
  „Миграцията на палаМуда” 
достига и до нас 

Срещата с режисьора на весело-тъжна-
та комедия „Миграцията на паламуда” 
– Людмил Тодоров, и с преводачката 
на хитовия сериал „Женени с деца” – 
Златна Костова, внесе много радост и 
оживление в живота на училището. Съ-
битието се състоя на 26 ноември. За да 
се подготвим, учители и ученици изгле-
дахме отново „Шивачки” и „Емигранти”, а 
два дни преди срещата имахме възмож-
ността да видим и „Миграцията на па-
ламуда”. На въпроса дали им е харесал 
най-новият филм на Людмил Тодоров 
юношите изреваха вкупом: „ДА!!!”, а на 
следващото уточняващо питане какво 
най-много им е допаднало, отговориха 
със същата неопровержимост: „Всичко!”

Много бяха въпросите към Людмил 
Тодоров, като се започне от по-теоре-
тичните, свързани с актуалното разви-
тие на българското кино до чисто прак-
тическите от типа: „Как се става актьор?” 
, „Трудно ли е да бъдеш режисьор?”, 
„Може ли да се направи филм за българ-
ските млади емигранти в Чехия?”

Не по-малко бяха питанията и към 
очарователната Златна Костова. За нея 
също бяхме прочели почти цялата по-
местена в различни сайтове информа-
ция. Знаехме, че е една от най-талантли-
вите преводачки от английски език, че 
гледа на превода като на висша форма 
на изкуство, че зад гърба си има повече 
от 1000 преведени игрални филми. От 
различните интервюта с нея най-много 
ни впечатли изящният изказ в „Десетка-
та на Златна Костова”, от която ще цити-
раме само една фраза: „Една причина, 
поради която се чувствам щастлива е, 
че от много малко мога да се почувст-
вам щастлива: достатъчно е да позна-
вам един-единствен човек, който нико-
га не ме е лъгал, за да ме топли мисълта, 
че може да се живее и без лъжа...”

Срещайки се с нея на живо, бяхме 
удивени от завладяващата простота, 
интелигентност, искреност и финес на 
тази дама. Красива, умна, мъдра жена, 
всеотдайна както в професията, така и 
в семейството си. /Златна Костова е съ-
пругата на Людмил Тодоров.../

Да, вярно е, че всички хубави филми, 
книги, събития, неща и хора достигат и 
до нас – в Българското училище. И ако 
някой се опита да спре или да отклони 
тази пълноводна река на живота, едва 
ли ще успее. Ние просто ще възкликнем 
– като Мима от последния разказ на Лю-
дмил Тодоров: „Колко хубаво!”

  УЧЕНИЧЕСКИ КАЛЕйДОСКОп  

06 / 2012   21

БСОУ „Д-р Петър Берон” отбеляза 
по достоен начин 100-годишни-
ната от смъртта –безсмъртие на 

Пенчо Славейков. Празничното чест-
ване се състоя на 29 октомври в Акто-
вата зала на училището. Веднага след 
учебните занятия учениците имаха удо-
волствието да се почувстват частици от 
полета на вечните идеи: „към светлина 
възвишений копнеж, към висшето стре-
мленията чисти...”

Сценарият и мултимедийната пре-
зентация бяха дело на Светла Болчева, с 
консултант по компютърните техноло-
гии – Александра Дончева. В програмата 
участваха ученици от 12.клас – Мария, 
Тони, Кристина, Диана, Дарин и Пе-
тър, които не само най-добре познаваха 
творчеството на поета, но съумяха по 
вълнуващ начин да предадат велико-
лепието на неговите визии и мощта на 
художествените му прозрения.

След встъпителното слово за мисия-
та на Жреца воин беше включен кратък 
документален филм за поета – нова-
тор. Философските поеми „Ciz moll”, 
„Сърце на сърцата”, „Микел Анжело” и 
„Симфония на безнадеждността” бяха 
представени в избрани  откъси и чрез 
подходящи изображения на Бетовен, 
Шели, Микеланджело Буанароти и ми-
тологическата фигура на Прометей. 
Великолепен беше подборът на кла-
сическа музика, която през повечето 
време служеше за фон на словесното 
изпълнение, а понякога заехтяваше 
силно, самостоятелно и внушително 
като неопровержим участник и творец 
на прекрасното. Прозвучаха вълшебни 
сюити на  Шуберт, Бах, Бетовен, а също 
и виртуозната цигулка на Ванеса Мей.

