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24 май е празник, който ут-
върждава уникалността ни 
като народ и едновремен-

но ни приобщава към европейските 
и световни ценности. Ден, превър-
нал се в празник на славянската аз-
бука, която, след нашето приемане в 
Европейския съюз, е третата офици-
ална азбука, но не само писмеността 
славим на този ден, а всички пости-
жения на просветата и културата, 
които биха били немислими, ако не 
беше великото дело на Светите бра-
тя и техните ученици, обявени нес-
лучайно за покровители на Европа. 
Празник, чрез който се извисяваме 
над земните борби и несгоди, защото 
ликува духът, празнува победата на 
културата и грамотността над неве-
жеството и духовната нищета; ден, 

когато Светлината побеждава Мра-
ка. Защото, както „голяма мъдрост в 
малка реч” изрича Константин-Ки-
рил Философ в „Проглас към Еванге-
лието“: „Голи са без Книги всичките 
народи: понеже без оръжие не могат 
с врага на нашите души да се сра-
зят...“. Книгата, а от там – знанието, 
просветата, мъдростта и цивилизо-
ваността са най-мощните оръжия за 
напредък и развитие, завещани ни от 
двамата братя и могат да се превър-
нат в решение на много от сегашните 
проблеми на страната ни, ако повече 
хора си припомнят заветните слова 
от всенародния химн: „С книжов-
ността, таз сила нова, съдбините си 
ти поднови!“

 С химна на Кирил и Методий по 
текст на Стоян Михайловски и му-

зика на Панайот Пипков, изпълнен 
от вокална група „Лира“ започна и 
училищното тържество на 24.05.2013 
г. в салона на БСОУ „Д-р Петър Бе-
рон“, град Прага. Над входа на учи-
лището бе окачен венец, показващ 
признанието ни към просветители-
те, а салонът бе празнично украсен 
и изпълнен с усмихнати учители, 
развълнувани ученици и родители, 
българи, живеещи в и около Прага. 
Да почетат тържеството бяха дошли: 
Тюркян Акиф – завеждащ консул-
ската служба към Посолството на 
Република България в Чешката репу-
блика, Галина Тодорова – директор 
на Българския културен институт в 
Прага, Петър Попов – председател 
на Училищното настоятелство, пред-
ставители на българските сдружения 

„Народността не пада там, 
дето знаньето живей!“

Текст: Милка Кралчева | Снимки: БСОУ „Д-р Петър Берон” 
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и организации в Чешката република. 
Празникът продължи с литера-

турно-музикална програма, в която 
водещите Филип, Калин и Даниела 
проследиха книжовното дело на Ки-
рил и Методий, поставяйки акцент 
върху 1150-ата годишнина от Вели-
коморавската мисия на двамата бра-
тя. Доказали се като просветители и 
мисионери, Кирил и Методий, при-
дружавани от свои ученици, са тър-
жествено посрещнати във Велеград, 
столицата на тогавашна Великомо-
равия, където обучават ученици, 
създават училища, проповядват на 
славянски език и поставят основите 
на славянската литургия. Така и сла-
вяните могат да славят Бога на своя 
език – право, защитено блестящо от 
Кирил - Философ в диспут с при-
вържениците на триезичната догма. 
Колко мъдрост, борба за свобода и 
равноправие, величие се крият в ду-
мите му, изречени с блестящ оратор-
ски талант: „Бог не изпраща ли дъжд 
еднакво за всички ? Също тъй слън-
цето не свети ли на всички ? И не 
дишаме ли еднакво всички въздух? 

И как вие не се срамувате, като при-
знавате само три езика и като пове-
лявате, щото всички други народи и 
племена - да бъдат слепи и глухи? По-
яснете ми, Бога за безсилен ли смя-
тате, та той не може да даде (всичко 
това), или за завистлив, та не желае ?“ 

След литературната програма 
директорът на училището, Еленко 
Начев, приветства присъстващите 
с най-светлия училищен празник и 
раздаде грамоти на изявени ученици: 
Маргарита Синапова и Емилиян Ди-
мов от VII клас, Тони Иванова, Диана 
Георгиева, Дарин Атанасов и Петър 
Арнаудов от XII клас. Бяха обявени 
и наградените участници в конкур-
сите, организирани от Държавната 
агенция за българите в чужбина – 
първо място в конкурса за рисунка 
„България в моите мечти“ за Ралица 
от VIII клас; трета награда за Калин 
от VIII клас в литературния конкурс 
„Стефан Гечев“ и за хор „Лира“ в пев-
ческия „Прехвръкна птичка“. В меж-
дународния конкурс за компютърна 
рисунка и колаж „Творчество без 
граници“, организиран от фондация 

„Еврика“ с първо място е отличена 
работата на Яна от V клас. Победител 
в училищното състезание по судоку е 
Калин от VIII клас. Общо десет наши 
ученици и целият хор „Лира” полу-
чиха признание за творчеството си в 
областта на литературата, музиката, 
изобразителното изкуство и компю-
търната рисунка. 

