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Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас” 
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На 16 септември, за 65-ти път, Българското училище в Прага отвори вратите си за новата учебна година. Тя 
започна с рекордните 156 ученици, от които 60 деца в начална училищна степен, от тях 16 първокласни-
ци. За любителите на статистиката - това е с една трета повече спрямо миналата учебна година. Какво се 
крие зад сухите цифри? Очевидно е, че БСОУ „Д-р Петър Берон” има авторитет сред българите, живеещи в 
Чехия, който се дължи на неуморните, упорити и целенасочени усилия на учителите за популяризацията 
на училището сред българската общност, за обучението и възпитанието на младите българчета. Не е за 
пренебрегване и фактът, че през последните години все повече наши сънародници, заедно със семейства-
та си, напускат България и се отправят към гостоприемна Чехия в търсене на работа и по-добър живот за 
себе си и за своите деца.

Празничният първи учебен 
ден по традиция бе открит 
във физкултурния салон на 

училището, а лъчезарните усмивки на 
водещите - Владислав и Маги от VIII 
клас и Таня от IX клас веднага създадоха 
весело и топло настроение у присъства-
щите. А те никак не бяха малко - освен 
учениците и учителите, тук бяха много 
родители. Бляскащите светкавици на 
фотоапаратите ясно подсказваха въл-
нението на майките и татковците на 
първокласниците, стараещи се да увеко-
вечат този толкова важен момент от жи-
вота на децата им. Присъстваха и бивши 
ученици, съмишленици на училището. 
Официални гости на празника бяха: гос-
пожа Горяна Ленкова, временно упра-
вляващ Българското посолство в Чехия, 
доц. Добромир Григоров от Българския 
културен институт в Прага, Мария Заха-

риева, председател на сдружение „Въз-
раждане”, Ивана Сръбкова, завеждащ 
отдел в Славянската библиотека. 

Първото приветствено слово по 
право се пада на директора на учи-
лището, който се обърна към уче-
ниците с думите: „Стъпката, с която 
ще прекрачите училищния праг, е 
стъпка във вашето бъдеще на света, 
който ви принадлежи”. Пожелавай-
ки „На добър час” на децата и тех-
ните учители, директорът предоста-
ви думата на високия гост - госпожа 
Горяна Ленкова. Временно управля-
ващият Българското посолство се 
обърна с много радост и вълнение 
най-напред към първокласниците, 
а след това и към останалите учени-
ци, подчертавайки, че препълнената 
зала е доказателство за нарастващия 
авторитет на училището, както и 

за това, че „българите, живеещи в 
Чехия, държат децата им да пазят 
българското си самосъзнание и да 
получат най-малкото основите на 
родното българско образование, 
искат децата им да пишат и четат 
на българската азбука - на кирили-
цата.” В своето приветствено слово 
госпожа Ленкова пожела на всички 
ученици здраве и стремеж към все 
повече знания и умения, а на техни-
те учители всеотдайност в работата. 
Специално на дванайсетокласници-
те - „когато завършат училище, с ви-
соко вдигната глава и отговорно да 
казват: Аз знам, аз мога!” 

Празничната програма продължи 
с литературно-музикална композиция, 
изнесена от учениците. Сред тях най-
голямо умиление предизвикаха, как-
то всяка година, крехките фигурки на 
първокласниците, които рецитираха с 
още несигурни и неукрепнали гласчета, 
но пък готови да се трудят и овладяват 
трудното българско четмо и писмо. 
Финал на тържествената част постави 
танцовата група към училището, из-
пълнявайки с много талант и желание 
популярни български хора. 

Накрая всички ученици заедно 
със своите учители се отправиха към 
класните стаи за първия учебен час. 
Под звуците на училищния звънец, по 
стара българска традиция, беше плис-
ната вода от украсеното със здравец 
бакърено котле, а децата, учителите 
и гостите бяха посрещнати с питка, 
приготвена от сръчните ръце на учи-
телката по английски език. На добър 
час, здрава, успешна и ползотворна 
учебна година! ◆