Битовите поеми, вдъхновени от 
фолклора и преосмислени от Пенчо 
Славейков в духа на модерния естетиче-

100 години от смъртта – 
безсмъртие на Пенчо 
Славейков

Великите личности са безсмъртни. Животът 
на Пенчо Славейков е белязан от непрестанни 
тревоги, борби, несломима воля и нравствен 
героизъм, а смъртта е начало на пътят към 
вечността. 

ски индивидуализъм, бяха придружени 
от клип на „Неразделни” и от  изрази-
телното изпълнение на едноименната 
балада – най-популярната и обичана 
от учениците творба на Жреца воин. 
/”Верни думи, вярна обич, има ли за 
тях развала? /За сърцата, що се любят, 
и смъртта не е раздяла.”/

Дружбата на Пенчо Славейков с Ма-
ра Белчева беше представена с изящни 
стихове, писма, изображения, снимки и 
в съпровод на музика от Менделсон.

Особено вълнуващо беше показан 
пътят на човешката душа към вълшеб-
ния блян на щастието – книгата „Сън 
за щастие”. Лирическите миниатюри за 
пътуването от детството, младостта, 
зрелостта до старостта и самотния гроб 
бяха изпълнени изящно от дванайсе-
токласниците на фона на великолепната 
музика и пейзажи от клипа „Softness” 
на  Robert Hajg Coxon. Вечните идеи, 
доловени в природата, в духа, в сим-
фонията на звуци и багри, слово, цве-
тове и форми, са достояние на цялото 
човечество.

Художествените прозрения на Пенчо 
Славейков са поетични заклинания и 
на нашето безпокойно съвремие. Об-
лъхани от копнежа за „нравственото 
възраждане на человека”, те озаряват 
пътя ни – и днес, и в бъдещите сто го-
дини –  в устрема ни към  идеалите на 
вечността. 

Текст: Светла Болчева
Снимки: архив на БСОУ  

„Д-р Петър Берон
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 „ние сМе толерантни. а вие?” 

Толерантността е белег на висока култу-
ра и на способността да разбираш и пе-
челиш приятели сред различните. Още 
Джон Лок в прочутото свое „писмо за 
толерантността” от 1686г. подкрепя иде-
ята, че търпимостта не е само препо-
ръка, а неотменно условие за мирно и 
справедливо съжителство на граждани-
те в една държава. Той дава и първата, 
може би най-синтезирана дефиниция на 
това понятие: „Толерантност означава 
да престанете да се борите с онова, кое-
то не можете да промените”. Изконното 
човешко право, съвестта, подчинена на 
разума и свободата на другия са цен-
ности, защитавани от всички бележити 
учени, философи, писатели, хуманисти.

Хуманните принципи на толерант-
ността са провъзгласявани нееднократ-
но за морален кодекс на нашето учили-
ще. И тази година, представителите на 
Ученическия съвет, под ръководството 
на Александра Дончева и Катя Начева, 
осъществиха разнообразни инициати-
ви, с които ни напомниха, че уменията, 
свързани с толерантността, не са валид-
ни само един ден.

Още в началото на седмицата учи-
лищните активисти разлепиха по стени-
те цветни и черно-бели екземпляри на 
специалния бюлетин: бяха поместени 
избрани фрагменти от Декларацията 
за принципите на толерантността и 
изображения, символизиращи най-
лесния път към толерантността – чрез 
протегнатите детски ръце, положени 
като защитна броня около цялата земя. 
Чудесно хрумване беше разположени-
ето на картинките и художествените 
фотографии.

На видно място беше сложено табло-
то с пръстовите отпечатъци на всички, 
които засвидетелстваха своето съпри-
частие към принципите на толерант-
ността – на мира и многообразието на 
културите.

В самия ден – 16 ноември, добровол-
ци от Ученическия парламент посре-
щаха с усмивка пристигащите ученици, 
учители и родители. Денис Альова от 7. 
клас раздаваше на всеки по една лис-
товка със символа на толерантността  и 
въпросът на съвременните хамлетовци: 
„Ние сме толерантни, А ВИЕ..?”

