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Ансамбъл  
за български народни танци „Пирин“

ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ ОТ ИСТОРИЯТА 
НА „ПИРИН“
Гражданско сдружение „Пирин“ 
е регистрирано през пролетта 
на 2002-ра година. Сдружението 
е с нестопанска цел и се финансира 
в рамките на програмата за подпо-
магане на националните малцинства 
в Чехия. Предисторията на ансам-
бъла обаче започва много преди 
2002 година, още през миналия век. 
Предпоставки за създаването на 
ансамбъл за български народни тан-
ци можем да открием много преди 
основаването на сдружение „Пирин“. 
В личен разговор Георги Георгиев 
– председател на сдружение „Пи-
рин“ и ръководител на ансамбъла 
споделя, че в Бърно е имало българ-
ски танцов състав още през 60-те, 
70-те и 80-те години на миналия век. 
Български танцов състав е имало 
и преди Втората световна война към 
българското сдружение в Бърно. 
Георги разказва също, че е танцувал 
в гръцки танцов състав в Бърно от 
1998 до 2001 г.
По това време се заражда и идеята 
за сформирането на български тан-
цов състав. 

ИДЕЯТА
През 2001-ра година Лида Ненкова 
и Диана Холубова успяват да убедят 
Георги, останалите българи и ръко-
водството на българския клуб в Бър-
но да сформират клуб или кръжок по 
български народни танци. Органи-
заторите добре разбирали нуждата 
от развитие и съхранение на българ-
ския фолклор. Целта им била да дадат 
възможност на „малки и големи“ да 
учат най-популярните български на-
родни танци. Речено – сторено. През 
есента на 2001-ва година започват 
редовните срещи и репетициите на 
състава, който постепенно прераст-
ва в днешния танцов състав. През 
годините ансамбълът придобива 
все по-голяма популярност. Макар 
че танцовият състав е имал и слаби, 
и силни моменти, през 2006-та годи-
на, с пристигането на много българи 
на работа в IBM в Бърно, той бележи 

апогея си. Много чехи започват да 
проявяват интерес към българския 
фолклор и се възползват от възмож-
ността да участват в репетициите на 
състава. В него са участвали също 
и словаци, сърби и белоруси. По-
настоящем в ансамбъла участват 
почти еднакъв брой българи и чехи. 
Информацията за състава се разпрос-
транява чрез рекламна диплянка 
с актуален снимков материал, помес-
тен на интернет страниците www.
pirin.cz и чрез Facebook https://www.
facebook.com/pirinbrno.

ЦЕЛИТЕ
Днес – след израстването си, танцов 
състав „Пирин“ си поставя нови, 
още по-предизвикателни цели: да 
съхранява и популяризира бъл-
гарската култура, фолклор и дух 
извън границите на България; да ги 

представя пред широката публика 
както в Чехия, така и в други страни 
от Европа; да популяризира красо-
тата на българските танци; да помага 
за изграждането на добро име на 
България в Чехия.

РЕЗУЛТАТИТЕ
Ансамбълът оценява напредъка при 
постигането на целите си посред-
ством реакциите на публиката към 
изявите, в които участва, многоброй-
ните покани за концерти и фестива-
ли, доброто име, с което се ползва 
сред другите малцинства и фолклор-
ни състави и не на последно място 
спечеленото доверие сред местните 
държавни институции, оценяващи 
предложенията за проекти на сдру-
жението.

Д-р Галина Тодорова
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Ансамбъл „Пирин“ танцува наа Деня на националните малцинство в Бърно


