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Текст: Милка Кралчева | Снимки: Личен архив на Георги Георгиев

Ученик от БСОУ „Д-р Петър Берон“ –
победител в конкурс за илюстрация
На девети декември, в Дома на националните малцинства, бе открита изложба и бяха връчени наградите 
в конкурса за детско творчество „Многоезичието е богатство“ (Vícejazyčnost je bohatství), който бе обявен 
от гражданско сдружение „Заедно“ в рамките на проекта „Приятели“ (Kamarádi).

Победител при ин-
д и в и д у а л н и т е 
участници стана 

ученикът от VIII клас в 
БСОУ „Д-р Петър Бе-
рон“ Георги Георгиев, на 
когото бе връчен медал и 
диплом за първо място и 
спечели голямата награ-
да – излет за целия клас. 
Георги участва със свои 
илюстрации към книгата 
„Алиса в страната на чу-
десата“. Това не е първата 
му награда за творчество – той участ-
ва редовно в конкурси за рисунки, а 
наскоро получи награда и от литера-
турен конкурс, обявен от Агенцията 
за българите в чужбина.

Освен него имаше и други учас-
тници от Българското училище в 
Прага – съучениците му Маргари-
та Синапова, Владислав Бачийски, 
Мерлин Мехмед и Денис Станев (14 
г.), както и Виктория Тодорова (7 г.), 
Денис Кудузович (8 г.), Габриел Ко-
лев (10 г.), Виктория Вълчева (12 г.), 
Мима Антонова, Цветана Добрева и 
Борислав Цветанов (13 г.) и Ралица 
Маркова и Кристин Трифонова (15 г.).

Конкурсът „Многоезичието е 
богатство“ има за цел да подпомага 

четенето и писането на друг език, ос-
вен майчиния и е насочен към деца 
от многоезични семейства, деца от 
малцинства, живеещи на терито-
рията на Чешката република, или 
пък такива, които, освен чешки, 
ползват в общуването си и друг език 
– световен или не. Над 850 са били 
конкурсните творби – рисунки, ко-
микси и дори цели книжки, илюс-
триращи прочетен текст, а езиците, 
на които са написани текстовете, по-
казват разнообразието от народно-
сти в Чехия – руски, немски, полски, 
виетнамски, ромски, много от све-
товните езици, но също и арабски, 
казахски, каталонски и дори афри-
канският език йоруба.

Благодарение на парт-
ньора на конкурса – кате-
рачески център „Tendon 
Smichoff “, Георги и него-
вите съученици, заедно с 
класния си ръководител 
г-жа Луиза Станева, по-
лучиха възможност за не-
забравимо адреналиново 
преживяване – посещение 
в Центъра с най-голямата 
изкуствена стена за кате-
рене в Чехия, където под 
ръководството на опитни 

инструктори децата се опитаха да 
влязат в кожата на Спайдърмен. На 
следващия ден бяха ужасно изморе-
ни, но въодушевено разказваха под-
робности от катеренето, като бяха 
единодушни, че катеренето нагоре се 
е оказало по-лесната част пред сли-
зането надолу от 15-метровата стена, 
но че забавата си е заслужавала. 

Оригиналната награда, осигуре-
на от сдружение „Заедно“ всъщност 
чудесно представи идеята на органи-
зацията – децата да бъдат ЗАЕДНО, 
да се забавляват и комуникират ЗА-
ЕДНО при игри, четене и творчество. 

Избраните работи от конкурса ще 
бъдат показани на изложби из цялата 
страна.  ◆