  ТАЛАНТ И ТВОрЧЕСТВО    ТАЛАНТ И ТВОрЧЕСТВО  

В стремежа си да насочи обществе-
ното внимание към проблемите 
на ХИВ/СПИН и да подчертае не-

обходимостта от подкрепа и разбиране 
за хората, живеещи с ХИВ, Световната 
здравна организация обявява през 1988 
г. Първи декември за Световен ден на 
борбата със СПИН. През последните 
години този ден се утвърждава като един 
от най-успешните възпоменателни дни 
в световната история. Понастоящем той 
е признат и се отбелязва в над 190 дър-
жави по света.

За да изразят всеобщата загриженост 
и съпричастие към международната ан-
тиспин-кампания, представителите на 
Ученическия парламент в БСОУ „Д-р 
Петър Берон”, под ръководството на г-
жа Александра Дончева, осъществиха 
разнообразни инициативи. Още на 29 
ноември беше изложено табло с интерес-
но поднесена информация под формата 
на въпроси и отговори: какво предста-
влява СПИН, от какво се причинява, кои 
хора са най-застрашени и т.н.

На 4 декември, след учебните часове, 
училищните активисти представиха сво-
ята  изчерпателна и интригуваща презен-
тация, посветена на борбата със смърто-
носната болест.  Бяха показани и обяснени 
откриването на вируса ХИВ през 1983 г.от 
френския професор Люк Монтание, зара-
зяването и действието на ХИВ-инфекци-
ята, която уврежда необратимо имунната 
система и след 8-10 години преминава в 
терминалната си фаза СПИН: синдромът 
на придобитата имунна недостатъчност. 
Човек не може окончателно да се излекува 
от ХИВ, но от 1996 г. съществува ефикасно 
поддържащо лечение. Подчертано беше, 
че ХИВ се предава в следните случаи: до-
пир с отворени рани; кръвен път; общи 
спринцовки при използване на наркоти-
ци; татуиране – ако инструментите не са 
дезинфекцирани; от майка на бебе – както 
по време на бременност и раждане, така 
и по време на кърмене. Напомнено беше, 

Световен ден за  
борба със СПИН

33 млн. души по света живеят с вируса на 
СПИН. От тях  2,5 млн са се заразили през 
2011 година, а 1,7 млн. са починали – тази 
стряскаща статистика може да бъде 
допълнена и трябва да ни се напомня всеки ден.

Текст: Светла Болчева
Снимки: Татяна Дончева

че този вирус не се предава при ръкос-
тискане и прегръдка, кихане и кашляне, 
разговор с човек, носител на ХИВ, нито 
от домашни животни, посещения на об-
ществени бани и др.

На отделен слайд бяха поместени 
снимки на болни от СПИН – достатъч-
но шокиращи и без коментар. Съвсем 
естествени и алармиращи бяха следва-
щите послания: Всеки може да се зара-
зи! Спин не подбира жертвите си! Не 
се заблуждавайте, че това е болест на 
хомосексуалистите и наркоманите!

Презентацията завърши с тревожната 
статистика, според която в България към 
23.08.2012 г. са регистрирани официално 
в Министерство на здравеопазването 
1582 ХИВ-позитивни лица. За многозна-
чителен финал послужи кратката исто-
рия за млад мъж, който, без да подозира, 
заразява много хора...

Публиката остана заинтригувана от 
добре подбраната и силно въздействаща 
информация. Сърдечно приветствани 
бяха всички представители на Учени-
ческия парламент: Виктория и Анато-
ли/5.клас/; Дениз /7.клас/; Калин Геор-
гиев /8.клас/, Тони /9.клас/; Тансу /10./; 
Силвана /11.клас/ и Мария /12.клас/. 
Г-жа Дончева им направи няколко об-
щи снимки, от които ни гледат ведри  и 
жизнерадостни лица – най-сигурната 
препоръка и средство за приобщава-
не към борбата със СПИН. Здравето 
и безценният живот са грижа на всеки 
от нас. 
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В един студен декемврийски ден 
на далечната 1897 година, в ре-
дакцията на вестник „Ню Йорк 

пост“ пристига писмо от осемгодишно 
момиченце – Вирджиния О’Ханлън. По 
съвет на баща си, тя се обръща към „най-
знаещите” – хората от вестника и задава 
въпроса, който мъчи милиони деца по 
света – има ли наистина Дядо Коледа.

„Драги редакторе,
аз съм на осем години. някои от моите 
малки приятели казват, че дядо коледа 
не съществува. Моля ви, кажете ми исти-
ната, има ли дядо коледа?”

