
На 1 март 2013 г. на обяд в Ог-
ледалната зала на Посолството 
на България в Прага се състоя 
традиционният прием по случай 
Националния празник на Репу-
блика България, организиран от 
Горяна Ленкова, Chargés d’affaires 
а.i. в посолството ни в Прага. На 
него присъстваха над 200 гости, 
сред които посланици, акреди-
тирани в чешката столица, чле-
нове на парламента на Чехия, 
представители на международни 
неправителствени организации, на 
академичните и бизнес среди, на 
българската общност и др. Гостите 
бяха закичени с традиционните 
български мартенички, изработе-
ни от учениците от Българското 
училище. Присъстващите имаха 

възможност да опитат български 
вина и специалитети, приготвени 
от любезните домакини. За при-
ятната атмосфера в залата допри-
насяха изпълненията на пианиста 
Вацлав Маха.
Културният акцент на събитието 
беше изложбата „Микулчинско-
копчански архиологичен парк“, 
подготвена от служителите на Ма-
сариковия музей в Ходонин, която 
бе разположена на първия етаж 
в Посолството. През май изложбата 
ще бъде представена в Микулчице 
по време на националните празнен-
ства, посветени на 1150-годишни-
ната от Кирило-Методиевата мисия 
в Моравия (863). 

Мария Захариева

Прием по случай националния 
празник на република България 
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По повод 1150-та годишнина от Великоморавската мисия на св. св. Кирил и Методий 
и Деня на българската просвета и култура и славянската писменост, на 29 май, сря-
да, от 17 ч. в Чешката академия на науките на ул. „Народни“ 3, тържествено ще бъде 
открита представената в Микулчице изложба „Старобългарският ръкопис Codex 
Suprasilensis (Супрасълски сборник) от X век в контекста на византийско-славянските 
взаимоотношения“. Експозицията е предоставена от Държавния културен институт 
към МВнР.
Събитието се организира от Посолството на Република България в Прага и е под 
патронажа на председателя на ЧАН проф. Иржи Драхош. Изложбата ще бъде открита 
от вицепрезидента на Република България г-жа Маргарита Попова, от проф. Анисава 
Милтенова – инициатор на експозицията и от проф. Емилия Блахова.
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С Мартин Поспишил, директор на 
дирекция „Външно-икономическа 
политика“ в Министерството на 
промишлеността и търговията

Г. Ленкова и посланикът на Венецуела 
Виктор Хулиан Ернандес

Прием в Огледалната зала на 
Посолството, 1 март 2013 г.

По повод 1150-та годишнина от Великоморавската мисия на св. св. Кирил и Методий 


