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Текст: Ангел Ангелов | Снимки: „Роден глас“

Ден, който събира безгрижието
на младостта и опита на мъдростта
15 септември – дата, на която, по добра традиция, с много трепет и уважение, българските деца прекрач-
ват училищния праг. Макар и далеч от Родината, ние, българите в Прага, всяка година намираме пътя 
към родното школо. На първия учебен ден през гостоприемно отворените врати на Българското училище 
в чешката столица преминаха 177 деца, съпроводени от развълнувани родители и посрещнати с „Добре 
дошли“ от своите учители.

Откриването на новата 
учебна година е специ-
ално събитие, на кое-
то винаги присъстват 
много официални гос-

ти. Тържеството в Прага бе уважено 
от г-жа Галя Димитрова, завеждащ 
Консулска служба към Българско-
то посолство, д-р Ангел Маринов, 
представител на Българския култу-
рен институт, д-р Ивана Сръбкова от 
Славянската библиотека в чешката 
столица, г-жа Наталия Калайджие-
ва, официален представител на бъл-
гарското малцинство към Пражката 
община, г-н Кирил Беровски, предсе-
дател на Асоциацията на български-
те сдружения в ЧР и на Българския 
културно-просветен клуб в чешка-
та столица, г-жа Силвия Георгиева, 
председател на Българската кул-
турно-просветна организация „Св. 
св. Кирил и Методий“, г-жа Силвия 
Кръстева, зам.-председател на „Бъл-
гарска православна община в ЧР“, 
отец Константин Моравенов. 

Красиво и развълнувано бе сло-
вото на Емилия Пейчева, изпълня-

ващ длъжността директор на БСУ 
„Д-р П. Берон“, гр. Прага: „15 сеп-
тември е ден, който посвещаваме 
на тържеството на знанията и духа. 
Този ден събира в едно безгрижието 
на младостта и опита на мъдростта“. 
На учениците г-жа Пейчева пожела 
здраве и много успехи, на колегите си 
вяра и творческа енергия, а на роди-
телите – да бъдат по-близо до своите 
деца. Последваха приветствени сло-
ва от консул Галя Димитрова и от г-н 
Кирил Беровски. 

Който е присъствал поне веднъж 
на подобни тържества, вероятно ще 
се съгласи с мен, че най-мили и тро-
гателно плахи са първокласниците. И 
докато по-големите ученици посре-
щат с противоречиви чувства първия 
учебен ден и хем се радват да видят 
приятелите си, хем им е тъжничко по 
отминалите безгрижни ваканционни 
дни, то най-малките смутено се ог-
леждат, непознаващи училищния ред. 
Какво ли се върти в главичките им 
– гордост, че вече са големи или же-
лание да сгушат до себе си любимата 
играчка. Не по-малко развълнувани 

са и техните родители, вероятно пи-
тащи се: „Ще се справим ли?“. Отдав-
на е минало времето, когато нашите 
прадеди са предавали децата си в ръ-
цете на учителите с думите: „Даскале, 
давам ти детето си – да го направиш 
човек“, но очакванията със сигурност 
са подобни.

Тази година не пропуснах да посе-
тя първия учебен час на първоклас-
ниците. Класният им ръководител, 
г-жа Валерия Тошева, ги посрещна с 
прясно изпечена питка и мед, по ста-
ра българска традиция, а родителите 
бяха подготвили специална почерп-
ка. Чакаха и учебниците. И докато 
г-жа Тошева търпеливо обясняваше, 
дечицата дълго и бавничко приби-
раха учебниците в чисто новите си 
ранички. После имаше още една изне-
нада – ръководството на Българския 
културно-просветен клуб в Прага бе 
подготвило подаръци за всички дечи-
ца: блокчета и боички, моливи и гуми, 
пластилин и тетрадки – все неща, не-
обходими на малкия ученик. Дано да 
са здрави и да им върви като по вода. 

На добър час!  ◆

г-жа Емилия Пейчева – с вълнение и топли думи към всички присъстващи


