
3брой 2/2014

Текст: Милка Кралчева | Снимки: „Роден глас“

�� ������	
� �� –  �����!�� ������	
� �� –  �����!
Честването на 65-годишния юбилей от създаването на Българското училище в Прага се превърна в пореди-
ца от събития, отбелязващи значимостта на тази институция през изминалия период, както като част 
от българската образователна система, така и в пределите на Чешката република като едно българско 
средище в сърцето на обединена Европа. На юбилея бяха посветени вътрешни и междуучилищни спортни 
турнири, международен детски фестивал на словесното и изобразителното изкуство на тема „Училище 
на бъдещето, бъдеще на училището“ и откриването на Музея на училището. Венец на тържествата бе 
концертът в три части на 17-и април в тържествено украсения салон на БСОУ „Д-р Петър Берон“.

Българският и чешкият 
химн прозвучаха в нача-
лото на концерта, за да 
напомнят, че от усилията 
и добрата воля на двете 

страни се ражда и продължава да съ-
ществува нашето училище; въведе-
нието от „Ода на радостта“ на Бето-
вен – химна на Европа – пък изрази 
нашата съпричастност за единство и 
братство и подкрепата ни за идеали-
те на обединена Европа: свобода, мир 
и солидарност. Водещите – Гергана и 
Кристиян от 11-и клас представи-
ха гостите, дошли да почетат тази 
паметна дата в историята на учили-
щето: д-р Атанаска Тенева, замест-
ник-министър на образованието и 
науката, Негово превъзходителство 
г-н Лъчезар Петков, извънреден и 
пълномощен посланик на България в 

Чешката република, г-жа Вили Стой-
чева, директор на 18 СОУ „Уилям 
Гладстон“, София; г-н Таньо Стойчев, 
директор на Професионална гимна-
зия по транспорт и енергетика, Со-
фия; г-н Владимир Николов, дирек-
тор на Великотърновското училище 
„Бачо Киро“, представители от Бъл-
гарския културен институт в Прага, 
представители на българските сдру-
жения в Прага, бивши учители и уче-
ници, родители и родолюбци. 

С поздравителното си слово ди-
ректорът, г-жа Мими Михайлова, 
приветства всички съмишленици 
с думите: „Щом сме тук, значи спо-
деляме една кауза – Българското 
училище и една любов – България!“. 
Г-жа Михайлова благодари на инсти-
туциите и хората, погрижили се за 
училището – „на МОН в лицето на 

