели на Висшия институт за
европейско и регионално обучение
посланикът ни в Чешката република
Здравко Попов изнесе лекция на
тема „България като нов член на ЕС“.
Програмата бе съпътваната от филм
лекция на проф. Николай Овчаров
за най-новите открития на нашата
археология, изнесена пред предимно млада публика в залата на кино
„Метропол“и от концерта на камерния вокален състав „Акваделия“
с ръководител проф. Диляна Мичева.
Българският смесен хоров колектив
спря дъха на публиката с невероятните си изпълнения от българския
фолклор, сполучливо комбинирани
с мотиви от черковнославянски
песнопения. През целия ден в подходяща обстановка присъстващите на
различните изяви имаха възможност
да се насладят на български кули-

нарни специалитети и да опитат от
нашите експортни вина.
„България – ваш бизнес
партньор“
Проведе се и среща между представители на Изпълнителната агенция
за малки и средни предриятия у нас

и регионалната стопанска камара за
Южна Чехия и регионалния офис на
Чек Трейд. Представители на 23 чешки фирми бяха запознати с услугите,
които предлагат българските агенции на развитието на двустранното
търговско-икономическо сътрудничество и правителствената политика
за подкрепа на малки и средни предприятия. СТИВ представи възможностите на Посолството за оказване
на съдействие за търговско и промишлено сътрудничество между
фирми от двете страни.
Осъществените в Ческе Будейовице дейности в рамките на Деня на
България бяха широко отразени от
регионалните печатни и електронни
медии в Южночешка област.
На 6 ноември проф. Николай Овчаров изнесе лекция пред студенти
от специалност „Археология“ на
Карловия университет в Прага
и даде интервю за специализираното списание „На изток“.
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