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супи от три континента”, проведена на 12 
ноември в пражкия пасаж Луцерна. Сред 
предлаганите екзотични супи от Япония, 
Ливан, Гърция, Корея, Унгария не липсва-
ше и традиционната българска боб чорба, 
която определено пожъна успехи сред 
събралите се многобройни дегустатори. 
Българското присъствие на тази изклю-
чително пъстра акция, която включваше 
изпълнения на различни фолклорни съста-
ви, не се ограничи само с това. Сред япон-
ските кимона и черните бомбета на унгар-
ските танцьори ярко се открояваха народ-

ните носии на нашите момичета от вокал-
ния квинтет “Лира” с диригент Антоанета 
Янкова. И докато слушателите се наслаж-
даваха на нетрадиционните шопски хар-
монии, на песните “Бе, Петрунко”, “Димя-
нинка” и “Море чича рече” в другия край 
на пасажа децата с интерес разглеждаха 
рисуващата кукла Пинокио на българския 
художник Павел Харапов. Нашите пред-
ставители в “Срещата на кул-турите” за 
сетен път доказаха, че за бъдещето на бъл-
гарската идентичност в обединена Европа 
наистина не бива да се страхуваме. 

През ноември в Прага се проведе меж-
дународната конференция на тема “На-
ционалните малцинстнва и тяхнатна 
идентичност” в рамките на Петата среща 
на националните малцинства и 24 –та 
среща на “Движение Р”. Конференцията 
се проведе в четири секции, в които 
участваха над 300 души. От българска 
страна с доклад за българите и тяхната 
идентичност участва Теодор Ангелов.
На пленарното заседание общинската 
съветничка по въпросите на малцинства-
та Хана Халова награди председателя на 
българската организация “Св.св. Кирил  
и Методий” в Прага Йордан Балуров за 
дългогодишна работа с националните 
малцинства. 
С интересна литературно-музикална 
програма се представиха известните на 
пражката публика артисти и музиканти 
Алфред Стрейчек и Щепан Рак.

В рамките на конференцията бе органи-
зирана и изложбата “Националните 
малцинства и изобразителното изкуство” 
в Галерия 9, където Инка Делeвова изло-
же исторически платна, пресъздаващи 
моменти от българската история. Учас-
тваха още О. Доле-
жалова, С. Евонук,  
Г. Ферлетякова,  
А. Каминска, Т. 
Плисш, Й. Равас,  
Н. Рун, Р. Рац,  
Т. Туменсева,  
О. Вацова, М. Зми-
янович и И. Сопко.
В Автоклуба на Чеш-
ката република се 
състоя и тържество,  
в което участниците 
на конференцията 
имаха възможност да 

се запознаят помежду си в приятна  
и непринудена атмосфера.
На тържественото закриване бе решено 
догодина да се проведе Шестата конфе-
пенция по въпросите на националните 
малцинстна. 

ДИАЛОГ НА КУЛТУРИТЕ
БЪЛГАРИТЕ В ЧЕХИЯ

През ноември тази година под защитата  
на пражкия кмет Павел Бем и Съвета за 
човешките права към правителството на 
Чешката република, в Прага се проведе 
фестивалът “Диалог на културите”. Той  
бе посветен на проникването и взаимното 
обвързване на различните култури, езици 
и религии в Средна Европа. В програмата 
на фестивала бяха включени много фил-
мови прожекции, изложби и авторски 
четения на писатели и публицисти. Осо-
бено голям интерес сред публиката пре-
дизвика акцията “Състезание на супите – 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА 
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