За БТА – МИНФ
Силно българско участие в „Ден на сдруженията” в Хесен
Франкфурт (2 октомври, специално за БТА от Елена Трифонова) –
Със силно българско участие днес се провежда „Денят на
сдруженията” в германския град Дармщад, федерална провинция
Хесен.
Под мотото „Активни за Хесен, активни за Дармщад” в конгресния
център „Дармщадиум” на университетския град се провежда третият
„Ден на сдруженията”. Предишните дни бяха през 2008-а и 2009
година и преминаха при подчертано голям интерес от страна на
посетителите.
Тазгодишният е в навечерието на националния празник на
Германия – 3 октомври и се очаква да се превърне в един от
поредицата празници, посветени на Деня на обединнието.
Представени са 150 съюза, сдружения и обединения на землячески
и местни дружества.
Българската общност в Хесен се представя на голям и атрактивен
щанд, подготвен със собствени усилия на Германо-бъргарското
сдружение за приятелство-Дармщад (ГБСПД). С вече доказан опит в
подобни изяви, българите и членуващите в сдружението германци
са подготвили много и разнообразни материали, представящи
страната ни чрез културата й – както в България, така и чрез
българите-певции музиканти, живеещи в Германия. Сдружението,
което е сред най-активните граждански организации във
федералната провинция, се радва на интерес както от
сънародниците, живеещи и учещи в Хесен, така и сред другите
обединения на културна, земляческа или общностна основа.
ГБСПД и тази година ще продължи курсовете по български език за
всички интересуващи се от езика, традициите и културата на
България. То е сред отличените от общината с почетна грамота за
активна работа в рамките на културно-интеграционната политика на
националните общности, живеещи в Хесен.

Организаторите от конгресния център са подготвили разнообразна
програма за целия ден и за всяка възрастова група. Според
изпълнителния директор на „Дармщадиум” Ларг Вьолер с Деня на
сдруженията се показва многообразието от дейности и възможности
в града и региона. Ние отваряме вратите на центъра и даваме
възможност както на сдрежунията да създадат по-тесни контакти
помежду си, така и гражданите да се запознаят с палитрата от
възможности, които им се предоставят за участие. Ние сме част от
университетския и град на науката Дармщад и затова сме отговорни
за неговото бъдеще, смята той. Затова трябва да имаме активна
позиция в неговото настояще и бъдеще.

