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Честит 
празник, 
българи!
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Всички знаем, че за българския 
народ делото на двамата бра-

тя оказва влияние не просто върху 
културното му развитие, но е спомо-
гнало за запазването ни като народ 
и държава. Може би затова имаме 
специален ден, в който празнуваме 
делото им – 24 май. Той е нашият 
празник на духа и правото на са-
моопределяне. Правото на мнение 
и непокорство. Празник на мисълта. 
На онези глави, които си остават из-
правени дори и с риск да бъдат по-
сечени.

В България празничното настро-
ение витае на всяка крачка. В Чехия 
трябва да си го създадем – от „А“ 
и „Б“ – сами. И вече години подред 
го правим: Българската организа-
ция събира общността за поклон 

и то пак пред тях – първоучителите, 
в Микулчице.

Събрахме се и тази година. На 
мястото, което преди векове Св. Ме-
тодий е превърнал в духовен център, 
съпоставим – според археолозите 
– с блясъка на Рим, днес пристиг-
наха българи от Чехия, Словакия, 
Австрия и Унгария. Специални 
гости бяха председателят на Народ-
ното събрание на България Георги 
Пирински и съпровождащата го 
делегация: народните представите-
ли Пламен Славов, Йордан Петков 
и Андрей Баташов. От Държавна-
та агенция за българите в чужбина 
пристигнаха Петър Тошев и Нико-
ла Даскалов, директор на дирекция 
„Български общности и информа-
ционна дейност“.

Празненството започна с праз-
нична литургия, отслужена от вла-
дика Крищоф, глава на Православ-
ната църква в Чехия. За първи път 
на празника в Микулчице присъст-
ваше и висш духовен представител 
на православната църква на Бъл-
гария – пловдивският митрополит 
Николай, пристигнал по покана на 
Крищоф специално за събитието. 
Той прочете слово, отправено към 
събралото се мнозинство.

След литургията, пред паметни-
ка на Св. Методий бяха поднесени 
венци и цветя. Георги Пирински от-
прави поздрав към присъстващите. 
„За мен и колегите ми от Народното 
събрание на България е голяма чест 
и удоволствие да споделим 24 май 
с вас тук, в Микулчице и да се на-

В ЕДИНИЯ СЛУЧАЙ ПРОГОНВАМЕ ОТ МИСЛИТЕ СИ ОКОЛНИЯ СВЯТ, РАЗРАВЯМЕ ЖАРАВАТА НА БОЛКАТА В ДУША-
ТА СИ И РАЗРЕШАВАМЕ НА ИЗМОРЕНАТА НАДЕЖДА ДА НИ УБЕДИ, ЧЕ ЗА ТЕРЗАНИЯТА НИ ИМА РЕШЕНИЕ. ВЪВ 
ВТОРИЯ СЕ ЗАМИСЛЯМЕ ИМЕННО ЗА СВЕТА ОКОЛО НАС, СВЕЖДАМЕ ГЛАВА ПРЕД ВЕЛИЧИЕТО НА ДАДЕН ЧОВЕК 
ИЛИ СЪБИТИЕ И СИ ОБЕЩАВАМЕ, ЧЕ ЩЕ ПОМНИМ И ТАЧИМ НАПРАВЕНОТО. МИСЪЛТА МИ Е ЗА ОНЗИ МОМЕНТ, 
КОГАТО ЗАСТАВАМЕ НА НЯКОЕ ОТ СВЕТИТЕ МЕСТА – ОНЕЗИ ТОЧИЦИ НА ЗЕМЯТА, КОИТО КАТО МАГНИТ ПРИВЛИ-
ЧАТ ХИЛЯДИ ПОКЛОННИЦИ. И ОТТАМ И ЗА МИКУЛЧИЦЕ, КЪДЕТО ВСЕ ПОВЕЧЕ БЪЛГАРИ ИДВАТ, ЗА ДА ПОЧЕТАТ 
ПАМЕТТА НА ПО-ГОЛЕМИЯ ОТ БРАТЯТА-ПРОСВЕТИТЕЛИ – СВ. МЕТОДИЙ.
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сладим на традицията, която под-
държате, на духа, който носите и де-
лото на Кирил и Методий, запазено 
в сърцата ви“ – каза той. Следваха 
изпълнения на танцовите състави 
„Китка“ и „Пирин“ от Бърно.

