
П разникът беше открит от г-н 
Начев: той поздрави присъст-

ващите ученици и гости с паметната 
дата, припомни славни мигове от 
българската история и  изрази все-
общата убеденост, че българският 
народ има героично минало, което 
нашите възпитаници познават, ми-
леят и тачат... Поздравително слово 
произнесе и  изпълняващият длъж-
ността Посланик на Република Бъл-
гария в  Чехия, г-н Марин Йовчев-
ски.

Започна и  тържествената програ-
ма, подготвена от учениците в  го-
рен курс под ръководството на г-жа 
Начева, г-жа Васева и  г-жа Дончева. 
С  вдъхновено изпълнение се изяви-
ха Мария, Стоян, Мартин и  Карина 
Кръстева /12.  клас/, както и  Тони, 
Петър и  Дарин /10.  клас/. Вълнува-
щи стихове от Вазов и от съвременни 
български поети съпровождаха исто-
рическия преглед на най-ярките съби-
тия: пробуждането на първата искра 
в националната ни свяст, хайдушкото 
движение, страстите на Българския 
Великден и църковната независимост, 
национално-освободителните борби, 
увековечили имената на Георги С. Ра-
ковски, Любен Каравелов, Георги Бен-
ковски, Христо Ботев, Васил Левски... 
и  на грандиозния духовен подем на 

целия български народ. Титаните на 
Българското възраждане огряха бъл-
гарския небосклон тук в Прага и вул-
каничното им слово се изливаше като 
животворна река на времето, паметта 
и безсмъртието.

На панорамен монитор беше пред-
ставена съпровождаща анимация 
с картини, снимки и исторически до-
кументи за събитията и  личностите. 
Последната част на програмата беше 
посветена на героичните моменти от 
Освободителната война до свещената 
дата Трети март, ознаменувала изгре-
ва на българската свобода и възхода 
на нова България.

Като съкровена молитва за любов 
към България и посвещение във вяр-
ност на идеалите, завещани от геро-
ичните й синове, прозвучаха финал-
ните рецитации на развълнуваните 
ученици.

 
И  те моля, земя, помогни ми до 
край да остана
влюбен в пъстрите люлки на твои-
те нощи и дни!
Залюлей ме над пропаст, приспи 
ме на равна поляна,
и  сърцето ми в  извор, камбана 
и меч превърни!

/Матей Шопкин, „Молитва от 
Ботев връх“/

Залата на Българския културен 
институт беше изпълнена с  мла-
дежки плам и с патоса на мощната 
вяра в миналото, настоящето и бъ-
дещето на народа и  държавата ни. 
Програмата завърши с  „Многая 
лета“ на Борис Христов и с възтор-
женото преклонение пред светостта 
на празника.

Господин Начев благодари на 
участниците за този великолепен 
урок по българска история и родо-
любие.

Усмихната и  с  приповдигнато 
настроение, публиката приветства 
учениците, които се изявиха в про-
ведените конкурси за Трети март. 
Бяха присъдени следните първи 
награди: за есе – на Марчело Мла-
денов от 12. клас; за стихотворение 
– на Петър Арнаудов /10. клас/; и за 
рисунка – на Силвана Стойчева 
и  Ралица Маркова /6.  клас/. Бяха 
им връчени грамоти от Българско-
то училище и колонки за компютър 
от Българския културен институт. 
Господин Гоцев също благодари на 
отличилите се ученици и  любезно 
предложи на всички по чаша мине-
рална вода и нектар.

И млади, и стари се поздравяваха 
отново, упоени от магията на праз-
ника и полъха на вечната и святата 
– свободна България. �

ВЕЛИЧИЕ, ТРЕПЕТ И ГОРДОСТ ВЪЗРОДИ В ДУШИТЕ НИ ТЪРЖЕСТВЕНАТА ПРОГРАМА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗ-
НИК, ИЗПЪЛНЕНА ОТ УЧЕНИЦИТЕ НА БСОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“. ЧЕСТВАНЕТО НА 133-ГОДИШНИНАТА ОТ ОС-
ВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ СЕ СЪСТОЯ В БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ 
НА Г-Н ВОЛОДЯ ГОЦЕВ, ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТА, И Г-Н ЕЛЕНКО НАЧЕВ, ДИРЕКТОР НА УЧИЛИЩЕТО.

ЗаЗалалата на Българския култу

НАНАА ГГГ Н-НН ВВВОЛОЛОДЯ ГОЦЕВ, ДИРЕККТОТООРРР НН НААА ИИИНСНСТИТУТА, И Г-Н ЕЛЕНКО НАЧЕВ, ДИРЕКТОР НА УЧИЛИЩЕТТОО.
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*** „...Какво е за мен свободата? Отговор-
ност към мен самия, към род и родина, 
към онези, неродените и непораснали 
в робство. Да си свободен означава да си 
господар сам на себе си. Най-важното е да 
имаш силна воля за живот, защото само тя 
крепи човека, когато свободата е отнета.
И нека помним подвизите на хилядите 
знайни и незнайни българи, записали 
имената си в олтара на Отечеството. 
Постигнали свободата и начертали пътя 
към безсмъртието и вечността, оставили 
светъл пример за нас – техните потомци.

/Из есето на Марчело Младенов,12. клас, 
2011г./
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�  ТЕКСТ: Светла Болчева  СНИМКИ: архив на Българското училище


