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Текст: Милка Кралчева | Снимки: „Роден глас“

В началото бе словото...
Днес едва ли има някой, който да не е запознат с поне една-две теории за силата на думите, представе-
ни във все по-популярните езотерични четива. Учени, психолози, лекари, лингвисти и духовни водачи 
разглеждат силата на мисълта, молитвите и думите, които изричаме, като мощно средство за пресъз-
даване на желана реалност. Давани са хиляди примери за „изцеление по чудо“, придобиване на мечта-
ни качества и материални ценности, както и постигане на невероятни цели само с помощта на словото и 
мислите. Днес това за никого не е тайна и не е забулено в мистерия. Просто със словото – мощен инстру-
мент, се приближаваме към Твореца – в себе си и Вселенския. Приближаваме се до Бога.

Най-светлият ни праз-
ник – нали не случай-
но го наричаме така – 
24 май – може да има 
много измерения. Той 

е в сричащите устни на първокласни-
ка, открил в своето букварче част от 
огромния свят; той е в цветята, пода-
рени с благодарност на учителя, раз-
крил пред нас нови хоризонти; той 
е в безкрайното търсене на точната 
дума от поети, писатели, преводачи 
и всички, които работят със слово-
то; в щастливата усмивка на абиту-
риент, на когото предстоят вълну-
ващи събития и в сълзите на радост 
в очите на родители и учители. На 
всички, поели по пътя на светлина-
та, знанието и усъвършенстването. 
И затова няма по-добро място за 

този празник от едно училище. И 
сме щастливи, че на 24 май, всяка го-
дина, БСУ „Д-р Петър Берон“ госто-
приемно е отворило врати за всички 
будни българи в Прага.

В празнично украсения салон, 
преди започването на тържеството, 
гости и учители, ученици и родители 
си честитяха взаимно своя най-голям 
ден. Тържеството почетоха: Негово 
Превъзходителство Лъчезар Петков – 
посланик на Р България в Чешката ре-
публика, Галина Тодорова – директор 
на БКИ, Галя Димитрова – завеждащ 
консулска служба, Мария Захариева 
– председател на сдружение „Въз-
раждане“ и Камелия Илиева – главен 
редактор на списание „Роден глас“, из-
дание на Асоциацията на българските 
сдружения в ЧР.

Първата част на тържеството бе 
посветена на апостолската служба на 
славянските братя, както и на техните 
ученици и затова то започна с „Химн 
на Кирил и Методий“. Водещите Цве-
тан и Мирослав показаха значението 
на просветителското им дело, като 
прочетоха подбрани откъси от сред-
новековната ни литература, а именно: 
„Похвално слово за Кирил Философ“ 
на Климент Охридски, „Проглас към 
Евангелието“, „Пространно житие на 
Кирил“, „Азбучна молитва“ на Кон-
стантин Преславски и „За буквите“. В 
умело избраните откъси чудесно бяха 
преплетени божествените черковнос-
лавянски песнопения на Йоан Куку-
зел. Програмата продължи със стихо-
ве от съвременни поети, изпълнени 
от шестокласници.

„... И светлината в мрака свети, и мракът я не обзе“

Учителският колектив на БСУ „Д-р П. Берон“ заедно с посланик Лъчезар Петков, консул Галя Димитрова и Галина Тодорова, директор на БКИ
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Много емоции предизвика поя-
вата на сцената на нашите първок-
ласници, които под ръководството 
на г-жа Тошева се научиха да четат 
и пишат на роден език – „Азбуката 
зная, за да творя добро“. Стихчетата 
им и песента „Буквички“ събудиха 
умиление у всички.

Под акомпанимента на г-н Ми-
хайлов вокална група „Лира“ изпъл-
ни народните песни „Мятало Ленче 
ябълка“ и „Ай да идем, Яно“ – люби-
ми и на възрастни, и на деца.

В приветственото си слово ди-
ректорът, г-жа Борисова, подчерта, 
че 24-и май е възторжен и паметен 
ден за нас, българите, тъй като „пис-
меността е вечния ни завет, запазил 
ни през вековете“. „Днес, каза тя, ние 
се покланяме пред магическата мощ 
на писаното слово, пред силата на 
просветата и знанието, защото в на-
чалото бе словото“. Като директор на 
училището г-жа Борисова подчерта, 
че учители и ученици посрещат праз-
ника със самочувствие и гордост от 
постигнатото. Тя се обърна с мили 
думи към завършващите 1-ви и 12-ти 
клас, към родителите с благодарност 
за избора и доверието, към учители-
те, които носят факела на знанието, 
към учениците, за които знанието е 
път към бъдещето и поздрави всич-
ки, за които просветата и културата 
са най-висши ценности.

Поздрав към присъстващите от-
прави и Негово превъзходителство, 
г-н Лъчезар Петков, който поздрави 
родителите, чиито деца учат в Българ-
ското училище и учителите, които са 
извор на знания и родолюбие за бъл-
гарчетата от Прага. След което посла-
никът връчи грамоти и награди от 
международни и училищни конкурси 
и се снима с всички наградени. А те 
не бяха никак малко: десетки награди 
от международния конкурс „Аз съм 
българче“ – за литературни творби и 
рисунки, от международния конкурс 
за рисунка на Държавната агенция за 
българите в чужбина „България в мо-
ите мечти“, за участие в училищния и 
извънучилищния живот на ученици, 
спортисти, танцьори, класове и група 
„Лира“, от конкурса за мартенички, от 
конкурса „Границите в историята – 
история без граници“ за Георги и г-жа 
Димитрова, и специалната награда на 

бббббрб ойй 33/2//201011117777брой 3/201177
„Каките“ от „Тони–До“ – бавен женски танц

