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Целта ни беше Микулчице
На 23 май ученици и учители от Българското училище за роден език в Будапеща, Българското училище 
„Азбука“ в Дъблин и Българското училище „Кирил и Методий“ в Париж, партньори в европейския проект 
„Традиционни пролетни празници в Европа“ по програмата „Еразъм +“, изминаха дългия път до Микул-
чице, за да се поклонят пред паметника на Светите братя Кирил и Методий и да вземат вземат участие в 
Традиционния Събор на българите, реализиран от Българската културно-просветна организация в Чехия.
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Какви впечатления ще си отнесат 
децата от посещението им на това 
символично място – с този въпрос се 
обърнах към техните учители: 

Татяна Аданова, председател на 
Българския образователен и култу-
рен център в Ирландия, директор 
на българското училище „Азбука“, 
Дъблин: „Трябваше да дойдем на 
това свято място“, а колегата й доба-
вя: „Децата ще си отнесат впечатле-
ния, които трудно могат да бъдат за-
личени – видяха паметника на Св. св. 
Кирил и Методий, който стоеше тол-
кова живо пред тях, и му се поклони-
ха. Впечатлени са от присъствието 
на толкова много хора и от факта, че 
всички българи празнуват Деня на 
Славянските просветители по един и 
същи начин“. 

Румяна Шибилева-Ронжие: 
„Втората мобилност по проекта 

ни е посветена на Празника на бъл-
гарската просвета и култура и на сла-
вянската писменост – най-красивият 
традиционен пролетен празник – тя 
бе свързана с пътуването ни до Че-
хия. Целта ни не беше толкова Прага, 
целта ни беше Микулчице. Ние има-
ме традиция – представители на на-
шето училище да посещават Рим, за 
да се поклонят пред гроба на Кирил 
Философ. Тази година стигнахме до 
Микулчице, за да почетем делото на 
Св. Методий – няма значение какво 
е предположението, какви хипотези 
съществуват, важното е, че се озова-
хме на това свято място!“.

На ръководителя на третата гру-
па, г-жа Светла Кьосева, директор 
на Училището за роден език в Буда-
пеща, въпросът за посещението на 
Микулчице не го зададох. Не, не си 
мислете, че съм забравила, но учени-
ци от това училище не идват за пръв 

път на тази емблематична за българ-
ската общност територия, а щом про-
дължават да го правят и днес, значи 
вярват в символичната му стойност 
като място на национално самооп-
ределение, на съкровена почит към 
делото на Славянските просветите-
ли, както и в силата на традицията, 
която трябва не само да се гради, но 
и да се поддържа.

Какво представлява проектът 
„Традиционни пролетни празници 
в Европа“, по който работят чети-
ри български училища зад граница: 
Българското училище за роден език 
в Будапеща, Българското училище 
„Азбука“ в Дъблин, Българското учи-
лище „Кирил и Методий“ в Париж и 
БСОУ „Д-р П. Берон“, гр. Прага?

„Идеята за този проект възникна 
през 2009 г., разказва Румяна Шиби-
лева, когато се свързахме с Българ-
ското училище в Прага и с покойния 
му директор Албена Георгиева. Тя ни 
покани на предварително посещение 
заедно със съавторката на проекта, 
г-жа Камелия Конакчиева, една из-
ключително родолюбива българка, 
която навремето създаде и училище-
то ни и на която принадлежи основ-
ната идея. Така се оформиха щрихите 
на проекта, чийто основен замисъл е 
да представи най-стойностните праз-
ници в България и същевременно да 
ги съпостави с френските празници, 
както и с празниците на други стра-
ни от Европейския съюз. Успяхме да 
намерим партньори (криле ни даде 
Татяна Аданова, директор на учи-
лище „Азбука“ от Дъблин, която се 
присъедини с такъв ентусиазъм, че 
проектът наистина тръгна с пролет-
но настроение). И така, получихме 
през миналата година одобрение на 

проекта с 97,5 точки от 100! 
Първата част (т.нар. мобилност) 

на проекта се състоя през април в 
Париж, където традиционно орга-
низираме международен конкурс 
„Баба Марта“. Пристигнаха гости от 
Българските училища в Прага, Бу-
дапеща и Дъблин, учениците бяха 
настанени в приемни семейства. 
Успяхме да постигнем най-важно-
то  – комуникация между деца от 
различни страни и то в домашна 
среда, където по-лесно и непринуде-
но опознават различните традиции, 
ястия, празници. Дружбата между 
тях се зароди толкова бързо, че само 
след четири часа едно момиченце ми 
каза: „Госпожо, ние обичаме едни и 
същи неща – толкова е невероятно, 
че чак ми става страшно!“. 

