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Състезание, 
посветено на патрона, 
в БСОУ „Д-р Петър Берон“

„Да се знае, да се помни,
че България е жива,
на будителите скромни
българинът китка свива.“

Текст: Мими Михайлова | Снимки: „Роден глас“

За поредна година изкуството 
събра на приятелска среща 
чешки, български и руски уче-

ници. XVI-ият международен фес-
тивал на хоровото и танцово изку-
ство бе проведен на 22 октомври в 
гр. Пршибрам. Българското учили-
ще „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, 
бе представено от камерния хор 
„Лира“ под вещото ръководство на 
Радосвета Костова. В репертоара 
им бяха включени три знакови пес-
ни за българската народна и хорова 
традиция – „Вечеряй, Радо“, „Що ми 
е мило и драго“ и „Хубава си, моя 
горо“. Солистката Яна Маркова рес-
пектира публиката с кристално чис-
тото си изпълнение. 

Непосредствени и красиви, бъл-
гарските гласове спечелиха сърцата 
на присъстващите.  ◆

Българско 
участие в XVI-ия 
международен 
фестивал 
на хоровото и 
танцово изкуство

По нов и интересен начин отбе-
лязаха Деня на будителите учители-
те и учениците от БСОУ „Д-р Петър 
Берон“ в навечерието на празника. 
В украсения с националните багри 
салон те отдадоха почит на големите 
родолюбци, носили България в сър-
цето си. В приветствието си директо-
рът, г-жа Мими Михайлова отбеляза, 
че славим една от най-светлите дати 
в памет на книжовници, просветите-
ли и будители, отдали времето и жи-
вота си на България. Още от времето 
на светите братя Кирил и Методий и 
техните ученици живее стремежът за 
победа над невежеството, желание-
то да подобрим себе си и изградим 
ново, по-добро бъдеще, както и воля-
та да запазим изконните български 
ценности. Най-големите наши поети 
и писатели ни дават светъл пример и 
като най-големи родолюбци, а делото 
им се тачи и днес. По свой начин бе 
изразила почитта и преклонението 

си пред някои от будителите Хрис-
тияна от 7-и клас. Момичето, чието 
хоби е рисуването, показа табло, със 
сътворени от нея портрети на д-р 
Петър Берон, Васил Левски, Георги 
Сава Раковски и Христо Ботев.

Г-жа Носикова, учител по исто-
рия, обяви реда и правилата на със-
тезанието, посветено на патрона на 
училището – д-р Петър Берон, а по-
водът е 190-ата годишнина от изда-
ването на неговия „Рибен буквар“ – 
първият български светски учебник. 
За точността и пълнотата на отгово-
рите следеше журито с председател 
г-жа Васева и членове г-жа Таскова и 
г-жа Болчева, а Маргарита от 8-и кл. 
записваше резултатите. Състезатели-
те от двата отбора бяха представени 
и заеха местата си : отбор А с капитан 
Кристиян от 12-и кл. и съотборници 
Денис, Ивелин и Мима от 8-и клас, и 
отбор Б с капитан Калин и съотбор-
ници Тодор, Таня и Даниела, всички 
от 10-и клас. Всеки отбор трябваше 
да отговаря на 16 въпроса в 4 кръга, 
и след теглене на жребий от капита-
ните, първи започна играта отбор Б. 
За пълен отговор състезателите по-
лучаваха по 2 точки, а за непълен –1т. 
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Текст: Милка Кралчева | Снимки: „Роден глас“
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Проф. д-р Ян Рихлик беше удос-
тоен с почетното звание „Док-
тор хонорис кауза“ на Софий-
ския университет

Тържествената церемония се състоя 
на 5 ноември в Аулата на Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски“. Темата 
на академичното слово на проф. д-р Рих-
лик бе „Разпадането на многонационал-
ните държави в Средна и Източна Европа 
през 90-те години на ХХ век“. Предложе-
нието за удостояването с почетното зва-
ние на най-старото и авторитетно висше 
училище в България е на Историческия 
факултет на СУ. 

Проф. Ян Рихлик е изтъкнат историк, 
преподавател в Карловия университет в 
Прага. Интересите му са свързани преди 
всичко с историята на международната 
политика, междуетническите отношения 
и създаването на национално съзнание 
и идентичност. Член е на Консултативния 
съвет на Международната асоциация по 
българистика. Проф. Рихлик е отдавна и 
отблизо свързан с Историческия факутет 
на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“. Той прави първите си публика-
ции, свързани с българската история през 
1978 г. още като студент. Бил е докторант 
(тогава аспирант) в България, пише ди-
сертацията си „Фолклорна и нефолклорна 
култура“ на български, по проблеми, зася-
гащи и българската етнология и история, 
благодарение на което тя е издадена под 
заглавието „Етнос и нация“ на български 
език през 90-те години. Участва в мно-
гобройни конференции и прояви, орга-
низирани от Историческия факултет, в 
конференции и семинари по съвременна 
история, като е изнасял докладите и лек-
циите си на български език. Проф. Ян Рих-
лик е автор на първата цялостна история 
на България, издадена на чешки в Чехия и 
Словакия през 2000 г., която търпи някол-
ко допечатки по-късно (Jan Rychlik. Dejiny 
Bulharska. Nakladatelstvi Lidove noviny, 
2000). Същевременно проф. Рихлик има 
немалък принос за пропагандирането на 
чешката история в България, най-вече с 
издаването на обемната „История на Че-
хия“. (по данни на Информационния център на 
Софийския университет)  ◆

Ново постижение – принос не 
само за българите, живeeщи из-
вън България

През месец септември стартира 
проект „Колекция СЛОВА БЪЛГАРСКИ“, 
единственият безплатен сайт за профе-
сионални звукозаписи на българско худо-

жествено слово.
Сайт, в който ще бъдат събрани про-

фесионални актьорски изпълнения на 
българско художествено слово с цел да се 
популяризира българската литература не 
само в България, но и по света.