г-жа Атанаска Тенева за грижата за 
съхраняване на българското образо-
вание зад граница; на Министерство 
на външните работи в лицето на по-
сланик Лъчезар Петков за отзивчи-
востта и оказаната подкрепа; на БКИ 
за общата работа и на всички при-
състващи – за общия ни празник!“ 
След това отбеляза: „БСОУ „Д-р Пе-
тър Берон“ е една малка България в 
сърцето на Европа. Вече 65 години 
училището е част от живота на мно-
го българи, съдбата на училището 
е свързана с вълненията и мечтите 
на българската общност в Чешката 
република. Днешният празник ни 
събира да си спомним не само съби-
тията от близката история, а и да се 
обърнем към корените си, към онова 
далечно минало, когато първоучи-
телите Кирил и Методий през 863г. 
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идват във Великоморавия. И ние, 
днешните българи, сме отговорни 
пред тази история, длъжни сме да 
продължим достойно започнатото, 
да съхраним Българското училище 
като опора на родното слово и дух!“. 
Госпожа Атанаска Тенева, от името 
на МОН и лично от името на проф. 
Анелия Клисарова поздрави при-
състващите, като припомни: „Тази 
годишнина е повод да изразим по-
читта си към основоположниците 
на училището, които със своите 
знания и опит работиха за запазва-
не на езика и националната само-
битност на българите в Прага и го 
утвърдиха като институция с голям 
обществен авторитет. Тези 65 годи-
ни са белязани с удовлетворение от 
значимите постижения и със спо-
мените от упорития, но изпълнен 
с любов и отдаденост към знание-
то труд“. За постигнатите успехи и 
във връзка с юбилея, госпожа Те-
нева връчи плакет на МОН и обяви 
подаръка – интерактивна дъска, за 
да се развиват българските учени-
ци като граждани на Европа и на 
света. Негово превъзходителство 
г-н Лъчезар Петков в приветстви-
ето си увери, че Българското по-
солство в Чешката република ще 
оказва всестранна помощ и съ-
действие на БСОУ „Д-р П. Берон“ 
за модерното му развитие и за ут-
върждаването на българската про-
светна кауза. Приветствие прочете 
и г-жа Вили Стойчева, директор 
на БСОУ в периода 1995-1999 г. Тя 
подари прекрасна българска икона 
на училището. Картина и привет-
ствие получихме и от директора на 
ОУ „Бачо Киро“, г-н Владимир Ни-
колов, който пожела на учениците 
да бъдат добри хора и родолюби-
ви българи. Мило и топло прозву-
чаха прочетените поздравителни 
адреси, получени от г-н Михаил 
Цветков, директор на училището 
в периода 2002-2006, от Профе-
сионалната гимназия по електро-
техника и електроника, Пловдив 
и от Професионалната гимназия 
по техника и мениджмънт „Христо 
Ботев“, Ботевград.

След поздравленията започ-
на първата част на концерта – „С 

България в сърцето“, посветена 
на училището и патрона. На фона 
на „Серенада“ от Шуберт и рапсо-
дия „Вардар“ на Панчо Владигеров 
прозвучаха рецитациите на Маги 
от 8-и кл.: „Химн на Петър Берон“, 
и на водещите с откъс от стихотво-
рението „Размисъл“. В презентаци-
ята – видеоклип, подготвен от 10-и 
клас под ръководството на г-жа 
Дончева бяха представени момен-
ти от разнообразния училищен 
живот – ежедневие и празници – 
сега и през годините. Прозвучаха 
песните вокална група „Лира“ с 
ръководител г-жа Костова и со-
листки Яна (5-и кл.) и Маги (8-и 
кл.) и „За България“ на детската 
вокална група от начален курс с 
ръководител г-жа Иванова.

Втората част на концерта – „Учи-
лище на живота“, посветена на иде-
ите за надежда, добро, приятелство, 
обич и разбирателство започна със 
стихотворението на Джани Родари 
„Продавач на надежда“, изпълнено 
от Александър от 2-и кл. Послед-
ва „Песен за доброто“ на Недялко 
Йорданов, в изпълнение на Берна и 
Кемалие от 10-и кл. Неконвенцио-
налният проект – пърформанс по 
„Мита за пещерата“ на Платон на-
кара цялата зала да стане на крака 
в търсене на по-добър поглед към 
сцената. А там наистина бе интерес-
но – момчетата и момичетата от 8-и 
клас, с подкрепата на приятели и от 
другите класове и под ръководство-
то на г-жа Станева пресъздадоха на 
сцената притчата за пещерата и с 
музика и танц, костюми, сценогра-
фия и визуални ефекти показаха, че 
и в най-дълбокия мрак съществува 
пламъка на доброто и светлината, 
че надеждата винаги ще присъст-
ва и в най-тежки времена. Изпъл-
нението на младежите предизвика 
сълзи в очите на много от зрите-
лите, бурни овации след финала и 
констатацията, че младите артисти 
се нуждаят от истинска сцена, за да 
могат всички зрители да се насла-
дят на таланта им.