Вторият етап е посещението ни 
в Чехия във връзка с 1200-годишни-
ната от рождението и 1130 години от 
смъртта на Св. Методий, както и 35 
години от обявяването на Солунски-
те братя за съпокровители на Европа.

Следващият етап на проекта е по-
сещение на Дъблин през пролетта на 
2016 г. послучай традиционния ир-
ландски празник в чест на Св. Патрик 
и накрая всички трябва да се съберем 
в Рим, за да отпразнуваме заедно 24 
май. Предвижда се и издаването на 
сборник със съчиненията на всички 
деца, участвали в работата по описа-
нието на традиционните пролетни 
празници“.

Татяна Аданова: „Много се рад-
вам, че успяхме да се включим в този 
проект – създадохме най-ценното – 
нови приятелства“. 

Светла Кьосева: „Проектът е 
един наш стар план от 2010 г, в кой-
то се включи още от самото начало и 
Българското училище в Прага, за съ-
жаление, тогава, по различни причи-



23брой 3/2015

УЧ
ЕН

И
Ч

ЕСК
И

 К
А

Л
ЕЙ

Д
О

СКО
П

Българското училище „Азбука“ в 
Дъблин е създадено през 2008 г. 
Инициативата за основаване му е на 
българи, желаещи децата им да изу-
чават майчиния език и с подкрепата 
на Българското посолство в Дъблин. 
Първоначално в него се учат 20 деца, 
впоследствие училището е регистри-
рано като Български образовате-
лен и културен център в Ирландия, 
успешно кандидатства и получава 
финансиране от Министерството на 
образованието, младежта и науката в 
България по програмата „Роден език 
и култура зад граница“. Днес в учили-
щето се обучават 120 българчета.

Училище „Кирил и Методий“ в Париж 
е създадено през 2006 г. с активното 
съдействие на Ирина Бокова, която по 
това време е български посланик във 
Франция. Първоначално училището 
разполага с малък, но много удобен 
апартамент в Българското посолство, 
което активно подкрепя идеята им 
в тези първи, най-тежки години от 
прохождането на школото. По-късно 
с идеята се ангажира и Георги Пирин-
ски – така в резултат на активната 
работа и опора на много хора се раж-
да Националната програма за роден 
език, както и Постановление 334, с 
което се узаконява съществуването 
на българските съботно-неделни учи-
лища в чужбина.

Училището за роден език в Будапе-
ща е основано през 2004 г., след една 
промяна в унгарското законодател-
ство, която позволява създаването на 
училища по роден език и култура. От 
тази възможност се възползват три 
национални малцинства в Унгария, 
сред които и българската диаспора, 
водена от разбирането, че една общ-
ност не може да съществува и да оце-
лява без училище. Вярно е, че по това 
време в Будапеща съществува дър-
жавно училище, но вече е ясно, че то 
е обречено. Сегашното училище про-
дължава традицията на държавното 
училище, обучението се осъществява 
в същата сграда, а много от бившите 
ученици водят там децата и внуците 
си. Всъщност, интересен е фактът, че 
в Будапеща съществува българско 
училище още от 1918 г. – по-късно то 
става държавно, а сега за него отново 
се грижи българската общност.
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2014 г. тя вече започна да се осъществява. Темата на проекта е не-
вероятно благодарна, защото това са празници, които всички оби-
чаме. Всеки партньор избира по какъв начин да я интерпретира – 
Училището за роден език в Будапеща избра да се представи от една 
по-зрелищна страна, защото когато нещо е образно и емоционално, 
свързано с участието на самите деца, то много по-лесно се запомня 
и оставя по-дълбоки следи. За мен най-ценното в този проект е, че 
се срещат и контактуват деца, че се чувстват част от една голяма 
общност от българи, живеещи в различни страни“. 

На 24 май всички участници в проекта се събраха в Българското 
училище в Прага, като всеки внесе дял в общата програма – домаки-
ните се представиха с литературна композиция, посветена на делото 
на Светите братя Кирил и Методий, с впечатляващите изпълнения на 
вокална група „Лира“ и на танцовия състав към училището с ръко-
водител Радосвета Костова, по традиция взеха участие най-малките – 
успешно завършилите първокласници и най-големите, разделящи се с 
българското школо. Децата от училище „Азбука“, Дъблин, прочетоха 
свои съчинения, сътворени с любов към българските празници. Инте-
ресна и атрактивна беше драматизацията на народната легенда „Сътво-
рението на човечеството“, представена от учениците на Училището за 
роден език в Будапеща, а възпитаниците на „Кирил и Методий“ в Па-
риж със завидна лекота се справиха със стила на Константин Величков, 
изпълнявайки литературно-музикална програма по негови творби. 

