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60 годишен юбилей чества
НА 23 МАЙ В ТЕАТЪР „ILLUSION“ В ПРАГА, БЕ ТЪРЖЕСТВЕНО ОТПРАЗНУВАНА 60-АТА ГОДИШНИНА НА БСОУ „Д-Р
ПЕТЪР БЕРОН“. СЪБИТИЕТО БЕ УВАЖЕНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРИЯ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ И ПРИДРУЖАВАЩАТА ГО ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЛЕГАЦИЯ, ОТ ПОСЛАНИКА НА БЪЛГАРИЯ В ЧЕХИЯ
ЗДРАВКО ПОПОВ, ОТ НИКОЛА ДАСКАЛОВ, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ОБЩНОСТИ И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ“ КЪМ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА, ПРЕДСТВИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА
ОБЩНОСТ, РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ, ПРИЯТЕЛИ.

В

чест на юбилея, Българското
училище в Прага осъществява
различни инициативи през цялата
учебна година. Обявен е конкурс за
есета на тема „Моето училище“, изработени са интересни и оригинални компютърни проекти за училищна емблема. Проведено е първото
международно състезание по судоку
с участието на деца от Руското и Украинското училище, а най-малките
ученици, обичащи спорта, са премерили сили в честен двубой със свои
връстници от Руското училище.
В навечерието на юбилейния концерт излиза дипляна със заглавие
„60 години Българско училище Прага“, в която са намерили място много
снимки от богатия училищен живот.
Част от тях са чернобели, връщащи към миналото, а в паралел с тях
са съвременните, цветни фотоси.
Освен снимки са поместени и поздравления по повод на 60 годишния юбилей – от посланик Здравко
Попов, д-р Йордан Янев, както и от
бившите ученици на Българското
училище – Маргарита Ганева, Пъл-

номощен министър на Посолството
на България в Чехия и на Боян Панчев, директор на Българския културен институт в Прага.
Поантата на всички инициативи
беше тържественият концерт. Той
започна в 17 часа с националните
химнове на България и Чехия. В словото си директорът на училището,
Албена Георгиева, честити на всички двойния празник – 60 годишният
юбилей и Денят на славянската писменост, българската просвета и култура. Албена Георгиева благодари
на учителите, оставили частица от
себе си в училището, на българската
общност – за подкрепата и обичта
и на Чешката държава – за любезното гостоприемство.
След словото на директора, на
сцената излязоха официалните гости. Георги Пирински изтъкна, че
60 години са солидна и сериозна
основа за едно училище и му пожела бъдещи юбилеи, успешна и ползотворна работа. Андрей Баташов,
в момента депутат, но артист по професия и призвание, не устоя на из-

кушението да бъде на сцена. С мили
думи той посъветва българските
деца да слушат учителите си и да
обичат своето училище. Никола
Даскалов от Държавната агенция
за българите в чужбина, връчи на
Българското училище орден “Иван
Вазов” – за съхраняване на родното
слово и българщината и послучай
60 годишния юбилей. Учителят
по изобразително изкуство Луиза
Станева бе наградена с Почетна
грамота за „всеотдайна родолюбива дейност, посветена на децата от
българската общност и постигнати
отлични резултати в ежегодното
представяне на училището в Международния конкурс по изобразително
изкуство „България в моите мечти“.
А след това? След това бе ред на
българските деца да покажат колко
са артистични и талантливи. Първи на сцената излязоха най-малките
и затова предизвикващи най-голямо
умиление. Те изпълниха като професионалисти фолклорна програма от
три части. Момичетата от вокална
група „Лира“ представиха песни от
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Българското училище в Прага
богатия си песенен репертоар, учениците от V клас също демонстрираха певчески талант и артистизъм.
В програмата бяха преплетени стихове за училището и за славянските
първоучители, личеше стремежът да
се предостави възможност за изява
на разностранните таланти в училището. Лазарският танц на група
„Лира“ и спиращото дъха пайдушко хоро доказаха, че българските
традиции са свято пазени, а съвсем
съвременен акцент внесоха шестокласниците със своето хип-хоп изпълнение.
Изключително красиво и силно
емоционално бе неконвенционалното представяне „Светлина“ по
„Мита за пещерата“ на Платон, изпълнено от ученици в IX, X и XI клас.
Не липсваха и музикални поздрави.
Дечица от неделното училище към
сдружение „Възраждане“ изпълниха
народна песен, а бившата възпитаничка на училището Христина Йорданова изпълни на пиано „Балада“
от Шопен. В момента момичето завършва музикалното училище „Ярослав Йежек“ в Прага.
На финала на концерта, освен
многото аплодисменти, бяха поднесени и цветя – големи, красиво
аранжирани кошници от Георги Пирински и от Българската културнопросветна организация.
Честит 60 годишен юбилей и за
много години! 

Историческа справка
За рожден ден на школото се счита месец октомври 1948 г., когато Министерството на народната просвета на България взема решение за откриване на училище и изпраща в Прага
за главен учител Богдана Тошкова от София, а през ноември и учителката Александрина
Неделчева. Със съдействието на аташето по културните въпроси към Българското посолство Крум Кюлявков е намерена подходяща сграда в пражкия квартал „Дейвице“ на улица
„Под кащани“.
От името на сформирания учитело-родителски комитет и със съдействието на градинарското
дружество, дружеството на българските студенти и Инспекцията по труда в Прага, по Националното Чехословашко радио е съобщено, че се открива българско училище. Школото започва да функционира от 2 януари 1949 г., като първоначално са събрани 30 деца, но до края на
януари броят им нараства на 40. Обучението се провежда в 2 слети отделения.
Официалното откриване на училището става на 14 февруари 1949 г. с тържество, на което
присъстват официални гости от българска и чехословашка страна.
В началото училището в Прага съществува като Българско народно основно училище „Георги
Димитров“. Избраната сграда се оказва недостатъчна за училището и общежитието към него
поради нарастващия брой на учениците и на педагогическия персонал. По тази причина през
учебната 1951/52 година, общежитието е преместено в самостоятелна сграда. Постепенно
материалната база се обогатява, расте и авторитетът на школото.
През 1989 г., със заповед на Министъра на народната просвета, училището прераства в Единно средно политехническо училище, открита е паралелка IX клас.
През 1991 г. училището внезапно е закрито с Постановление на Министерския съвет поради
прекратяване на държавната издръжка. Българската общественост в Чехословакия полага
неимоверни усилия в защита на своето училище и то пак отваря врати през септември същата година. Учителите съграждат отново изгубеното, за да си върнат доверието на българската
общност. Избрано е и ново име – Петър Берон, а ритуалът по преименуването е извършен на
11 май 1996 г. На 7 юни 1996 г. училището е преобразувано в Българско средно общообразователно.
От 3 март 2003 г. училището е преместено в по-модерна сграда – на улица „Рихтарска“ 1,
непосредствено до Посолския комплекс на РБългария. В тази сграда се намира и до днес, като
в него през учебната 2007/2008 година се обучават над 110 български деца.
Историческата справка е взета от интернет страницата на училището www.bgschool.eu
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