димир Пенчев – бохемист и научен
и Владимир
работник в Института по етнология
Пенчев (койи фолклористика в Етнографския
то беше българският гост музей при БАН.
„В България има много по-голям
в програма),
интерес към Чехия и чешката култукакто и прера, докато интересът на чехите към
зентация на
българската култура е значително
„Български
по-малък. Въпреки това на чешки са
еротикон.
Легенди, при- излезли вече четири книги за историята на България – на Константин Иреказки и шеги
чек, на Франтишек Хибл, на Честмир
от България
Щандът на Саудитска Арабия
и Македония“ Аморт и моята. В България досега не
бе издавана история на Чехия. Съсъс състаОт 12 до 15 май 2011 г. в изложществува само превод на един учебвител Ярослав Отченашек. В събения ареал на Промишлената
ник за средните училища на Вацлав
провождаща програма на „Светът
палата в Прага- Холешовице, се
Хуса – „Чехословашка история“. „Ние
на книгата“ бе включена изложбата
проведе седемнадесетият междуискахме да запълним тази празнота“,
„Светът на „Graphicature“ – серигранароден книжен панаир „Светът
сподели проф. Ян Рихлик по време на
фии и плакати от Иван Газдов
на книгата 2011“. Почетен гост на
презентацията на книгата „История на
тазгодишното издание бе КралЧехия“ в панаирното градче.
„История на Чехия“
ство Саудитска Арабия.
Книгата е първата публикация за
„История на Чехия“ на Ян Рихлик
чешката история, писана специално
и Владимир Пенчев не е традициоОсновната тема бе „Литературата на
за българския читател. Тя просленен обзор на чешката история. Тя се
арабския свят“, а съпътстващата – „Све- дява историята на чешките земи
отличава с различни от общопритът на е-книгите“. В панаира участваха
от древността до днес. Включва
етите виждания за такива възлови
322 изложители, които представиха
и специални глави за развитието на
моменти в чешката история, каквито
своята книжна продукция на 211
чешката култура и за българо-чешса хусисткото движение и Била Хора.
щанда в панаирното градче. В литераките отношения.
Предстои издаването на книгата
турния фестивала участваха 480 души
„История на Чехия“ е издадена от из- в Скопие в издателство „Македонска
(54 от тях от чужбина). Посетителите
дателство „Парадигма“ в София през
реч“, но в съкратена версия – без
на „Светът на книгата“ имаха възможДоц. Владимир Пенчев, Ивана Сръбкова – доктор по философия, проф. Ян Рихлик
ност да видят 38 филма, 22 изложби
и 7 театрални представления. В книжния панаир взеха участие изложители
и гости от 47 държави. Тази година
броят на посетителите на Пражкия
международен книжен панаир надхвърли 38 000 души. 496 от тях бяха
акредитираните журналисти.
За съжаление, България и тази година не участва със свой национален
щанд в „Светът на книгата“. Родината
ни бе представена само в съпътстващия литературен фестивал с програма, организирана от Българския
културен институт в сътрудничество
със Славянската библиотека, Чешката академия на науките и Българска2010 г. Нейни автори са проф. Ян
главата за чешко-българските връзта академия на науките. Програмата
Рихлик – проф. по чешка и словашка ки. Към „История на Чехия“ проявявключваше дискусия на тема „Приистория във Философския факултет
ват интерес чешкото издателство
емането на българската литература
на Карловия университет и научен
в Чехия и на чешката в България
„Вишехрад“ и московското „Весмир“,
работник в Масариковия институт
– за възможностите на преводната
както и издатели от Финландия.
и в архива на Академията на науките
литература“, представяне на книгата
на Чешката република и доц. ВлаМария Захариева
„История на Чехия“ на Ян Рихлик

Снимки: Мария Захариева
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