
20 Роден глас

Празник на духа
и на родното слово
Няма да крия, че любимият ми български празник е 24 май – дали, защото дълги години 
съм била учителка и той се е сраснал с мен и със спомените ми за времето, когато всяка 
година, ден преди значимата дата, плетяхме венец, с който да окичим класната си стая или 
пък, защото това е единственият ни официален ден на словото. Каквито и да са причините, 
нищо не може да ме спре да си тананикам „Върви, народе възродени...“ и да посетя търже-
ството в Българското училище в Прага. 
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Текст: Ирина Морева | Снимки: „Роден глас“

И тази година не изне-
верих на традицията 
да се докосна до кра-
сотата на празника 
чрез светналите очи 

на децата. Началото на празничния 
следобед на 24 май постави вокална 
група „Лира“ с ръководител госпожа 
Костова. Момичетата вдъхновено 
изпълниха „Химн на Кирил и Мето-
дий“, също толкова вдъхновено им 
пригласяше и публиката. Не липсва-
ха и официални гости – госпожа Галя 
Димитрова, консул на Република 
България в Чешката република и гос-
подин Кирил Беровски, председател 
на Българския културно-просветен 
клуб, гр. Прага. 

Тържеството, както се изразиха 
самите водещи, имаше тройно значе-
ние за училището – да се отпразнува 
Денят на българската книжовност, на 
славянската писменост и култура, да 
се уважат най-мъничките ученици, 
които успешно завършват първи клас 
и могат да се радват на заслужената 
ваканция и всички да кажат „Довиж-
дане и на добър час!“ на най-големите, 
на абитуриентите от випуск 2014. 

Първата част на празника бе 
посветена на личностите на Солун-
ските братя, на значимостта на тях-
ното дело за целия славянски род и 
за нас, българите. 

 С обич и вънение прозвуча сло-
вото на директора на училището, 

Мими Михайлова: „Може би и ние 
имаме мисия, така както някога Ки-
рил и Методий са дошли тук, за да от-
стояват славянската писменост, така 
както някога България има заслуга-
та, че е приела, съхранила, отвоювала 
през годините славянската писменост 
и я е дала на славянския род, така и 
ние имаме отговорността да продъл-
жим тази мисия“. Госпожа Михайлова 
раздаде награди на ученици, участва-
ли в различни конкурси през учеб-
ната година, присъствали с талант 
и амбиция в училищния живот. От 
конкурса по изобразително изкуство 
на Държавната агенция за българите 
в чужбина на тема „България в моите 
мечти“ сред 800 рисунки на участни-

Публика вдъхновено се присъедини към изпълнителите
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ци от 19 държави първо място (в ка-
тегория 10-14 г.) печели Яна Маркова, 
6 клас. В категория 6-9 г. второ място 
печели Красимир Йорданов, 2 клас. 
На детско-юношеския литературен 
конкурс „Стефан Гечев“, организиран 
също от Държавната агенция за бъл-
гарите в чужбина сред 208 участници 
от 19 страни Поощрителна награда 
печели Пламена Петрова от 5 клас – с 
лирична проза с акростих „България 
и моят свят“. Грамоти за отличен ус-
пех и за активно участие в живота на 
училището получиха Силвана Стой-
чева – 12 клас, Маргарита Синапова 
– 8 клас и Калин Георгиев – 9 клас. 
От конкурса за компютърна рисунка 
„Творчество без граници“ златният 
медал отиде при Емилиан Димов от 
8 клас, сребърният – при Маргарита 
Синапова, 8 клас и бронзовият – при 
Виктория Вълчева, 6 клас. 

С много усмивки бяха посрещ-
нати завършващите първокласни-
ци, които изпяха жизнерадостни 
песнички, доказаха, че вече са дос-
татъчно пораснали. Техните рисун-
ки и ленти в бяло, зелено и червено 
намериха естественото си място под 
портрета на Кирил и Методий. 

Както всяка година, най-вълнува-
щият момент настана, когато на сце-
ната излязоха абитуриентите – един 
дългоочакван миг, в който смехът и 
сълзите задължително вървят ръка 
за ръка, а най-красиви са младостта 
и надеждата, грейнала в очите на за-
вършващите. Випуск 2014 получи за 

последен път напътствия, този път 
от приятелите си от XI клас. Мъдри-
те думи на Кърт Вонегът още звучат 
в ушите ми, а като поанта със сигур-
ност бих цитирала: „Наслаждавайте 
се на силата и красотата на своята 
младост“. После дойде ред на сами-
те абитуриенти, които извикаха на 
сцената всички свои учители, като 
знак на уважение и за да се почувст-
ват наистина специални. Най-накрая 
дойде ред и на класния ръководител 
– госпожа Валентина Лазарова – коя-
то започна с думите: „Образованието 
на XXI век отправя четири послания: 
да се научим да знаем, да се научим 
да правим, да се научим да живеем 
заедно, за да живеем с другите, да се 
научим да бъдем.“ С развълнуван глас 
г-жа Лазарова сподели, че това е пър-

вият й клас в Българското училище в 
Прага, нейната първа любов, клас с 
висок емоционален заряд и чувство 
за хумор, сърдечен и толерантен. За 
всеки ученик бяха намерени точните 
думи – в стихотворна форма, с чув-
ство за хумор и с много любов. Сигур-
на съм, че абитуриентите завинаги ще 
запомнят думите й: „Подарявам Ви 
усмивката си, подарявам Ви настрое-
нието си, подарявам Ви силата си.“

Празникът завърши, по тради-
ция, с дълго хоро и пак по традиция, 
пред входа на училището бе плисна-
то котлето, окичено със здравец – за 
да им върви на младите по вода. Как 
премина самият бал... – до тази ин-
формация не можах да достигна – 
едно е сигурно, участниците ще го 
запомнят за цял живот.  ◆

Абитуриентите: Константин, Николай, Георги, Силвана, ИваВалентина Лазарова, класната

В първи клас е „първокласно“


