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От 13 до 16 май в изложбения ареал 
на Промишлената палата в Прага – 
Холешовице се проведе шестнадесе-
тият международен книжен панаир 
„Светът на книгата 2010“ и фестива-
лът на литературата, организиран от 
съюза на книгоиздателите в Чехия 
и сдружението „Светът на книгата“ 
с подкрепата на чешкото минис-
терство на културата и пражката 
община. Почетен гост на книжния 
панаир и съпътстващия го литерату-
рен фестивал тази година бе Полша. 

Съорганизатори – 
Полският културен 
институт в Прага 
и Полският институт 
на книгата. „Растем 
с книгата – литература 
за деца и юноши“, „Ли-
тературата и сближа-
ването на културите“ 
бяха основните теми 
на панаира. Изданието 
от 2010 г. може да се 
похвали с рекорден 
брой посетители – 

40 000 души. Участваха 416 изложи-
тели от 34 страни и региони, чийто 
194 щанда бяха разположени на 
площ от 2930 кв. м. 
Тази година националните мал-
цинства за първи път имаха свой 
щанд, на който представиха своите 
периодични издания и книжни 
публикации. Проведоха се беседи 
на тема „Периодичните издания на 
националните малцинства в Чеш-
ката република, „Билингвистичното 
възпитание на децата“, „Книжна-

та илюстрация – инспирация за 
по-добро разбиране без езикови 
бариери“, „Литературата и сближа-
ването на културите“ с участието 
на Петър Попов, Димана Иванова, 
Дануше Хронкова, Инка Делева 
и др. Координатор на акциите, 
свързани с представянето на ДНМ 
на книжния панаир, беше Силвия 
Кръстева.
По време на „Светът на книгите“ 
Българският културен институт 
в Прага представи изложба с дет-
ски илюстрации на Тоня Горанова. 
Проведе се и среща с илюстратор-
ката и представяне на книги, които 
е илюстрирала.
Най-голямото събитие, свързано 
с България, по време на този прес-
тижен форум бе награждаването 
на българската бохемистка Анже-
лина Пенчева с Premia Bohemica за 
цялостния й принос в областта на 
преводаческата дейност и разпрос-
транение на чешката литература зад 
граница. 

Мария Захариева

12 международен фолклорен фести-
вал „Прага – сърцето на народите“ се 
проведе от 27 до 31 май в чешката 

столица. Инициативата за тази мул-
тиетническа акция е на словенското 
фолклорно сдружение „Лимбора“. 

Фестивалът се подкрепя 
от пражката община, от 
министерствата на култура-
та на Чехия и на Словакия, 
от Института за словаците, 
живеещи в чужбина и др. 
Програмата на тазгодиш-
ното издание включваше 
акциите Хармония на 
контрастите, Фолклорен 
маратон и Гала-концерт. 
Тържественият концерт 
„Фолклорен маратон“ е осо-
бено обичан от пражани 
и се провежда на Староме-
сткия площад. Тази година 
българският фолклор бе 
представен от танцовия със-
тав „Пирин“ от Бърно. Тан-
цьорите от „Пирин“ имаха не 
само едни от най-искрящите 
носии на фестивала, но 
и прекрасна хореография, 

с която завладяха публиката. Във 
Фолклорния маратон се изявиха 
български, словашки, ромски, ви-
етнамски, сръбски, полски, чешки, 
руски, украински, хърватски, гръцки, 
унгарски, мексикански, немски, афри-
кански, азърбайджански, индийски 
фолклорни формации и ансамбли. Те 
участваха и в традиционната Гала-ве-
чер във Винхрадския театър.
„Прага – сърцето на народите“ е най-
голямата мултикултурна акция на на-
ционалните малцинства и етноси не 
само в чешката столица, но и в цяла 
Чехия. Въодушевени от приповдиг-
натата атмосфера по време на фес-
тивала, хора от различни държави 
се разбират помежду си на универ-
салния език на музиката, опиянени 
от всеобщия вихър на танца и искря-
щия оптимизъм. Разбирателство без 
граници е може би най-точното мото 
за фестивала „Прага – сърцето на 
народите“, който дължим на нашите 
словашки приятели от „Лимбора“.

Мария Захариева

„Светът на книгата 2010“

„Прага – сърцето на народите“
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Петър Петров и Димана Иванова 
на щанда на ДНМ

Танцов състав 
„Пирин“

Фолклорен маратон


