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 Трето издание на конкурса 
„Многоезичието е богатство“
На 18 ноември, в препълнената зала на Дома на националните малцинства в Прага за трети път се състоя 
тържествено награждаване на победителите в интересния конкурс, организиран от сдружение „Заедно“. 
Раздадени бяха 11 ученически екскурзии, както и много други награди, а радостта беше, както за победи-
телите, така и за организаторите и гостите, докоснали се до красотата на детското творчество и до светли-
ната на детските усмивки.

Конкурсът „Многоезичи-
ето е богатство“ е част 
от проекта „Камаради“, 
уникално списание, из-
давано от сдружение 

„Заедно“, а целта му е да стимули-
ра детското творчество. Насочен е 
главно към децата, произхождащи 
от многоезични семейства, които в 
ежедневието си общуват не само на 
чешки език, но и на езиците на свои-
те родители. Всяка година организа-
торите получават стотици рисунки, 
комикси, книжки от цяла Чехия, пък 
и извън нейните предели. Детски-
те творби са старателно надписани, 
а разнообразието на използваните 
езици е огромно.

Тържественото връчване на таз-
годишните награди протече в тол-
кова препълнена зала, че цял един 
клас заедно с учителката си насяда 
направо на земята. Бяха дошли деца 
от най-източния град на Чехия – 
Тринец (Třinec), отдалечен на 400 км 
от Прага, от Блатна (Blatná), Хусто-
пече (Hustopeče), Бърно (Brno), Ос-
трава (Ostrava), Просетин (Prosetín), 
Милотице (Milotice), Виена (Vídeň). 
Водещ на събитието бе Тереза Блаж-
кова от сдружение „Заедно“, облечена 
в красива българска народна носия, а 
началото поставиха децата от вокална 
група „Лира“ към Българското учили-
ще в Прага под ръководството на Ра-
досвета Костова. Наградите връчваха 
директорът на Дома на националните 
малцинства, г-н Якуб Щедрон, Сев-
далина Коваржова, автор на проекта 
„Камаради“, Мая Мадарова, словаш-
кият сътрудник на списанието, Ленка 
Купишчакова, сътрудник на руски и 

украински, Михал Коварж, графичен 
дизайнер на „Камаради“ и на интер-
нет страницата на сдружение „Заед-
но“, Томаш Холман, собственик на 
центъра „SmichOFF, който всяка го-
дина подарява на победителите неза-
бравими преживявания в комплекса 
за катерне на стена. 

Разбира се, всички детски твор-
би бяха интересни по своему – 
например колективната работа 
„Котко-куче“, дело на IIб клас от учи-
лището „Коменски“ във Виена. Учи-
телката разказа, че това чешко школо 
съществува в австрийската столица 
вече 100 години, а децата бяха щаст-
ливи, че отново виждат любимото си 
творение и, оказа се, са си го взели 
обратно за Виена след края на съби-
тието. Няма как да бъдат изброени 
всички участници и сътвореното от 
тях, но едно е ясно – конкурсът е все 

по-популярен, броят на участниците 
се увеличава, увеличава се и броят на 
раздаваните награди.

Тази година за първи път бе обя-
вена титлата „Патрон на многоези-
чието“, оценяваща учителите, които 
най-добре са работили за осъществя-
ване целите на конкурса. Наградата 
спечели Владимира Мачкова, учител-
ка в основното училище в Хустопече, 
която създава читателска работил-
ница в сътрудничество с майката на 
своя ученичка с хърватски корени, а в 
последствие и филмира съвместната 
работа. Г-жа Мачкова бе „кръстена“ 
в званието си от истински рицари, 
членове на групата по историко-сце-
нична фектовка, които представиха 
пред децата възстановка на късче от 
чешката история.

На добър час на конкурса и в 
следващото му, четвърто издание!  ◆
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