
22 Роден глас

Както подобава, празникът 
започна с Националния 
химн, след което директо-

рът на БСОУ „Д-р Петър Берон”, 
Еленко Начев, поздрави присъст-
ващите и изтъкна, че трети март 
е дата, която винаги ще се помни, 
ще остане в националната памет. 
Господин Начев благодари на ръ-
ководството на БКИ за възмож-
ността да се чества Националния 
празник тук, в галерията на Ин-
ститута и даде думата на госпожа 
Ленкова за празнично слово. 

Личеше си, че нейните думи са 
специално премислени и подбра-
ни за ученическата аудитория и 
действително – децата слушаха с 
внимание и интерес. Госпожа Лен-
кова припомни, че трети март е 
обявен за Национален празник на 
България през 1990 г., след демо-
кратичните промени в страната ни 
– това е късна дата в 1300-годиш-
ната история на родината ни. Но в 
същото време това е датата, на коя-
то България възкръсва на картата 
на Европа. Изстраданата свобода 
идва след един век национално-ос-
вободителни борби, чиято връхна 
точка е Априлското въстание. То 
завършва с неуспех и бива удаве-
но в кръв, но поставя пред света 
Източния въпрос. Случващото 
се с поробения български народ, 
разгаря международна подкрепа. 
Вкючват се видни общественици, 
хора на изкуството, пресата. Кога-
то Русия обявява война на Турция, 
вестта е посрещната с огромно въ-
одушевление – като доброволци 
се записват не само българи, но и 
хора от други народности: укра-
инци, белоруси, естонци, румън-
ци... Хиляди оставят костите си на 
българска земя, затова трети март 
е и ден на поклон пред паметта 

им. По време на Руско-турската 
война помощ на България оказ-
ват и чуждестранните диплома-
ти – София, например, е спасена 
от унищожение благодарение на 
французина Леге и италианеца 
Позитано. Вместо да напуснат 
града, те решават да организират 
защитата му, водят успешни пре-
говори с командващия турските 
сили, така нашата столица избягва 
ужаса на опожаряването. 

В края на речта си госпожа 
Ленкова благодари за поканата, 
след което господин Начев обяви 
резултатите от проведените в учи-
лището конкурси. 

Първият конкурс е посветен 
на Националния празник – създа-
ване на есе, рисунка и стихотворе-
ние. Като домакин, директорът на 
БКИ раздаде наградите, намирай-
ки за всеки ученик мили и окура-
жаващи думи. Първа награда за 
стихотворение спечели Констан-
тин Цеков от XI клас, за есе – Пе-
тър Арнаудов от XII кл., за рисун-
ка – Ралица Маркова от VIII клас. 

Вторият конкурс е по повод 
140 години от обесването на Ва-
сил Левски – в него бяха отличени: 
за рисунка – Ралица Маркова от 
VIII клас, на първо място, Петър 
Петров, VI клас, на второ място, 
Филип Николов, VI клас, на тре-
то място. За стихотворение и есе: 
Константин Цеков – XI клас, Петър 
Арнаудов – XII клас. 

Тържеството продължи с ли-
тературен рецитал, съпроводен от 
мултимедийно представяне, посве-
тени на видни личности и събития 
от българското национално-осво-
бодително движение и Руско-тур-
ската освободителна война. 

„Многая лета” оповести края 
на празника.  ◆

В чест на Националния празник
На 4 март Българското училище в Прага отбеляза тържествено Националния празник в галерията на Бъл-
гарския културен институт. Официални гости на тържеството бяха Горяна Ленкова, временно управляващ 
Българското посолство, Галина Тодорова, директор на БКИ и Петър Попов, председател на Училищното на-
стоятелство. 
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