Гости на празненството бяха 
и представителите на български-
те културните центрове в Чехия 
и Словакия. „В Микулчице дойдох 
още първата година след назнача-
ването ми и останах очарована от 
мястото“ – каза директорът на БКИ 
в Словакия Елена Арнаудова. „Вече 
идвам за четвърта година и се надя-
вам да дойда пак. Смятам, че това 
е едно свято място. Не е доказано 
дали наистина Методий е погребан 
тук, но според мен това няма значе-
ние. Важното е, че българите се съ-
бират и идват официални лица и от 
България.“

По покана на посланик Здравко 
Попов и по инциатива на българите 
в Словакия, на празненството прис-
тигна и посланикът на България 
в Словакия Огнян Гърков. Той също 
отбеляза, че Микулчице е остана-
ло в общественото съзнание като 
едно от светите места, където има 
останки от Св. Методий. „Има една 

установена традиция българите да 
се срещат тук и тя има отзвук и сред 
местното население. От разговорите 
ми с чешки и словашки държавни 
лица е ясно, че за тях това е един ут-
върден форум за среща на българите 
по повод 24 май.“

Преди да замине, Георги Пирин-
ски и съпровождащата го делегация 
разговаряха с директора на музея 
и кмета на Микулчице, който изтък-
на, че благодарение на посещенията 
на високопоставени български дър-
жавни лица, чешките държавници 
също започват да обръщат внима-
ние на ареала и то се превръща в по-
редната връзка между народите на 
двете страни.

Поклонниците, посещаващи све-
тите места вярват, че те излъчват 
положителна енергия, която има 
безспорно благотворно влияние. 
Прибавяйки към нея светлината, ко-
ято самите ние донасяме – или поне 
би трябвало да го правим – със себе 
си, както и умиротворителното вли-
яние на повода, който ни събира, се 
получава наслагване, което със си-
гурност е празник за душата.

Затова отново: честит празник, 
българи! 

По време на събора, пред-
седателят на Българската 
културно-просветна орга-
низация Антон Стамбо-
лийски връчи на Георги Пи-
рински почетен плакет на 
организацията. „Искаме да 
ви връчим този малък спо-
мен, който потвърждава, 
че нашата организация при-
съства в Чехия вече повече 
от 125 години,“ каза Антон 
Стамболийски.
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В учителската стая се състоя от-
кровен разговор за проблемите, 

съпътстващи работата на Българско-
то училище в Прага. Преди това ди-

ректорът Албена Георгиева поздрави 
гостите с думите: „Добре дошли в Бъл-
гария!“ и ги запозна с историята на 
училището, с усилията на учителите 
и българската общност за съгражда-
нето, развитието и авторитета на това 
късче от родината на чужда земя.

Най-голяма е тревогата на Педа-
гогическата колегия от липсата на 
първи клас през настоящата учебна 
година и вероятността да няма такъв 
и през следващата. Георги Пирински 
изслуша с внимание думите на Ал-
бена Георгиева, зададе конкретни 
въпроси и обеща, че при завръща-
нето си в България ще постави на 
обсъждане проблема за бъдещото 
развитие на българските държавни 
училища в чужбина.

Сред гостите бяха и двама депу-
тати, членове на парламентарната 
комисия по образование, чието от-
ношение към българските учили-

ща зад граница също е позитивно, 
защото те съхраняват българщи-
ната и националната идентичност 
на подрастващите.

На раздяла гостите подариха на 
Българското училище учебни посо-
бия, а получиха сувенири, израбо-
тени от децата и бяха поканени на 
тържественото честване на 60 го-
дишнината на училището.

Срещата завърши със снимки за 
спомен и оптимизъм за бъдещето на 
школото. 

