
Зорница, първият ми въпрос 
е дали усети някакво несъответ-
ствие в нивото на обучение, кога-
то започна следването си в чешки 
университет?

Не само, че такова нямаше, но ус-
танових, че Българското училище ми 
е дало една много добра основа. През 
първата година дори виждах обра-
тна разлика – в полза на подготов-
ката, която съм получила аз, спрямо 
връстниците ми. Мисля, че нашето 
образование дава по-здрава основа 
от чешкото. Самият начин на подго-
товка е различен и по-стойностен.

Имаше ли проблем с чешкия 
език?

Нямах никакви проблеми. В Бъл-
гарското училище се изучава много 
интензивно както писмения, така 
и говоримия чешки. Освен това, жи-
веейки в Чехия, нямаше как да не 
науча езика. Живея тук от четириго-
дишна и чешкият език никога не ми 
е създавал проблеми.

Днес много се говори за необходи-
мостта от запазване на национал-
ния дух сред етническите малцин-
ства. Мислиш ли, че училището ти 

помогна да си останеш българка?
Убедена съм в това. В училище-

то се спазват българските традиции 
и празнуват българските празници. 
Учебните програми са на български 
език, контактуваме на български 
и с българи. Чувствам се българка 
и не се идентифицирам с чехите.

Ако можеше да се върнеш назад 
в годините, щеше ли да запишеш 
чешко училище, вместо българско?

Определено не. Всъщност след де-
вети клас у дома възникна въпросът 
дали да продължа в българското или 
да запиша чешко училище. Явих се 
на приемни изпити и умишлено ги 
провалих, за да остана в българското 
училище. Не съжалявам. Сега догон-
вам всичко пропуснато.

Поддържаш ли контакт с прия-
телите си от Българското учили-
ще?

Всички се пръснахме в различни 
посоки, но опитваме да се виждаме 
поне веднъж – два пъти седмично. 
Стремим се да поддържаме контакт, 
доколкото това е възможно.

Със сигурност си дочула спекула-
циите около закриването на учи-

лището. Какво мислиш за евенту-
алното му закриване?

Определено мисля, че не е хубаво. 
Всички съществуващи институции – 
Посолството, Българския културен 
институт и Българското училище са 
места, където се събираме и можем 
да научим нещо за себе си и да си 
поговорим. Неща, свързани с Бъл-
гария. Погледнато така, това е една 
много хубава реклама. Не само лъс-
кавите събития могат да представят 
България. Нашите събирания също 
са важни.

Какво е България за теб?
Почивка, приятели, забавления 

и като цяло – страна, която обичам. 
Тя ми е най-мила. Може би защото не 
живея там. Или защото живея сред 
българи. Не знам. Обичам и Чехия, 
разбира се, но България си ме влече.

Би ли живяла в България, когато 
завършиш образованието си?

Не знам. Виждам, че младите хора 
напускат България, но също така 
виждам, че ако иска, човек може да 
остане там и да се реализира. Този 
въпрос все още не стои пред мен и не 
го решавам. 

Зорница тоШева е дъщеРя на вале-
Рия и лазаР тошеви, които от Години 
живеят и Работят в чехия. тя е хубаво 
момиче, което с увеРеност и успех 
следва икономика в пРаГа и плува 
в чешка сРеда без следа от затРуд-
нение. обаче здРавата основа, на 
която ГРади живота си, е получила 
в бълГаРското училище в пРаГа, къ-
дето е учила от пъРви до дванайсе-
ти клас. какво й е дало училището 
и какво – отнело?Обичам България 

и се чувствам българка
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