
О ткриването на паралелката 
беше радост за цялата българ-

ска общност. През годините 2007, 
2008 и 2009 г. такава нямаше, вслед-
ствие на което постепенно изчезваха 
и втори и трети клас и беше запла-
шено съществуването на целия на-

чален етап на образованието в Бъл-
гарското училище в Прага.

Успехът рядко е  случаен, също-
то важеше и  тук. „Борбата за пър-
волачетата на Прага“ се водеше не 
само от учителския колектив, но 
и  от Българското посолство и  от 

цялата българска общност в Чехия. 
През изминалата година се проведе 
масирана кампания за популяри-
зиране на училището и  привлича-
не на ученици, която присъстваше 
навсякъде, където има българи – на 
изявите на Сдруженията и на Бъл-
гарския културен институт, в Кон-
сулския отдел, туристическите 
агенции и  агенциите за набиране 
на работници. Българската орга-
низация инициира клубовете си 
и в други градове в Чехия – напри-
мер в Кладно, Мост, Пилзен и  Мл. 
Болеслав. Базова основа за крайния 
успех осигури и Министерството на 
образованието, младежта и  наука-
та, което още по времето на минис-
тър Йорданка Фандъкова (2009  г.) 
промени наредбата, постановява-
ща необходимостта от 16 деца за 
откриване на паралелка и  намали 
броя им на 10. Изискването беше 
покрито, и  на 15 септември 2010 г. 
паралелката беше открита. Първо-
лачетата започнаха обучението си 
не с  чешката Abeceda, а  с  родното 

ПЪРВИЯТ УЧЕБЕН ДЕН В  ДЪРЖАВНОТО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ В  ПРАГА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ОТ 
ЧЕТИРИ ГОДИНИ ПРОТЕЧЕ В ДУХА НА ИСТИНСКИ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН. ПРИЧИНАТА? – ИМАШЕ ПЪРВОЛАЧЕТА! 
ЗА ПЪРВИ ПЪТ ОТ 2006 Г. БЕШЕ ОТКРИТА ПАРАЛЕЛКА ПЪРВИ КЛАС И ТЕХНИТЕ ЕМОЦИИ – РАДОСТ, УЧУДВАНЕ, 
НЕТЪРПЕНИЕ, ЛЮБОПИТСТВО – БЯХА НАЙ-ЦЕННАТА СЪСТАВКА В ПРАЗНИЧНИЯ ДЕН.
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„аз-буки-веди...“. Празнуваха не 
само те, а  цялата българска общ-
ност.

В  разговор за „Роден глас“ ди-
ректорът Еленко Начев увери, че 
училището е готово за учебната го-
дина и  разполага с  всичко необхо-
димо – от безплатни учебници до 
оборудване – и то не само за първи 
клас, разбира се. Миналата година 
Министерството на образованието, 
на младежта и  науката е  закупи-
ло и  предоставило за ползване от 
училището две компютърни кон-
фигурации. През тази година ще 
пристигне специална мултимедия, 
която ще намери широко приложе-
ние в  учебния процес. Предвидени 
са извънкласни дейности, в рамките 
на които, например, ще бъдат про-
жектирани филми от DVD-колекци-
ята „Златни български филми“, по-
дарена от Цецка Цачева, председател 
на Народното събрание, по време на 
посещението й през май.

На въпроса дали няма опасност 
да бъде закрита някоя от по-гор-
ните паралелки, директорът с  ус-
мивка отговори, че там винаги има 
много деца – минимално по десет, 
понякога и петнайсет – шестнайсет. 
В  училището от години се наблю-
дава специфична динамика, според 
която учениците в  началния етап 
винаги са много по-малко, отколко-
то в гимназиалния. На въпроса съ-
поставимо ли е нивото на обучение 
с  чешките училища, той отговори, 
че през тази година повече от по-
ловината абитуриенти са кандидат-
ствали и  са приети да следват и  то 
в  чешки висши учебни заведения. 
Същото е било и през миналата го-
дина. „Разполагаме с всичко необхо-
димо за учебния процес – каза той. 
– Децата също са налице и се надя-
ваме всичко да е наред.“

И  така – празненството започна. 
Официални гости бяха Марин Йов-
чевски – временен ръководител на 
Посолството на България в  Чехия 
и Володя Гоцев – изпълняващ длъж-
ността директор на Българския 
културен институт. Директорът на 
училището приветства учениците, 
учителите, родителите и  гостите на 
тържеството и откри новата учебна 
година. „Искам както на учениците, 
така и  на техните родители – с  ус-
мивка каза той – да пожелая много 
упоритост по пътя към знанието 

и  една успешна и  вълнуваща учеб-
на година!“. Марин Йовчевски също 
поздрави учениците и им припомни, 
че знанията ще са им необходими по 
време на целия жизнен път. След 
поздравленията, група ученици 
представиха литературно-музикал-
на композиция, посветена на люби-
мото училище и носеща посланието, 
че българският език е  най-скъпият 
и най-звучният на света, че българ-
ската история е  пълна с  героизъм 
и величие, че на света няма по-кра-
сива страна от България.

Последната дума отново принад-
лежеше на първолачетата. Най-мъ-
ничкия – но не и по дух! – от тях, на 
име Патрик, гордо вдигна поверения 
му Ключ на знанието и много натър-
тено заяви на всички присъстващи, 
че „никак не е  лесно да си първо-
лак!“, вследствие на което залата 
избухна в  смях и  ръкопляскания. 
Много от гостите стояха, тъй като 
нямаше места за всички, но ако не 
беше така, сигурно щяха да станат 
на крака.

След това директорът плисна 
пред учениците вода – и всички им 
пожелаха „да им върви по вода“ през 
цялото обучение.

Не се стърпях и  след края на 
празненството надникнах в учебна-
та стая на първи клас. Първолаче-
тата вече седяха на онова толкова 
непривично за тях нещо – чиновете 
и  класната им ръководителка Вале-
рия Тошева ги запозна с  думички 
като „учебник“, „домашно“, „уча си 
уроците“, „ходя навреме на учили-
ще“ и др. Разреши им на втория уче-
бен ден – но само на него! – да вземат 
със себе си любимата си играчка, за 
да не им е мъчно без мама и татко. 
В замяна на грижите, те й подариха 
букетите, които бяха донесли специ-
ално за нея.

И тъй като Валерия Тошева ме по-
кани не само да вляза, но и като дъл-
гогодишен приятел на училището 
да ги поздравя, аз им посочих нари-
суваното с пъстри боички дърво на 
един от плакатите и им казах, че те 
са като неговата корона, тоест укра-
сата и последната издънка на своите 
родители и прародители, които пък 
са стволът и  корените. Дошли са, 
за да живеят в Чехия и днес са част 
от българите в нея. И им пожелах – 
като толкова много други през този 
ден: На добър час! �
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