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От 1 до 31 март в Чешката република под патронажа на министъра на
външните работи Карел Шварценберг се проведоха Дни на франкофонията. Богата и разнообразна
програма в Прага подготвиха посолствата на България, Египет, Франция,
Люксембург, Канада, Конго, Мароко, Румъния и Швейцария, както
и Представителството на ВалонияБрюксел.
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Френски дни с множество изложби,
филмови прожекции и лекции се проведоха и в градовете Бърно, Чешке
Будейовице, Храдец Кралове, Мост,
Острава, Усти на Лабе и Злин. В културната програма се включиха Френският
институт в Прага, Френският алианс
в Чехия и Френско-чешките клубове.
В Чернинския дворец в Деня на франкофонията – 20 март – се осъществи
тържествен прием, на който бяха

раздадени наградите на победителите
в ученическия и студентския конкурс
в рамките на Дните на франкофонията.
Франкофонията има дълга традиция.
На 20 март 1970 г. в Нигерия възниква
Агенцията за културно и техническо
сътрудничество, по-късно прераснала в Международна организация
на Франкофонията („Organisation
internationale de la Francophonie“,
МОФ). Затова 20 март е денят, в който 70 държави и правителства от
Международната организация на
Франкофонията не само си припомнят
френския език и култура, но и осъществяват ежегоден диалог между
културите. Днес френският е майчин
език на 109 милиона души, а на други
264 милиона е втори език. Официален
език е на Франция и на още 28 страни.
Концерт по случай
20-годишнината от
присъединяването на
България към Франкофонията
в Българското посолство
в Прага
Концертът, посветен на 20-годишнината от присъединяването на България към Франкофонията, се проведе
в Огледалната зала на Посолството
на 6 март. Сред гостите на вечерта бяха посланиците на Франция,
Израел и Сирия, български и чешки
граждани.
Шести март бе обявен за ден на
национален траур поради смъртта
на самозапалилия се на 20 февруари
във Варна Пламен Горанов. „В тези
напрегнати дни в България – дни на
протест, с този драстичен акт срещу
самия себе си, Пламен е искал да
промени света, в който живее. Този
млад и чист човек се самозапали
в знак на протест срещу нечестността. Българите обявиха Пламен за
българския Ян Палах, независимо че
времето и обстоятелствата са други.
Поклон пред светлата му памет!“,
каза в началото на словото си Горяна
Ленкова, Charge d ‘affaires а.i.
„Тази година се навършват 20 години от присъединяването на България към Международната орга-
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за седалище на Франкофонския регионален център за Централна и Източна Европа (...) В навечерието на
20-годишнината Столичната община
направи подарък на българските
франкофони като даде имената на
Леополд Седар Сенгор и на Пиер
дьо Ронсар на две улици в София,
а трета беше наречена „Улица на
Франкофонията“.
Г-жа Горяна Ленкова говори и за
други две важни годишнини, които
България отбелязва през 2013 г. –
1150-годишнината от Великоморавската мисия на св. св. Кирил и Методий (голям юбилей и за Чешката
република) и 70 години от спасяването на българските евреи през
Втората световна война.
Талантливият цигулар Давид Мир
зоев и пианистът Вацлав Маха
изпълниха творби от Вивалди, Бах,
Моцарт, Брамс и Чайковски. Виртуозните изпълнения на двамата млади музиканти, носители на редица
награди от чешки и международни
конкурси, бяха възторжено приети
от публиката и възнаградени с бур
ни аплодисменти. Двете творби,
които Мирзоев и Маха изпълниха на
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низация на Франкофонията като
постоянен член. Посолството на
Република България в Прага организира днешния концерт на младия
и талантлив цигулар Давид Мирзоев
в съпровод на също талантливия
пианист Вацлав Маха, за да отбележи тази кръгла годишнина. България
отдава голямо значение на членството си във Франкофонията. Страната ни е сред първите в Централна
и Източна Европа, присъединили
се към Франкофонията – от 1991 г.
като асоцииран член, а от 1993 г. –
като пълноправен. България е сред
водещите държави за регионалната
франкофонска динамика – достатъчно е да отбележим, че френският
език е първият западноевропейски
език, въведен за обучение в българската образователна система
и че в момента имаме 63 училища
с интензивно обучение на френски
език, както и шест франкофонски
департамента в български висши
училища. Следва да споменем също
така, че през 1996 г. в България беше
създаден Франкофонски институт
за администрация и управление, че
през 2005 г. България беше избрана
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бис – „Песен“ на Панчо Владигеров
и „Интродукция и рондо капричозо“
от Сенс-Санс, бяха символичен жест
към българските домакини и голямото франкофонско семейство.
Мария Захариева

Заупокойна молитва и молебен по случай

135-та годишнина от Освобождението
на Чешките земи и Словакия. С приветствие към присъстващите се обърна
Горяна Ленкова – временно управляващ Българското посолство в Прага.
На молебена присъстваха представители на дипломатическия корпус,
служители на Българското посолство, на Българското училище и на
Българския културен институт в чешката столица, както и представители
на българската общност.

На 1 март в катедралния православен храм „Св.св. Кирил и Методий“ бе
отслужен традиционният молебен по
случай 135-та годишнина от Освобождението на България от османско
робство. Заупокойната молитва в памет на загиналите за Освобождението

на България и молебенът за благоденствието на българския и чешкия
народ бяха отслужени от отец Пламен
Тодоров, представител на Българската
православна църква, с участието на
Негово Блаженство владиката Крищоф
– пражки архиепископ и митрополит
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