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Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

И в сърцата песен звъни...
На 21 декември, за поред път, Българското училище в Прага събра учители, ученици, родители и приятели, 
за да отпразнуват заедно настъпващите коледни празници. По традиция празничният концерт бе пред-
хождан от Благотворителен базар: традиционни български сладкиши, снежинки, картички, сурвакници, 
свещници – всичко, което бе произвела „работилницата за красота и щедрост“, дело на българските учите-
ли, ученици и родители. Пак по традиция, средствата, събрани от децата при продажбата, се изпращат по 
сметката на благотворителната инциатива „Българската Коледа“, която протича под патронажа на Прези-
дента и се провежда в Родината ни вече за тринайсети път.

С весели коледни песнич-
ки най-малките ученици 
създадоха неповторима 
празнична атмосфера, 
която бе допълнена от 

словото на г-жа Мими Михайлова, 
директор на Българското училище в 
Прага. Наричайки Коледа „празник 
на доброто и щедростта“, г-жа Михай-
лова благодари на всички, помогнали 
за реализацията на Благотворителния 
базар, раздаде и награди на победите-
лите в конкурса за снежинки – „най-
блестящата“, „най-оригиналната“, 
„най-екологичната“, „най-голямата“, 
„най-пухкавата“, „най-нежната“ – 
всички тези снежинки, сътворени 
от сръчните детски ръце, украсяваха 
физкултурния салон, където се про-
веде Коледният концерт. 

А той, концертът, пренесе при-
състващите в чудото, във вълшеб-
ството на Коледа 2015. Не липсваше 
нищо от традиционната българска 
обредност – деца в народни носии 
и с гиздави сурвакници, български 
песни, изпълнени от момичетата от 
вокална група „Лира“ с ръководител 
Радосвета Костова. Атрактивни бяха 
изпълненията на български народни 
танци – първо на сцената излязоха 
малките танцьори, които обраха ова-
циите на публиката със смелото си 
и артистично изпълнение. После бе 
ред на по-големите да покажат какво 
могат – те се представиха с напълно 
нови композиции, не останаха не-
забелязани и новите попълнения в 
мъжката част на състава. Общото 
впечатление бе обиграност и красота 
– наша, българска.

Край на концерта постави общо-
то хоро, в което, типично по нашен-
ски, се включиха всички: ученици, 
учители и гости.  ◆

Вокална група „Лира“ поздрави всички с български песни

Весели зимни песнички изпълниха най-малките

Танцовият състав се представи с нов репертоар


