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Нощта на музеите 
в Дома на националните общности

Библиотека и учебен център 
в Дома на националните общности

На 14 юни в чешката столица се 
проведе традиционната за много 
градове в Европа Нощ на музеите. 69 
обекта, принадлежащи на 39 музеи, 
галерии и културни институции, 
отвориха вратите си в топлата лятна 
нощ за широката общественост. Сто-
личната транспортна фирма осигури 
11 специални автобусни линии за 
придвижване на хилядите желаещи 
да посетят избраните от тях музеи.
За трета поредна година в Нощта 
на музеите се включи и Домът на 
националните общности. От 19 часа 
до 1 часа през нощта бяха отворени 
вратите на галерията, кафенето, 
библиотеката и конферентната 
зала на Дома. Във фоайето всеки 
посетител имаше възможност да се 
запознае с книжната продукция на 
националните малцинства, в това 
число и с периодичния им печат. 

Осъществи се 
презентация на 
мултикултур-
ното списание 
Kamarádi.
В конферент-
ната зала бе 
прожектиран 
филмът „Родоп-
ска магия“ на 
българската ре-
жисьорка Свет-
лана Лазарова. 
Там протече 
фото- и видеопрезентация „Русна-
ците в Чехия“, както и аудиовизуал-
на презентация на сдружението на 
русините. Представен беше и вест-
ник Landes Zeutung. В кафенето 
Олга Мандлова изпълни украински 
песни. В Библиотеката на Дома 
посетителите имаха възможност да 

се запознаят с книги на български, 
руски, украински, полски, унгарски, 
словенски, сръбски и др. езици.
Интересът към Дома на национални-
те общности в Нощта на музеите рас-
те с всяка изминала година. Докато 
пред 2012 г. имаше 180 посетители, 
през 2013 – 330, то през 2014 техният 
брой нарасна на 470 души. (М.З.)

На 19 март 2014 г. бе официално 
открита библиотеката и учебният 
център в Дома на националните 
общности. На откриването кратко 
слово произнесе инж. Вацлав Новот-
ни – заместник-кмет и съветник по 
културата към Пражката община. Той 
подчерта, че Прага е мултикултурна 
столица и че нововъзникналата биб-
лотека в Дома на националните общ-
ности е поредното доказателство 

за това. За необхо-
димостта от библи-
отека, предлагаща 
книги на езиците 
на националните 
малцинства говори 
и председателят на 
„Руска традиция“ 
и зам. председа-
тел на Съвета на 
правителството по 
въпросите на нацио-
налните малцинства 
Игор Золотарев. 
Директорът на Дома 

Якуб Щедрон запозна присъства-
щите с историята на създаването на 
библиотеката, регистрацията й в Ми-
нистерството на културата, оборуд-
ването, осигуряването на средства 
за закупуване на книги на езиците на 
националните малцинства, катало-
гизацията на книгите, създаване на 
лого на библиотеката и др.
След тържественото прерязване 
на лентата от инж. Вацлав Новот-

ни, всички присъстващи се събраха 
около голямата торта във формата 
на книга, на която пишеше: „Библи-
отеката и учебният център в Дома 
на националните общности могат да 
бъдат място за срещи на различни 
култури и взаимна обмяна на техния 
опит“.
В момента библиотеката разпола-
га с над 3000 книги и всеки, който 
желае да стане неин член, трябва да 
попълни съответното заявление.
Работното време на библиоте-
ката е от 9 до 17 часа всеки ра-
ботен ден. За контакт: инж. Ева 
Подана, тел. 221419815, имейл: 
knihovna@dnm-praha.eu (М.З.) 
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за закупуване на книги на езиците на 

гизацията на книгите, създаване на 
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