Да се съберат заедно деца, живеещи в четири различни европейски 
държави, за да работят заедно и най-важното – да разберат колко мно-
го общо имат помежду си, е чудесна идея – успех, учители! 

Докато подредих мислите си, за да напиша този материал, елек-
тронната медия Euro Chicago вече публикува възторжената статия на 
г-жа Румяна Шибилева за впечатленията й от пътуването до Микул-
чице. Свързах се с нея, за да й поискам разрешение да цитирам част от 
текста, защото смятам, че думите на г-жа Шибилева осмислят усили-
ята на много българи да поддържат жива традицията на поклонения-
та в Микулчице, а тя ми сподели, че е получила ласкаво писмо от Се-
кретариата на г-н Георги Пирински, относно статията и призива й за 
създаването на два лъча от просветители: „Довиждане, гостоприемна 
земя на славяни! Ние ще се връщаме и връщаме тук с букети на при-
знателност пред Учителя Методий, както и ще се връщаме и връщаме 
в Рим с цветя на признателност пред Учителя Константин-Кирил!

Затова отправяме призив към всички просветители от български-
те училища в чужбина:

Всяка година на 24 май да се събираме в Базиликата при Първо-
учителя Константин-Кирил в Рим и да се събираме в Микулчице – ду-
ховен център на южноморавските земи, в който е живял и приклю-
чил земния си път Първоучителят Методий. Така винаги на този ден 
през целия свят ще преминават два лъча българи-просветители със 
своите ученици, посветили се на великата идея за приобщаването на 
България към най-високите достижения на световната цивилизация. 
Два лъча от духа български, два лъча от поклон, признателност, по-
чит и завет, тръгващи и събиращи се на двете свети места – Римската 
базилика и Микулчице, приютили завинаги основоположниците на 
славянската книжнина, литература и култура. Тази година ние бяхме 
другият лъч, минаващ по местата, свързани с мисията на Светите бра-
тя във Великоморавия. С полски цветя закичихме паметника им, пок-
лонихме се пред величието и значимостта на делото им.

Да честваме този ден, колеги, винаги като ден, в който всички ние, 
просветителите отвъд пределите на България, градим бъдещето чрез 
величието на духовния подвиг на Кирил и Методий!“.  ◆
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Вокална група „Лира“ – БСОУ „Д-р П. Беорн“, гр. Прага

Българско училище за роден език в Будапеща

Българско училище „Кирил и Методий“, гр. Париж

Българско училище „Азбука“, гр. Дъблин

Танцов състав към Българското училище в Прага

РоРоРоРоРоРооРоРоРРооооооооооооРРоРРРРРРРРоРоооРоРоРоРРРРРРРоРоооРоРоРоРРРРРРРоРРоРРооРоРРРоРРРРРРоРоооооРРРРРоРоРоооРоРоРРРРРРоРооРРРРРРРРоРРоРоРоРРРРРРРоооооРоРРРРоРРРРРоооооРРоРоРоРРРРооооооРоРоРоРРРооооооРоРоРоооооооооооРРоРоРоооооооооооооРооооРРРРоРоооооооРРоооРооооооооооРРРРРРоРРРРРоРРРоРРРоРРРоРРРРооРРРР дедедедедедедедедедедедедедедедееееедедедедеееедеддеееедедедеедеддеедддедедддедедедддедееддедддееддеддддддедддеддддеедддеедддееедддддееееееддддддедедедедддддддеддедддддддддеддеддддддддддедеееееддддддддддееедддддддддддддддддддддддддддддддддд ннннннннннннн ннннн ннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн ннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн ггглглглгллллллггглглггглллггггглглгглгллллллллллллллгггггглгггллллллллллллллллггглггггллллллллллллллллггглглллллгллггглллллгллгглллллллгллглггллллллллллллгллглглгггллллллллллллглллгглллллллллллггггллллллллллгллллллллглллглллллллггггллллллллгггггллллллгггггллллллллгггглллллллллгггглллллллгггллллллллгггллллллллгглллллллллллггггллллллллллгггглллллллаасссссасасассаасаасссаасасасааасассссаааааасасасссааааасааааааасссасаасаааааассааааааааааааааасаааасааааааааасааааааассссааааааааааассаасаааассссссссссссааааассссссссааасссссссааааааасссссссаааааааааассасссссаааааааааассссссаааааааааасссссС обич и уважение към българското слово


