БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ

10 години Дни на
българската култура в Прага
Валя Балканска, Иво Папазов, Теодосий Спасов, Стоян Янкулов, Елица Тодорова, Петър Ралчев,
Петър Янев, Валери Димчев, Десислава Димчева, Божана Апостолова, Маргарита Петкова,
Людмил Тодоров, Деян Енев и много други са гости на сдружение „Възраждане“ в рамките на
Дните на българската култура в Прага.

Стоян Янкулов и Петър Ралчев
Иво Папазов
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За десета поредна година широката общественост в чешката столица
имаше възможността да се докосне
до българската култура. Дните на
българската култура се организират ежегодно от 2004 г. от сдружение „Възраждане“ с финансовата
подкрепа на Министерството на
културата на Чешката република
и на Пражкото кметство. Меропри-

ятията са изключително разнообразни – откриване на изложби,
провеждане на концерти и лекции,
прожекция на филми, литературни
срещи, както и срещи с известни
музиканти и режисьори. Статии за
тези събития са публикувани както
в чешките, така и в българските
медии.

Теодосий Спасов

ЛИТУРАТУРНИ ВЕЧЕРИ В ДОМА НА
НАЦИОНАЛНИТЕ ОБЩНОСТИ
Срещи с поети, писатели, журналисти и издатели: Божана Апостолова,

y Петър Ралчев и Георги Янев
–23.11.2005 г;
y Валери Димчев и Десислава Димчева – 24.11.2011

СРЕЩИ С ИЗДАТЕЛИ:
y Божана Апостолова – „Жанет 45“,
2009 г.
y Пламен Тотев – „Персеус“, 2013 г.

ОПЕРНИ И КОЛЕДНИ
КОНЦЕРТИ В РУДОЛФИНУМ
И В МУЗИКАЛНАТА АКАДЕМИЯ:
y Концерт в памет на Николай Гяуров,14.11.2004 г.
y Концерт в памет на Гена Димитрова ,12.12.2005 г.
y Коледни концерти в Суковата зала
на Рудолфинума и в Зала „Мартину“ на Музикалната академия.
Коледните концерти се провеждат
ежегодно от декември 2004 г. в найизвестните камерни зали в Прага –
Суковата зала на Рудолфинум и зала
„Мартину“ в Музикалната академия.

ФОЛКЛОРНИ КОНЦЕРТИ
С УЧАСТИЕТО НА:
y Валя Балканска и Петър Янев,
5.12.2007;
y Теодосий Спасов, 27.11.2008 г.;
y Иво Папазов, Стоян Янкулов,
Петър Ралчев и Георги Янев –
9.5.2006 г.;
y Стоян Янкулов и Елица Тодорова
–5.11.2006 г.;

Те имат своите почитатели не само
сред българскта общност в Прага, но
и сред широката чешка общественост и другите национални общности.
ФИЛМОВИ ВЕЧЕРИ:
y Среща с български режисьори,
живеещи в Прага – Константин
Карагеоргиев, Светлана Лазарова,
Асен Шопов 26.10.2004 г.
y Среща с режисьора Людмил
Тодоров и прожекция на филма
му „Миграцията на паламуда“,
28.11.2012
y Прожекция на филма „Осъдени
души“ 9.12.2009

БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ

Ивайло Диманов, Маргарита Петкова, Деян Енев, Людмил Тодоров,
Златна Костова, Стефан Кисьов, Леда
Аврамова и др

ФЕТИВАЛИ:
Фестивалът „Аз съм българче“ се

Дана Пенкава

Любомира Попова

Теодосий Спасов, Пейо Пеев и Петър Миланов
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ИЗЛОЖБИ:
y Салон на български художници,
живеещи и творящи в Чехия – ноември 2004 г.
y Изложби на пудожниците Стоян
Генчев, Николай Станев, Бистра
Бакалова, Николай Златев – 2007–
2009 г.
y „Владимир Сис и България“–
1.12.2011 г.
y „Река на толерантността“
–15.11.2013 г.Фондация „13 века
България“
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ДНИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА
И БЪЛГАРСКОТО СРЕДНО
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
„Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“
В първото издание на Дните на
българската култура учениците от
Българското училище в Прага вземат
участие във фолклорната вечер в театъра „ Na prádle“, която се провежда
на 23 октомври 2004 г. заедно с фолклорните състави „Китка“ и „Пирин“ от
Бърно. Вокална група „Лира“ към училището под диригенството на Антоанета Добрева изпълнява две шопски
и две родопски народни песни.
Следващите инициативи са свързани
със срещи на гостуващите на сдружение „Възраждане“ в рамките на

Дните на българската култура
писатели, поети, журналисти,
издатели и музиканти в БСОУ
„Д-р Петър Берон“. Те се осъществяват благодарение на
тогавашния директор Еленко
Начев, който отворя широко
вратите на училището за културни прояви.
Първият гост е известната
издателка и поетеса Божана
Апостолова, която гостува на
училището през декември
2009 г. Писателят, журналистът и бардът Ивайло Диманов
се среща с учителите и учениците на 26 ноември 2010 г.
На 7 ноември 2011 г. те имат
възможност да се докоснат до
творчеството на известната
поетеса Маргарита Петкова, която е представена от
журналистката от БТА Леда
Аврамова. Възпитаниците
на училището подготвят
поетичен рецитал, включващ стихове на Маргарита
Петкова и Ивайло Диманов.
На 24.11.2011 г.се провежда
среща-концерт с музикантите
Валери Димчев – тамбура
и Десислава Димчева – народно пеене. В него участва
и вокална група „Лира“. На 26
ноември 2012 г. учениците
се запознават с режисьора
и писателя Людмил Тодоров
и с преводачката Златна Костова , а на 3 декември 2012
г. – с писателя Деян Енев.

Валери Димчев, Десислава Димчева и Еленко Начев

Маргарита Петкова, Леда Аврамова и Еленко Начев

Мария Захариева
Снежана Тасковова и Деян Енев

Снимки: архив на сдружение „Възраждане“

проведе съвместно с Асоциация
Т.А.Н.Г.Р.А.– Мадрид на 15 и16
ноември 2013. г. Той се осъществи
с участието на Фондация „13 века
България“ и представители на
Министерството на образованието
и науката и на Държавната агенция
за българите в чужбина. В него се
включиха българи от Испания, Унгария, Холандия, Германия и Чехия.