Гост в Българското училище
ГОСТ ОТ НАЙ-ВИСОК РАНГ ПО-
СРЕЩНА НА 22 МАЙ ПЕДАГОГИЧЕ-
СКАТА КОЛЕГИЯ НА УЧИЛИЩЕ „Д-Р 
ПЕТЪР БЕРОН“ В ПРАГА. ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРА-
НИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ, СЪПРОВОЖ-
ДАЩАТА ГО ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕ-
ЛЕГАЦИЯ И ПОСЛАНИКЪТ НА РБ 
В ЧЕХИЯ ЗДРАВКО ПОПОВ, БЯХА 
ЛЮБЕЗНО ПРИВЕТСТВАНИ ОТ ДИ-
РЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО, А МО-
МИЧЕНЦА В НАРОДНИ НОСИИ 
ПОДНЕСОХА ХЛЯБ И СОЛ И ДАРИХА 
СКЪПИТЕ ГОСТИ С КИТКА ЗДРАВЕЦ.

П о време на посещението си 
в Микулчице Георги Пирински 

с готовност отдели време за кратко 
интервю за списание „Роден глас“.

Господин Пирински, как проте-
коха предвидените в програмата 
ви срещи?

Като продължение на вече устано-
вен интензивен диалог между Бълга-
рия и Чехия, т.е. веднъж като по-стара 
традиция и веднъж като диалог меж-
ду страни-членки на Европейския 
съюз, които сравнително отскоро са 
в Съюза и имат сходни интереси.

Чехия по традиция подкрепя 
България. Има ли някаква промяна 
в това отношение?

Същественото е, че това не е прос-
то декларирана подкрепа. Чехия раз-
бира същината на проблемите, пред 
които е изправена една нова членка 
на ЕС, добре знае къде могат да нас-

тъпят проблеми и провали и проя-
вява много балансирано отношение 
към тях. Разглежда ги в един по-ця-
лостен план от гледна точка на при-
носа, който всяка от страните дава 
в ЕС, подчертава нуждата от актив-
но сътрудничество между страните 
и предлага конкретна помощ за пре-
одоляването на трудностите.

Болен въпрос за българската 
общност в Чехия е вероятността 
от затваряне на българското учи-
лище „Д-р Петър Берон“ в Прага. 
Вашето мнение по въпроса?

За мен няма съмнение, че тези 
училища трябва да продължат да 
обучават ученици и да предлагат 
пълноценно образование. Първо, 
защото пристигат млади хора, които 
търсят работа и децата им имат нуж-
да от образование. Второ, тези учи-
лища са носители на определена кул-
турна традиция, на делото на Кирил 

и Методий. Днес, на 24 май, чувст-
ваме колко ценна и дълбока е тази 
традиция и колко широко се споделя 
от всички славяни и културни хора. 
Явно има управленски проблеми, 
свързани със запазването им, на ко-
ито трябва да се търси решение.

Какво е мнението ви за засилено-
то внимание на България към бъл-
гарските общности зад граница?

Няма съмнение, че поради про-
блеми в миналото, България има 
много какво да догонва в това от-
ношение. Неотдавна се проведе 
конференция на тази тема на най-
високо равнище, има и голямо акти-
визиране в дейността на Държавна-
та агенция за българите в чужбина. 
Всичко това говори за едно съвсем 
ново внимание, което се обръща на 
развитието на българската общност, 
което несъмнено ще доведе до кон-
кретни резултати. 

Нужда от активно сътрудничество
НА ФОНА НА М И К У Л Ч И Ц Е

ПОСЕЩЕНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРИЯ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ В ЧЕХИЯ 
БЕШЕ ПО ПОКАНА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЕНАТА НА ЧЕХИЯ ПРШЕМИСЪЛ СОБОТКА. ГЕОРГИ ПИРИНСКИ ОСВЕН 
ТОВА СЕ СРЕЩНА С ПРЕЗИДЕНТА НА ЧЕХИЯ ВАЦЛАВ КЛАУС, С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КАМАРАТА НА ДЕПУТАТИТЕ 
МИЛОСЛАВ ВЪЛЧЕК, С ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ 
ВЪПРОСИ НА СЕНАТА, КАКТО И С КМЕТА НА ГРАД ПРАГА Д-Р ПАВЕЛ БЕМ.
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