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Хор „Лира“ – на музикалния 
фестивал в Руското училище

Училищният хор „Лира“ 
към БСОУ „Д-р Петър 
Берон“, град Прага се 
представи с нов репер-
тоар на традиционния 

пролетен конкурс на детските хоро-
ве, провеждан всяка година в Руско-
то училище. 2016 година бе юбилейна 
– за двайсет и пети път домакините 
събират деца от различни национал-
ности, учещи в Прага и извън нея, 
обединени от любовта към музика-
та и приятелството между хората. 
Ежегодни участници са френското, 
руското, нашето и музикалното учи-
лище в Пршибрам.

Тази пролет нашите момичета се 
представиха с нов репертоар – китка 
български народни песни, сред кои-
то „Девойче, бело, цървено“, „Ай да 
идем, Яно“, „Бре, Петрунко“ и „Дил-
мано, дилберо“. Ирина, Ивана, Ани, 
Фабиола, Ива и Виктория, заедно с 
ръководителя си, г-жа Радосвета Ко-

стова, представиха достойно учили-
щето ни, страната ни и нашия безце-
нен музикален фолклор. Любопитно 
ми беше да огледам лицата на пуб-
ликата, особено по време на изпъл-
нението на трудната „Бре, Петрунко“ 
– удивление и възхищение се четеше 
на тях, и затова след всяка песен апло-
дисментите бяха напълно заслужени!

И понеже организаторите смятат, 
че благотворителността е неизменна 
част от човешкото битие, те отново 
предадоха събраната сума от входни 
билети и волни пожертвования на 
директора на детския санаториум в 
Буковани – с пожеланието към деца 
и възрастни: „В сърцето ни винаги да 
има любов и доброта!“  ◆

Нов учебник по български език 
като чужд – „Здравейте, докторе!“

Тази година издателска къща „Гу-
тенберг“ пусна на пазара поредното 
учебно помагало за преподаване на 
български език като чужд на автор-
ския колектив в състав: Елена Хаджи-
ева, Радка Влахова, Весела Шушлина, 
Венера Байчева и Рени Манова. Този 
път тяхната публикация, която е част 
от пъстрата мозайка учебници и по-
магала, насочени към чуждестранните 
студенти, изучаващи български език, е 
предназначена за студенти-медици и е 
наречена „Здравейте, докторе!“. 

Това учебно помагало е насоче-
но, както към студентите, следващи 
висше образование в медицинските 
университети в България, така и към 

дипломирани лекари-чужденци, кои-
то вече упражняват най-хуманната 
професия в България. Публикацията 
е насочена към придобиване на уме-
ния за осъществяване на пълноце-
нен диалог между лекар и пациент, 
към изграждането на комуникатив-
ни компетенции на медицинския 
специалист-чужденец, като по този 
начин се ражда специфичното дове-
рие, толкова необходимо за процеса 
на лечение. Учебникът представя с 
текстове, както определени аспекти 
на медицинската наука, така и с гра-
матичното изложение изяснява и 
упражнява различните езикови нива 
и различни форми на комуникация-
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Традиционната обща финална песен