Талант и чувство имаше и в 
изпълнението на следващите две 
песни на „Лира“ – „Кукла на кон-
ци“ и родопската „Вечеряй, Радо“. 
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Мими Михайлова, директор на училището

Зам.-министър Атанаска Тенева

Посланик Лъчезар Петков

Вили Стойчева и Мими Михайлова

Владимир Николов
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На 17 април, в присъствието на госпожа 
Атанаска Тенева, зам.-министър на образо-
ванието и науката и на посланик Лъчезар 
Петков, бе открит музей на Българското 
училище в Прага. Инициативата е по идея 
на Мими Михайлова, директор на училище-
то и е част от дейностите, които педагогиче-
ският екип осъществява в чест на юбилей-
ното събитие. Целта е чрез събирателска и 
изследователска дейност да се възстановят 
и съхранят знанията за миналото на школо-
то. Във връзка с така поставената задача 
учителите предприемат няколко стъпки: 
на първо място, училищното ръководство 
се обръща с молба за информация към 
Чешкия и към Българския държавен архив. 
На второ място, са проучени изданията на 
списанията „Роден глас“ и „Българи“, които 
се оказват ценен източник на информация 
за историята на българското училище в Пра-
га. Истинско вдъхновение и същевременно 
провокация е Летописната книга на учили-
щето, съхранила събития, имена и отзиви 
от 11 май 1999 г. до сега. 

Направеното до момента е само нача-
лото – педагогическият колектив има ам-
бицията да продължи изследователската 
и събирателската дейност, да осъществи 
нови контакти с бивши ученици и учители, с 
музеи в България. Ще се работи в посока на 
издаване на юбилейни сборници и създава-
не на история на училището – в събития и 
лица. Интересна е идеята на госпожа Михай-
лова за качване на снимки във Фейсбук – за 
разпознаване и описване и не на последно 
място – дигитализация на събраните мате-
риали в образ и звук. 

Скъпи читатели, ако Вашият живот е 
бил свързан с историята на училището, ако 
притежавате снимки и имате информация 
за лицата и събитията, съхранени на тях 
– не се колебайте, свържете се с ръковод-
ството на Българското училище в Прага 
или с редакцията на списанието – Вашата 
помощ ще бъде безценна!

А последвалата драматизация по 
хумористичния разказ на Марко 
Ганчев „Как изчезнаха многоглави-
те лами“ отново накара публиката 
да търси по-добра позиция за сле-
дене на сценката. Калин и Тодор от 
9-и кл. влязоха в ролята на слад-
кодумен разказвач и с точно чув-
ство за хумор караха публиката да 
се превива от смях. А в ролите на 
многобройните глави-лами бяха 
девет деца от начален курс, които 
с много артистичност спореха коя 
е най-най-най-първата глава. От-
личният сценичен ефект бе постиг-
нат с оригинална анимация, дело 
на талантливия ни бивш възпита-
ник, завършил висшето си образо-
вание в школата в Злин – Даниел 
Станчев. По негов проект бяха на-
правени и оригиналните маски на 
ламите. Следващата драматизация 
– откъс от „Малкият принц“ на Ан-
тоан дьо Сент-Екзюпери показа, че 
в училище има много артистични 
деца, които с радост участват в из-
вънкласни форми. Петър (6-и кл.) 
като Малкият Принц и Росена (7-и 
кл.) като Лисицата ни напомни-
ха истини, които децата знаят със 
сърцето си, но възрастните често 
забравят – „Най-хубавото е неви-
димо за очите“.

Третата част на концерта – „Бла-
гослов на училището“, посветена на 
единството и радостта да сме заед-
но днес включваше изпълнения от 
бивши и настоящи възпитаници 
на училището. На сцената отново 
закипяха страсти, когато се появи 
музикално-танцовата формация в 
състав: Таня, Вики, Ани, Даниела и 
Лора от 9-и кл. и Маги от 8-и. На 
фона на народната песен „Притури 
се планината“, в съвременен аран-
жимент, момичетата показаха своя 
оригинална хореография, интерес-
ни костюми в черно и бяло и много 
ритъм и пластика в интерпретаци-
яте си „Черни сънища в бели нощи“. 
Танцът им предизвика аплодисмен-
ти и възхищение. Берна и Кемалие 
от 10-и кл. представиха стихотво-
рението на Матей Шопкин „Голя-
мата истина“, а малките певици от 
детската вокална група – песента 
„Училище любимо“.
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„Мечта за изгрев“ на вокална група „Лира“

