На 31 октомври 2012 г. от 14 до 19 ч. в Огледалната зала на Посолството на Република България в Прага се проведе предколеден базар. На него беше представена ръчно изработена
бижутерия, както и оригинални коледни картички и свещници. Част от събраните средства
ще бъдат предадени на благотворителния „Лейди фестивал“, друга част ще бъде използвана за организиране на коледно тържество за най-малките българчета в Прага.
Сваровски“, сподели Светла Янчева
– съветник по икономическите и търговските въпроси
в Посолството.
С реализиране на
тази благородна
инициатива се заемат Горяна Ленкова
Щандът с ръчно (временно упраизработени бижута вляващ), Светла
Янчева (съветник
– СТИВ) и Иванка Беровска (служител
Сред посетителите на базара бяха
в консулска служба). Принос към
представители на българската
проявата има и Георги Киров, който
общност, на чешките държавни
участва с бижута, изработени във
институции, съпруги на посланици
фирмата „Уни Кристал“. Българският
(на Босна и Херцеговина и на Ирак),
културен институт в Прага предоставя
на дипломати (Канада, Босна и Херрекламен филм за България, благоцеговина, САЩ, Гърция). Многобройдарение на който посетителите на
ните гости бяха приятно изненадани
предколедния базар имаха възможот празничната атмосфера, царяща
ност да се запознаят с природните
в Посолството. Залите бяха украсени
забележителности на България.
с умело аранжирани букети от сухи
цветя, съчетани с есенни листа, шипки Красиви картички с типично български сюжети бяха изработили учении клони. Искрящи жълти хризантеците от БСОУ „Д-р Петър Берон“ под
ми привличаха посетителите към
вещото ръководство на Луиза Станева
щанда с ръчно изработените бижута
и Светлана Васева. Коледари, сгушени
в Огледалната зала. „Целта на базав снега къщички, отрупани със сняг
ра е благотворителна. Тази година
елхи, снежни човечета и пъртини
решихме да организираме предколекрасяха коледните картички и приден базар в Българското посолство,
вличаха посетителите.
за да напомним за себе си и за да
може обществеността и по-специално Кулинарни изненади ни чакаха
в малката зала до Огледалния салон
съпругите на дипломатите в Прага да
на Посолството. Изкусно направените
обърнат поглед към България. Сами
и умело подредени български спеизработихме бижутата в свободното
циалитети бяха приготвени с много
си време. Някои от тях са с елементи

любов от служителите в Посолството.
Трапезата бе отрупана с баници, погачи, сарми, кюфтета, баклави, домашни
сладкиши, лютеница и др. В приятна
и непринудена атмосфера се водеха разговори с познати, протичаха
срещи и запознанства, обменяше се
текуща информация на чаша кафе.
Много усмивки, приятно настроение
и дребни подаръци отнесоха със себе
си посетителите на предколедния

С. Янчева, Г. Ленкова и И. Беровска

базар. Някои от тях имат вече в домовете си български бижута и коледни
картички. Други ще помнят дълго
красотата на българската природа
и аромата на българската кухня. Трети
– непринудената артистична атмосфера и лъчезарните усмивки на домакините. Всички те обаче отнесоха със
себе си едно малко късче от прекрасната ни Родина.
Мария Захариева
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