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Изложбата „Български паметници 
под закрилата на ЮНЕСКО“ е пред-
ставителна колекция от 16 мащабни 
фотографии на известния фотограф 
Александър Нишков на обектите, 
включени в програмата за световно 
наследство на ЮНЕСКО. 
Като част от световното културно 
наследство седемте исторически 
обекта и двата парка представят 
страната ни в Списъка на Светов-
ната организация за образование, 
наука и култура – ЮНЕСКО. Наред 

с природните и културни съкрови-
ща на света, българските обекти по-
ставени под закрилата на ЮНЕСКО 
са част от наследството, без което 
човечеството не би било същото.
Само преди година ЮНЕСКО добави 
и още една българска забележи-
телност в списъка на световните 
съкровища – този път в листата на 
нематериалното културно наслед-
ство бяха включени и уникалните 
изпълнения на фолклорния ансам-
бъл „Бистришките баби“. Значителна 
помощ ЮНЕСКО оказва и в консер-
вацията и реставрацията на Старин-
ния Пловдив.
С изложбата „Български паметници 
под закрилата на ЮНЕСКО“ в БКИ-
Прага, част от кампанията по избора 
на българския дипломат Ирина 
Бокова за генерален секретар на 
международната организация, беше 
отбелязана и 101-та годишнина от 
обявяването на Независимостта на 
България. Повече от 100 българи, 
живеещи в чешката столица, както 
и приятели на България дойдоха на 
празничната вечер. Събитието беше 
организирано от БКИ-Прага и с под-
крепата на посолството на България 
в Чешката Република. Изложбата 
е предоставена от Държавния кул-

турен институт към МВнР. Сред офи-
циалните гости бяха Н.П. посланик 
Здравко Попов и Михал Поспишил 
– директор на Чешките културни 
институти към Министерството на 
външните работи на Чехия. 
Пред публиката беше представена 
книгата „Бьлгария“ от поредицата 
„Кратка история на държавите“ на 
историка Иржи Мартинек и издател-
ство „Либри“. Изданието на чешки 
език е отпечатано с подкрепата на 
БКИ-Прага.

На 11 октомври в пражкия дворец 
„Жофин“ 12-годишната Мария 
Георгиева от Асеновград, носител-
ка на голямата награда за млади 

български фолклорни таланти, 
участва като специален гост на 
гала-концерта на финалистите от 
конкурса за чешки народни песни 

„Зпевачек“. БКИ-Прага е съоргани-
затор на събитието и традиционно 
осигурява българското участие 
в концерта.

Изложбата на голямоформатни 
отпечатъци на фотографии върху 
платно „Традиции“ на младия бъл-
гарски автор Александър Михайлов 
се откри на 12 октомври в галерията 
на Българския културен институт. 
Гостите, сред които представители 
на чешки институции, бизнес среди 
и дипломати, се насладиха на родоп-
ски и тракийски песни, изпълнени от 

талантливата млада певица Мария 
Георгиева и с интерес разгледаха 
фотоплатната, които по един атрак-
тивен и аристичен начин предста-
вят традиционни и малко познати 
обреди и обичаи на различни етноси 
от различни региони на България. 
Изложбата се осъществи във взаи-
модействие с Културния институт на 
МВнР.

Български паметници под закрилата на ЮнеСКо

12-годишната Мария георгиева пя в пражкия 
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Изложбата „Традиции“ в Прага

Иржи Мартинек