„За България“ на детската вокална група

8 клас с пърформанса по „Мита за пещерата“

„Как изчезнаха многоглавите лами“

„Песен за доброто“ 
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Все още нося в сърцето си
Българското училище
Шейсет и петият юбилей на родното училище вдъхнови вълнуващата ми среща с три дами, 
всяка от които по един или друг начин е била свързана с нелекото начало на българското шко-
ло и пази спомени от първите си контакти с него. Иначе тихата библиотека на Пражкия клуб, а 
всъщност и редакция на списанието, се оживи от емоционалните възгласи на Мария Манолова, 
Ганка Швайцрова и Деляна Бялковска, които искрено се радваха да се видят след толкова годи-
ни, а у мен остана удовлетворението, че и аз съм допринесла с нещо за това. 

Сигурно и сами се сеща-
те, че подобна среща не 
може да протече гладко, 
не го и очаквах – имаше 
за какво да питам, за как-

во да си говорим, имаше достатъчно 
снимки за разглеждане и се оказа, 
че тези жени притежават удивител-
на памет за лица и събития отпреди 
повече от 60 години. Ще се убедите, 

че тези събития трудно могат да бъ-
дат определени само като позитивни 
и носталгично възвеличаващи или 
пък като изцяло негативни. Мисля 
си, че е време да представя най-после 

Следващите изпълнения бяха 
от най-висока класа и показаха, че 
училището ни е дало основата на 
професионалисти с талант и май-
сторство, милеещи за родното учи-
лище. Христина Йорданова, бив-
ша наша възпитаничка от випуск 
2004 и Танита Янкова, дъщеря на 
рано напусналата ни, но незабра-
вима наша колежка Тони Добрева, 
изпълниха три пиеси на пиано, до-
стойни за сцената на международ-
ни музикални конкурси. И двете 
момичета са завършили Пражката 
Консерватория и се занимават про-
фесионално с музика.

За финал на концерта бяха избра-
ни прекрасните ни български хора, 

представени от все повече набираща-
та популярност и нови членове тан-
цова трупа „Тони – До“. Момчетата 
и момичетата под ръководството на 
г-жа Лазарова се развихриха под му-
зиката на „Северняшко“, „Циганско“ 
и „Ломско хоро“. Сцената бе малка 
да побере хубост и ентусиазъм, об-
лечени в красиви български носии. 
А когато започна Правото, сърцата 
на гостите не изтраяха и мнозина 
станаха и се включиха в едно огро-
мно хоро, обикалящо цялата зала и 
обединяващо гости и изпълнители, 
учители и ученици, деца и родители.

Прекрасният и дълъг почти два 
часа концерт бе подготвен с много 
труд и желание от учителите. Сцена-

рият и организацията му са дело на 
г-жа Болчева и г-жа Васева, които, 
подпомогнати от ръководителите на 
отделните изпълнения, отново пока-
заха чудесен ефект от екипната ра-
бота и оригинална концепция. Про-
грамата даде възможност на всички 
деца от училището да покажат своя 
талант в литературата, изкуството, 
драматизацията, изящното слово, 
музиката, танца, визуалните изку-
ства и спорта. И да напомни още вед-
нъж, че Българското училище – със 
своята история, традиции, успехи и 
желание за усъвършенстване - е из-
вор на родолюбиви изяви и възпи-
тател на общочовешки духовни цен-
ности. Да пребъде във времето!  ◆

Мария Манолова и Ганка ШвайцроваДеляна Бялковска и Ганка Швайцрова


