
Н е знам какви асоциации буди 
датата 15-ти септември във 

вас, скъпи читатели, но при мен съв-
сем осезаемо кристализира в пред-
ставата за две спуснали шлемовете 
си рицарски армии, където разумът 
отдавна е отстъпил пред чувството 
за накърнена чест и решение за бор-
ба до последна капка кръв.

Изморихме се да пишем писма, да 
участваме в кръгли маси и да обяс-
няваме, че училището в Прага не 

е само училище, а символ и поокъ-
сан заслон, в който се запазва бъл-
гарския дух. Място, където децата се 
учат да пишат българските си SMS-
и изписвайки буквата „ш“ с число-
то 6 – което подхранва връзката им 
с връстниците им в България. Къде-
то разбират коя е Преслава и – не-
зависимо от моето и ваше мнение за 
родната чалга – те са на възраст, ко-
гато този интерес е обясним и също 
ги свързва с България. И поражда 

в тях желанието да 
отидат през лятна-
та ваканция в тази 
България и да поо-
бсъдят с приятели-
те си там и други, 
техни си въпроси. 
А това е нещо, ко-
ето няма как да 
влезе в неделните 
училища, господа 
управници. Защо-

то неделното училище е като урока 
по цигулка, немски език или тенис – 
краде от времето за игра. Безспорно 
е добро, когато няма алтернатива. 
Но тук, в Прага, има.

За училището ни се застъпиха ви-
цепрезидентът Ангел Марин и пред-
седателят на парламента Георги Пи-
рински. По въпросите за училищата 
в чужбина Държавната агенция за 
българите в чужбина проведе поред-
ната кръгла маса, същото направи 
и Асоциацията на българските учи-
лища в чужбина.

Какво липсва тогава? Средства? 
Чешкото министерство на образо-
ванието би могло да съфинансира 
училището – ако разговорите проте-
кат на съответното правителствено 
ниво. Значи пак опираме до рицари-
те с шлемовете, през които гледката 
е ограничена.

Статията, която прочетохте по-
горе, бе поръчана от списанието 
и написана от страничен наблюда-
тел. Само на мен ли звучи като по-
гребално слово?

Как да ударим камбаната, за да 
я чуете, господа управници? 

Текст: Ели Мандажиева

П о традиция програмата бе 
открита с българския наци-

онален химн, след който последва 
литературна композиция, освежена 
единствено от лъчезарното излъч-
ване на децата. За хората, обичащи 
Българското училище и радващи се 
от години на неговите изяви, бе осе-
заема липсата на децата от вокална 
група „Лира“, които винаги внасяха 
бодрост и весело настроение със сво-
ите песни и танци. Стихът „Здравей, 
първи клас!“ бе явно недоразумение 
предвид факта, че за втора поредна 
година в училището няма да влязат 
първокласници, тоест вече липсва 
и втори клас. Жалко за усилията на 
българската общност в Прага, както 

и за обещанията на високопоставе-
ни български държавници.

Сякаш напук на тези реалности, 
залата беше препълнена с ученици, 
шумни, весели, оптимистични. За тях 
родното училище е не само място, 
в което придобиват знания, но и кът-
че на приятелството, на българското 
в чуждата страна. Към тях беше отра-
вено словото на директора – Албена 
Георгиева. Освен имровизираните 
благопожелания, в кратките си при-
ветствени думи директорът акценти-
ра върху цитати от обръщението на 
българския премиер Сергей Стани-
шев към учителите и учениците по 
повод стогодишнината от обявяване-
то на нашата държавна независимост.

П р о -
г р а м а т а  
завърши с плис-
ването на медното котле, окичено 
със здравец, за да върви на всички 
по вода. В контраст с ученическите 
усмихнати лица, учителите изглеж-
даха угрижени и обезпокоени за 
бъдещето на училището – онзи, кой-
то е гледал български новини на 15 
септември, вероятно е забелязал, че 
грижата е сложила своя отпечатък 
върху всички учителски лица.

Детските усмивки обаче ни за-
дължват да сме оптимисти, затова – 
нова учебна година, нов късмет! На 
добър час! Дай, Боже! 

Текст: Светослава Радостинова

ТОЧНО В 10 ЧАСА НА 15 СЕПТЕМВРИ В БСОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ БЕ ОТ-
КРИТА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА. ТЪРЖЕСТВОТО БЕ СКРОМНО И КРАТКО, 
ОФИЦИАЛНИ ГОСТИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ПОСОЛСТВО НЯМАШЕ, А БЪЛГАР-
СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ ТВЪРДЕ РЕХАВО.

Отново удари родният 
школски звънец

Звънецът си е звънец, 
а камбаната за кого бие?

о -
м а т а
ши с плис-
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