След известна суматоха, през която в 
редакцията си подхвърлят писмото като 
горещ картоф, то е дадено на главния 
редактор, Франсис Чърч. Той написва 
отговора, а вестник „Ню Йорк пост“ го 
публикува през следващите 52 години в 
навечерието на всяка Коледа.

Oй Коледо, мой Коледо!
На 20 декември, с песни и танци, учениците 
от Българското училище в Прага посрещнаха 
Коледа. Празнично украсената зала беше пълна с 
ученици и гости. Хубавият празник не пропусна 
да посети и най-важният гост – Дядо Коледа.

Както всяка година, празникът 
започна с благотворителен ба-
зар. Ученици, учители и майки се 

бяха погрижили щандовете да са пълни. 
Дано да е нямало много дядо Скручовци 
и касичките също да са се напълнили.

Програмката, която последва, беше 
изпълнена с коледни стихотворения и 
песнички. Директорът на училището, 
раздаде награди на отличилите се. След 
това, най-после, зазвъняха звънчета и 
пристигна Дядо Коледа, който разда-
де подаръци на всички, всъщност без 
да пита кой е бил послушен и кой не. 
Значи или всички са били послушни, 
или милият дядо става все по-добър и 
по-добър! 

Има ли дядо Коледа?
Ето го, със съкращения:

„Да, Вирджиния, има Дядо Коледа!
Твоите недоверчиви приятели не са 
прави. Те са повлияни от скептицизма 
на една скептична възраст. Те не вярват, 
ако не видят.

да, Вирджиния, има дядо коледа. 
че той съществува, е толкова сигурно, 
колкото е сигурно, че съществуват 
любовта, благородството, предаността. 
а ти знаеш, че ги има навсякъде и те 
носят красота и радост в живота. Уви! 
колко тъжен би бил светът, ако нямаше 
дядо коледа! Тогава нямаше да ги има 
детската вяра и романтиката, които пра-
вят поносимо нашето съществувание. 
светлината, с която детството озарява 
света, ще угасне.

да не вярваш в дядо коледа! Можеш 
да накараш някого да наблюдава всички 
комини в коледната вечер, за да хване 
дядо коледа. но дори да не го видиш 

как влиза в комина, какво доказва това? 
никой не вижда дядо коледа, но това 
не е знак, че го няма.

най-истинските неща на този свят са 
тези, които нито децата, нито възраст-
ните могат да видят. някога виждала 
ли си феи да танцуват на поляната? 
Разбира се, че не, но това не значи, че 
те не съществуват. никой не може да 
възприеме или да си представи всички 
чудеса на света, които са невидени и 
невидими. само вярата, поезията, лю-
бовта, романтиката, могат да съзрат и 
обрисуват върховната красота и вели-
колепието зад нея.

нямало дядо коледа? Благодарим 
ти, Господи, той си е жив и здрав и ще 
живее винаги. и след хиляди години, 
Вирджиния, нещо повече, след 10 пъти 
по 10 000 години, той ще продължи да 
носи радост на детското сърце.

честита коледа и весела нова годи-
на!!!” 
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  Ученически калейдоскоп  

Участие във фестивала взеха 
Немското училище, учили-
щето към Посолството на Ру-

ската федерация, чешкото училище 
„Namesti Svobody”, английското учи-
лище „Riverside”, Японското училище 
и Украинското училище.

С пъстроцветен фестивал  
за бялата Зима

На 3 декември, за втори пореден път, в Българския 
културен институт се проведе Международният 
фестивал за детско творчество „Коледа, моето 
семейство, моята родина”, организиран от 
българското училище „Д-р П. Берон” в Прага.

Организаторите – Институтът и 
Българското училище – бяха подредили 
ученическите творби в ярка палитра, под-
сказваща, че зимата не е нито скучно бяла, 
нито неприятно студена, а е мозайка от 
цветове, пързалки, снежни човеци и при-
казни герои. Освен с рисунки, учениците 

от Българското училище се представиха и 
с пространствена композиция от хартия 
с коледен сюжет, както и с неповторимите 
български шарени сурвачки.

Вокална група „Лира” откри празнич-
ното събитие с изпълнение на фолклор-
ната песен „Йовано, Йованке” и люби-
мата на всички коледна песен „Звънят 
звънчета”.

Еленко Начев, директор на Българ-
ското училище, връчи на директорите 
на представилите се училища дипломи, 
предназначени за всички участници във 
фестивала, за които, освен това, имаше 
приготвени и коледни подаръци. 
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