С приветствие от името на По-
солството на Република България 
към учениците се обърна г-жа Тюр-
кян Акиф. Говорейки за значимостта 
на делото на Светите братя, тя цити-
ра думите на известния от близкото 
минало български учител, филолог и 
славист д-р Васил Киселков: „Велико 
и свято е делото на Кирил и Методий, 
не само поради благодатните си по-
следици за нас и за славянството из-
общо; велико е то и като личен под-
виг, какъвто нему равен, невъзможно 
е да се намери в историята на наро-
дите.“ Г-жа Акиф поздрави също и 
абитуриентите и първокласниците, 
както и целия учителски екип, осъ-
ществяващ обучение на роден език 
в чужбина и изрази приветствията и 
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на ловчанския митрополит Гавриил, 
поканен за тържествата в Бърно по 
повод честването на 1150-ата годиш-
нина от Великоморавската мисия, от 
когото всички ученици получиха по-
дарък – картичка с икона на възкръс-
налия Христос. 

Вълнение настъпи в залата, кога-
то, водени от учителката си, г-жа То-
шева, пристъпиха първокласниците, 
носейки в ръце обкичения с цветя 
портрет на Кирил и Методий. Най-
малките ученици, които са рекордно 
много тази година в училище, при-
дружавани от четвъртокласниците, 
завършващи успешно първия си етап 
на обучение след отлично представя-
не на външното оценяване, показаха 
с песни и стихове, че в трудния път 
на ограмотяване и образоване ще 
вървят смело и уверено, защото са 
подготвяни от сърцати и квалифи-
цирани педагози. Получавайки пър-
вите си свиделства за „четмо и пис-
мо“, пред тях се откриват нови врати 
и области, които ще изследват с ти-
пичното за всяко дете любопитство 

към света.
Оживлението сред присъства-

щите достигна своята кулминация, 
когато пред публиката се появиха 
абитуриентите от випуск 2013 със 
своята класна ръководителка г-жа 
Васева. Усмихнати и развълнувани, 
красиви в своята младост и бални 
дрехи, горди от постигнатото в края 
на средното образование и с малко 
тъга от раздялата с училище, завърш-
ващите бяха поздравени по тради-
ция с програма, изготвена от единай-
сетокласниците. Те бяха подготвили 
презентации за всеки абитуриент, 
която включваше стихче, съчинено 
специално за всеки (!), придруже-
ни от компютърно представяне на 
импровизираната видеостена. Към 
всеки абитуриент бе отправено и 
специално подбрано за него посла-
ние, което да го води в живота и да 
му помага при вземане на решения 
в трудни моменти. А кои са тазго-
дишните завършващи? Ще ги пред-
ставим по ред от дневника: 1. Дарин 
– вечно търсещ и неспокоен, „винаги 

победата в ръцете си държи“ и „със 
шампионска походка“; 2. Кристина – 
цени искреността, непринудеността 
и честността, „да се снима й допада, 
но след време може да й се наложи 
и логика да преподава“; 3. Лъчезар – 
обича астрономията и философията 
и лилавия цвят, „с мечтата му за фир-
ма няма да остане ниско и успехът за 
него е близко“; 4. Мария – борбена 
и артистична, рисува и танцува, „тя 
е като ултравиолетово лъчение, но 
със собствено значение“; 5. Петър 
– цени интелигентните, добронаме-
рените и позитивните хора, „иска 
да изучава право, но му трябва и да 
учи здраво; той е от хората, които ви-
наги ще те стимулират с „Браво!“; 6. 
Тони – цени доверието и чувството 
за хумор, артистична, пее, танцува, 
рецитира, устройва забави, „вижда 
се като преуспял служител, защо пък 
не – след време и учител“; 7. Диана – 
слуша музика, чете и плува, нейната 
страст са народните танци, а мечтае 
да се реализира като криминалист, 
„ще открива престъпления с танцо-
ви умения“.

След изключително емоционал-
ното представяне на всеки абитури-
ент, единайсетокласниците поеха ан-
гелчето на знанието, което се предава 
от всеки завършващ випуск на след-
ващия, а Дарин и Кристина отправи-
ха мили думи към всички учители и 
лично към класната си, окуражавала 
ги в постигането на умения и зря-
лост. Г-жа Васева ги насърчи и извън 
училище да бъдат заедно и да си по-
магат в трудност и тъга.

В края на тържеството залата бе 
огласена от неповторимите ритми 
на българските хора, представени от 
танцовата група на училището с ръ-
ководител г-жа Лазарова и много от 
гостите се включиха непринудено в 
изпълнението, заразени от въодуше-
вената игра на танцьорите.

Абитуриентите се разделиха със 
своите учители и по-малки приятели, 
менчето със здравец и вода се пли-
сна, за да им върви в живота и поеха 
към своята бална вечер и предизви-
кателствата, които им предстоят.

А всички ние, присъствали на ми-
лото тържество, сме спокойни за тях-
ната съдба, защото, където и да отле-
тят по широкия свят, ще бъдат силни 
и можещи, знаейки своя род и език и 
ценейки знанието и книжовността. ◆ 