Актьорът Янко Лозанов съвместно с 
Продуцентски център DOLI MEDIA STUDIO 
започва още през месец юли 2013 год. зву-
козаписна дейност по своя авторски проект 
„Колекция СЛОВА БЪЛГАРСКИ“. Както казват 
самите реализатори на проекта, „Това не са 
аудио книги, защото те не са за продан. Това 
е колекция от художествени изпълнения на 
български класически текстове, записани в 
перфектна акустична среда и предоставе-
ни за безвъзмездно ползване на ученици и 
учители, на студенти и граждани с увредено 
зрение, на българските общности зад гра-
ница, на всички, които обичат българската 
духовност, история, култура, слово и дух.

Посетителите на сайта могат да си пус-
нат произведения на видни български ав-
тори, като например Паисий Хилендарски, 
Христо Ботев, Иван Вазов, Пейо Яворов, 
Никола Вапцаров, Христо Смирненски, 
Елисавета Багряна, Алеко Константинов и 
много други. (www.slovo.bg)  ◆

Български хлебар бе обявен за 
живо съкровище на ЮНЕСКО

Старозагорският майстор Богдан Бог-
данов замесва хляб по древни рецепти, с 
жива мая и изворна вода.

Икономистът по образование решава 
да изостави работата си на маркетингов 
специалист и да се отдаде на хобито си – 
правене на хляб. А докато получи хляба, 
който иска, е направил много опити и екс-
перименти.

„Преди няколко години установих, че 
това умение и знание е напълно изчезна-
ло от България и започнах да се интере-
сувам как може да се възстанови. И така 
сам започнах ежедневно месене на хляб 
и печене“, сподели Богдан Богданов. Май-
сторът хлебар подбира внимателно про-
дуктите и прави сам живата мая. „Хлябът 
приготвен с такава мая, аз наричам дива, 
защото се улавя от природата. Богдан каз-
ва, че изпеченият хляб има собствен звук 
– песента на хляба се чува, когато се раз-
чупва коричката.

От фурната му излизат само по 70 хля-
ба дневно. „Мечтата ми занапред е да се 
научат много други хора да правят хляб 
вкъщи. Ако през следващата година успея 
да покажа поне на 1000 човека как се пра-
ви хляб, как да си правят хляб в къщи, ще 
бъда доволен“, казва Богдан Богданов.

Готовият хляб майсторът завива в хар-
тия от чиста целулоза, за да запази уникал-
ния му аромат. (източник bTV)  ◆
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Въпросите в началото бяха свързани с 
факти около раждането и семейство-
то на д-р П. Берон. Следващите, оба-
че изискваха задълбочени познания, 
както за образованието му в различ-
ни европейски градове, така и за ра-
ботата му като учител, лекар, учен, 
енциклопедист. Интерес предизвика 
факта, че нашият патрон е владеел 
9 езика, като е писал трудовете си 
на 5 от тях и е оставил огромно на-
следство от близо 10 хиляди печатни 
страници в най-разнообразни об-
ласти на науката – медицина, физи-
ка, химия, астрономия, математика, 
биология, педагогика и философия, 
което говори за изключителната му 
надареност и енциклопедична еру-
диция. Специален въпрос от пред-
седателя на журито, г-жа Васева, бе 
зададен по повод издадената в Прага 
през 1855 г. „Славянска философия“. 
Голям дял от въпросите бяха посвете-
ни на „Рибния буквар“, изиграл нео-
спорима роля в развоя на българска-
та просвета, както и на възгледите 
на Берон за тогавашното българско 
училище, неговите препоръки за 
нова методика, както и на основа-
ните и поддържани от него училища 
в много наши градове. Последните 
въпроси засягаха трагичната смърт 
на д-р П. Берон на 21 март 1871 г., 
завещанието му, оставящо основ-
ните му недвижими имоти в служба 
на просветното дело, издръжката на 
училища, изплащането на заплати на 
учителите, превеждането и печатане-
то на книги и други. Надписът върху 
стъкленицата с баласамираното сър-
це на д-р Петър Берон е със следните 
негови думи: „Това сърце живо е бие-
ло само за любезното отечество Бъл-
гария. Моля да се закопае в столица-
та на свободна България, защото я е 
много любило.“

Оспорваният двубой, в който ня-
кои от въпросите затрудниха дори ка-
питаните, показа солидна подготовка 
и желание за победа и у двата отбора. 
27 точки донесоха победата на отбор 
Б, както и торта, осигурена от учени-
ческия парламент, чийто председател, 
Кети от 11-и клас благодари на учени-
ците, подкрепили инициативата. 

Състезанието, вълнуващо и поз-
навателно, бе следено с интерес и от 
малките, и от големите ученици, кои-
то научиха нови факти за живота и 
делото на своя патрон.  ◆


