Снимка: архив на БКИ

На 4 октомври в галерията на БКИПрага беше открита изложбата „Транспортът в града – средство за движение, общуване и развитие“. Неин
инициатор е създадената през 2005 г.
Асоциация на студентите урбанисти
в България (АСУБ). Изложбата се провежда под патронажа на българския
министър на регионалното развитие
и благоустройството г-жа Лиляна Павлова. Тя включва няколко студентски
проекта, които отразяват виждането
на младото поколение за оптималното
използване на публичното пространство в съвременния град, предизвикателствата, с които се сблъсква,
както и лансирането на иновативни
решения за тяхното преодоляване.
В основата си разработените проекти
на младите урбанисти представляват
синтез между особеностите на българското градско планиране и чуждия
опит.
Представяйки част от участниците
(Юлия Йорданова, Пламен Апостолов
и Димитър Андонов), директорката
на БКИ Галина Тодорова се спря върху
проекта на Д. Андонов (бакалавър
от УАСГ) „Софийският метрополитен:
фактор в градското развитие“. Той
е разработен в резултат на неговата
петмесечна специализация в Прага, по
време на която амбициозният младеж
прави съпоставка между българското
и чешкото метро. В своето изказване Д. Андонов посочи, че целта на

участниците
в проекта е да
покажат тяхната
роля и мисия
в съвременното
общество, както
и виждането
им как могат да
се посрещнат
и решат предизвикателствата,
пред които то
е изправено.
Друг участник
в проекта, Галина Атанасова, предлага
своя концепция за изграждане на
веломаршрути и велопарк в околоградската част на София. Основният
акцент в проекта на Христо Николов
е създаване на условия за развитието
на моторизиран транспорт в българската столица, използвайки опита на
Холандия и Чешката република.
При откриването на изложбата г-жа Г.
Тодорова обърна внимание и върху
поставения в залата макет, представящ нетрадиционен мост от спагети
и лазаня. Той е изработен от група ученици от Българското училище в Прага
по време на уъркшопa „Мостове от
спагети“, проведен под ръководството
на членове на АСУБ.
Изложбата и уъркшопът протичат
в рамките на международния фестивал за архитектура и урбанистика
„Architekture week“, който се провежда
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вече за шести път. Експозицията се
намира в Летния дворец на кралица
Ана на Пражкия храд.
Целта на тазгодишния фестивал, който
ще продължи до 28 октомври, е да
представи пред широката публика транспорта, инфраструктурата
и градоустройственото развитие на
държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния. Участници
от българска страна са Министерството на регионалното развитие
и благоустройството на Република
България, БКИ-Прага и АУСБ. Тяхната
цел е България да бъде представена
като съставна част от европейската
инфраструктура.
д-р Красимира Мархолева
(използвани са и материали
на БКИ-Прага)

Български културен институт 27. 11. 2012, 18 часа,
Галерия на БКИ – Прага, Klimentská 6, Praha 1
е едно обикновено проследяване на
миграцията на българите в Чехия. Тя
представлява проникване в устоите
на българската културна идентичност, която новата чуждоезична среда подлага на проверка. По интересен начин авторката засяга въпроса
за чешко-българските културни
отношения, които малко или много са
допринесли за европеизирането на
българската идентичност.
Вечерта ще води литературният
изследовател доктор Якуб Чешка от
Факултета по хуманитарни науки на

Карловия университет. Книгата ще
бъде представена от антроположката
доктор Дана Битнерова от същия
факултет. Гости на вечерта ще бъдат
етноложката доктор Мириям Моравцова – дългогодишна изследователка
на българското малцинство в Чехия
и един от основателите
на факултета
доц. Зденек
Пинц.
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Представяне на книгата „Българи
в Чехия – културни характеристики, имиграционен процес и социална интеграция в настоящето“.
Автор Румяна Георгиева, доктор
по антропология.
В книгата „Българи в Чехия – културни характеристики, имиграционен
процес и социална интеграция
в настоящето“ се визира имиграционният процес на българите в Чехия за
последните 20 години, но не липсват аналогии и с предхождащите
го миграционни вълни. Книгата не
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