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(Sevda Kovářová), автор на идеята и 
душата на този конкурс, и на Мая Ма-
дарова (Mája Madárová), сътрудник на 
списание „Приятели“ (Kamarádi) на 
словашки език. 

На целия първи етаж на Дома 
на националните малцинства се 
осъществяваше разнообразната съ-
пътстваща програма. Децата имаха 
възможност да участват в различ-
ни викторини, свързани с езиците 
на националните малцинства и то 
на две места – на щанда на сдруже-
ние „Заедно“ и на щанда на Евро-
пейския дом, където разпознаваха 
знамената на различните държави, 
получиха списание „Приятели“ и 

най-новата книга, издадена от сдру-
жението – „Рисувани думички от 
Прага“ (Malovaná slovíčka z Prahy). 
Изданието е дидактично и е насоче-
но към най-малките представители 
на националните малцинства, като 
по занимателен начин ги запознава с 
културните и историческите ценнос-
ти на чешката столица. Най-смелите 
си поговориха на словашки, руски, 
английски, немски и дори на корей-
ски, видяха демонстрация на корей-
ско калиграфско писмо. Безспорно, 
всички придобиха нови знания за 
различните национални култури. 
Необикновени преживявания пред-
ложи на участниците един от парт-

Българска коледна вечер

На 12 декември, във времето на наближаващите рождественски празници, нашето сдружение бе 
поканено като гост на предколедна мултикултурна среща, от цикъла „Културата сближава“. Беседата 
бе организирана от Mozaiky Platform Dialog, организация с нестопанска цел, а събитието се състоя в 
прекрасните зали на седалището й, намиращо се на ул. „Житна“. Сред целите, които си поставя Mozaiky 
Platform Dialog, са разбиране на спецификата и културните различия на отделните малцинства. Само 
по този начин могат да се намерят допирните точки и да се изгради съжителство на основата на толе-
рантността и приятелското, мирно съжителство.

Инициативата бе замис-
лена като Българска 
коледна вечер, на коя-
то родната художничка 
Севдалина Коваржо-

ва-Костадинова и нейната колежка 
от сдружение „Заедно“, разказаха за 
нашите коледни и новогодишни тра-
диции – така, както ги познават от 
своето детство, както са ги запазили 
в своите семейства. Красива история 
за това как се празнува Бъдни вечер 

в България, какви са задължителни-
те ястия на бъднивечерската трапеза; 
кои са коледарите и кои – сурвакари-
те; какво представлява сурвакница-
та… На малка масичка бе подготвена 
импровизирана българска трапеза 
за Бъдни вечер: не липсваха орехи, 
ябълки, сушени сливи, баница с къс-
мети, но и свещичка, и икона на Бо-
городица. Всичко това бе аранжирано 
на тъкана българска народна покрив-
ка и сервирано в типични глинени 

троянски съдове. 
Голям интерес сред публиката пре-

дизвикаха и публикациите на сдруже-
ние „Заедно“, по-специално книгите 
„Традиционни празници на българи-
те“ и „ Български музикалнофолклор-
ни диалекти“. 

На срещата имаше и почерпка, 
подготвена от сдружение „Заедно“, 
естествено традиционно българска, 
и то с постна храна, както повеляват 
изискванията за Бъдни вечер.  ◆

Текст и сним
ки: сдруж

ение „Заедно“

ньорите на събитието – „Невидима“ 
изложба. Децата усетиха какво озна-
чава да ти липсва зрение: разхождаха 
се в лабиринт с бастунчета за слепи; 
без да виждат, изпробваха сръчност-
та на ръцете си; разпознаваха раз-
лични аромати. 

Едва ли някое дете е останало без-
различно към всичко ново, с което се 
е срещнало по време на този незабра-
вим следобед, и със сигурност всички 
са отпътували доволни по домовете 
си. За организатора – сдружение „За-
едно“, и за неговите партньори, остава 
удовлетворението, че този конкурс се 
превърна в традиция, печелейки все 
повече привърженици и участници. ◆


