и тази година се състоя на
3 март от 18 часа в Огледалната зала на Посолството на
Република България в Прага.
Той бе даден от извънредния
и пълномощен посланик
на Република България
в Чешката република Лъчезар Петков. На събитието
присъстваха представители
на различни министерства
и институции, представители
Посланик Л. Петков със съпругата си Б. Пунчева,
на дипломатическия корпус,
T. Ангелова, Г. Димитрова
граждани. представители на
Традиционният прием по случай
академичните среди, на българската
Националния празник на България
общност в Чехия и др. Сред гостите

на събитието бяха заместник-председателят на Камарата на депутатите на
Чешкия парламент В. Филип, председатели на парламентарни комисии,
представители на Сената, директори
в администрацията на правителството, на МВнР и други ведомства,
хейтманът на област Усти над Лабем
Олдржих Бубеничек, заместник-хейтманът на област Злин Ярослав Дрозд,
заместник-кметът на гр. Високе Мито,
ръководителите на дипломатически
мисии, акредитирани в Прага, видни
представители на бизнеса.
(М.З.)

Снимка: Мария Захариева

БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ

Националният празник на България
в Българското посолство

Бабинден – българският ден на благодарност
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Бабинден, или както днес го наричат Ден на родилната помощ, бе
празнично отбелязан и тази година
от Българската културно-просветна
общност в Острава. Богатата фолклорна програма и още по-богатата
трапеза, подредена от сръчните
ръце на българските жени, бяха само
част от приповдигнатата атмосфера
в деня на един от големите народни
женски празници.
Специални гости на тържеството
бяха консулът на България в Прага
– Галя Димитрова, председателят
на Българската културно-просветна
организация в Чешката република
– Кирил Беровски, д-р Иван Белковпредседател на Българското културно-просветно сдружение в Бърно,
Ваня Беровска от консулския отдел

на посолството в Прага, както и главният редактор на списание „ Роден
глас“ – Камелия Илиева. Всички те
благодариха за топлото посрещане и бяха особено очаровани от
гостоприемството и единството на
най-голямата българска общност
в Чехия, чиито основи са положени
още през 30-те години на 20 век,
когато в Маровско-слезския край
пристигат множество градинари от
България, голяма част от които и със
семействата си. Една от тях е Мария
Сиракова, която навърши 90 години.
По случай юбилея, наред с подаръците, тя получи и много поздравления, тъй като е един от най-дългогодишните членове на клуба, положил
основите си като Градинарско
дружество.
Празникът, посветен на родилната
помощ, акушерките, родилките
и здравето на децата, се отбелязва
по нов стил на 8 януари/по стар стил
на 21 януари/. Той бележи края на
поредицата чествания, свързани
с Рождество Христово и е отговор
на определено мъжките празници
Богоявление и Ивановден. Запазен до наши дни от праславянски

времена, минал през Възраждането,
когато бил особено почитан, в този
ден се слави „бабата“, жената, която
е изпълнявала ролята на акушерка
и помагала при раждането. Макар
и твърде осъвременен и изгубил
доста от обредните си обичаи,
и днес празникът остава наситен
с много веселие и символизира
връзката с раждането на нов живот.
Културната програма включваше
изпълнение на фолклорен състав
„Китка“ към Българското културно-просветно сдружение в Бърно.
Танцьорите зарадваха присъстващите с богатството на българския
фолклор, наситен с много динамика
и разнообразни ритми.
Минка Генчева

Снимки: Минка Генчева
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Още от древни времена Бабинден се тачи като ден на признателност и благодарност към
жените, които помагат на родилките. И до днес традициите на празника се предават от
поколение на поколение, та дори и отвъд пределите на българските граници, там, където
културата е пуснала здрави корени…

