
12 Роден глас

Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“
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На 31 октомври, по покана 
на ръководството на БКПК, 
Българският дом в Прага 
имаше удоволствието да 
посрещне скъпи гости – 
учителите от БСОУ „Д-р П. 
Берон“. Поводът беше пред-
стоящият празник – Денят 
на народните будители.

Педагогическият екип 
на Българското учи-
лище бе сърдечно при-
ветстван от г-н Кирил 
Беровски, председател 

на Пражкия клуб и на Българската 
културно-просветна организация в 
Чехия, който използва повода, за да 
покаже на гостите новооткритите 
помещения на Дома, в които вече е 
удоволствие да се провеждат кул-
турни инциативи. В своето слово г-н 
Беровски очерта накратко историята 
на създаването на празника, негова-
та съдба през годините и подчерта, че 
„празнуването на Деня на народните 
будители заедно с учителите от Бъл-
гарското училище в Прага, отдавна 
се е превърнало в традиция за Бъл-
гарския културно-просветен клуб, 
гр. Прага, защото именно Вие, скъпи 
учители сте съвременните будители. 
Вие сте хората, които полагат усилия 
да бъде съхранен родния език, зна-

нията за историята и културата на 
България. Ваша е заслугата за съх-
раняване на националната идентич-
ност на българчетата на чужда земя“. 
В отговор, г-жа Мими Михайлова, 
директор на Българското училище, 
благодари за топлите и сърдечни 
думи и сподели, че преподавателите 
се чувстват окрилени, защото в лице-
то на българската общност откриват 
подкрепа и съпричастност, уважение 
към труда на учителите. „Всяка про-
фесия се нуждае от обществена под-
крепа, но мисля, че това особено се 
отнася за учителската, която работи 
с такава фина материя, каквато е ду-
шата на детето. Според мен всички 
ние сме будители, ако имаме желание 
за това. Много ми се иска, все повече 
хора да приемат будителството като 
лична мисия, като лична амбиция, 
за да може всеки от нас да става по-
добър, да прави живота на другите 
по-добър. Този празник е наистина 

светъл, съчетаващ в себе си мно-
го други празници – на лечителите, 
на духовния покровител на всички 
българи. Нека си го честитим, тук и 
сега, на тази гостоприемна терито-
рия, каквато е тази на Българския 
културно-просветен клуб! Да усетим 
празника в душите си и да продъл-
жим и след този ден да работим все 
така успешно заедно, да подкрепяме 
взаимно усилията си“. 

След официалната част гостите 
бяха поканени в Дневния клуб, къде-
то продължиха вечерта в неформал-
ни разговори. 

Емоционална точка постави по-
етичното творчество на инж. Хрис-
то Христов, който с типичната си 
скромност отбеляза, че не се е под-
готвил предварително. Подготвил 
или не, нямаше значение, защото 
стихотворението му, посветено на 
будителите, бе посрещнато от всички 
присъстващи с аплодисменти.  ◆

Денят на народните будители – 
на гостоприемната територия на Българския дом