„Малкият“ състав на фолклорна група „Тони–До“ изпълни добруджанска ръченица

Денс формация „Forever“ загря публиката с динамичен модерен танц

Под акомпанимента на г-н Росен Михайлов, вокална група „Лира“ 
припомни красотата на българските народни песни

Песента „Буквички“, изпълнена от първокласниците, събуди умиление у всички



24 Роден глас

10-годишнината от момента 
на символичното завръ-
щане на България в Ев-
ропа е безспорен повод за 
равносметка на политиче-

ските, обществените и човешките изме-
рения на този исторически акт. Евро-
па става част от нашето всекидневие, 
което оформя по неповторим начин 
живота ни, а България се утвърждава 
като равноправен участник в дебатите 
за бъдещето на нашия континент. Връ-
щам се към собствените си спомени – 1 
януари 2007 г. Десетки сънародници, 
поканени от посланик Здравко Попов, 
отпразнуваха заедно събитието, видя-
ха как за пръв път знамето на Евро-
пейския съюз се развя от сградата на 
Българското посолство в Прага, с бла-
гоговение изслушаха българския и ев-
ропейския химн и вдигнаха наздрави-
ца за благополучието на България. За 
нас, българите, живеещи в Чехия, ев-
ропейското членство на нашата страна 
веднага се отрази позитивно на скром-
ното ни ежедневие: изведнъж не беше 
нужно да се редим на километричните 
опашки за визи, нито пък да чакаме 
работно разрешително. Какво донесе 
това събитие на Родината?

Постигнатото

Присъединяването на България към 
Европейския съюз позволява страната 
ни да стане част от най-големия тър-
говски блок в света – Единния пазар на 
500 милиона европейски граждани. В 
развитието и модернизирането на бъл-
гарските региони и инфраструктура са 
инвестирани десетки милиарди левове 
европейски средства. Стабилността и 
устойчивостта на прилаганите евро-
пейски правила и стандарти създава 
предпоставки за значително нарастване 
на чуждите инвестиции в българската 
икономика и разкриването на нови ра-
ботни места. За 10 години БВП на Бъл-
гария нараства от 56 на над 88 млрд лв. 
В България БВП на глава от населени-
ето е 41% от средния за ЕС при влиза-
нето в Съюза през 2007 г., достигайки 
до 47% през 2015 г. По-малък е и броят 
на хората, живеещи в риск – около 60% 
влизат в тази категория през 2007 г., а 
през 2015 г. са 41,3%. 

Ръст има и на заплатите. За 10 годи-
ни минималната заплата се увеличава 
от 180 лв. на 460 лв. Средната заплата 
в България в края на 2016 г. е 941 лв., 

директора за дванайсетокласници, 
участвали активно през годините в 
училищния живот – за Калин и Вик-
тория. Както се вижда – училището 
работи активно за откриването и раз-
виването на талантите на всяко дете.

А че таланти има, го доказаха и 
следващите изпълнения: денс фор-
мация „Forever“ загря публиката с 
динамичен модерен танц с много 
оригинални елементи. Под ръковод-
ството на Силвия от 7-ми клас – едно 
слабичко момиче с огромно желание 
да танцува, десетина момичета дават 

всичко от себе си, за да блеснат всеки 
път с нова и още по-разтърсваща хо-
реография. Браво, момичета!

Фолклорната ни група „Тони –До“ 
се изяви с два танца: малките изи-
граха добруджанска ръченица под 
ръководството на Цветан, а „каките“ 
– бавен женски танц под музиката 
на родопската песен „Мале, ле, стара 
майчинко“ и под ръководството на 
Мелис. И тук трябва да отбележим 
възрожденското дело на Мелис и 
Цветан – упорито и сърцато те от-
делят от свободното си време, и на 
принципа „Деца обучават деца“, по-
магат на по-малки и връстници да 
усвоят стъпките на прекрасните ни 
народни танци и да заобичат българ-
ския фолклор. Браво, родолюбци!

И след разнообразните танци 
дойде ред на най-емоционалната 
част от програмата – изпращането на 
абитуриентите от Випуск’2017. Вик-
тория, Паулина, Даниела, Кристин, 
Таня, Тодор, Калин, Габриел, Реджеб 
и Стефан заедно с класния си ръко-
водител бяха поканени на сцената, 
където 11-ти клас бяха подготвили 
специална програма за тях. С много 
искрени и мили думи, комбинирани 

с щипка хумор и превъзходна музи-
ка, единайсетокласниците предста-
виха всеки един от завършващите 
– откога е в училище, какви са стре-
межите и мечтите му. Пожелаха им на 
добър час. Благодарност и мъничко 
тъга имаше в прочувственото сло-
во на Тодор към всички учители и 
към класния им ръководител – г-жа 
Снежана Тасковова. Тя от своя стра-
на сподели, че се надява да запомнят 
уроците и хубавите моменти, които са 
преживели заедно, както и че в сърце-
то си винаги ще пази спомен за тях. 

Дванайсетокласниците предадоха 
по традиция „Ангелчето на знание-
то“ на 11-ти клас, и облечени в краси-
вите си рокли и костюми (момчетата 
бяха много елегантни с папийонки), 
прегърнали надеждата за успешен 
старт в живота и мечтите за реализа-
ция в най-различни сфери, се отпра-
виха към очакващия ги голям свят 
– смели, весели, понякога замислени, 
понякога твърде самоуверени, а друг 
път – плахи. Но много истински и 
неповторими! Да им пожелаем успех! 
Те го заслужават!

Защото, Учителю, поклон пред 
твоето дело. Ти разпръскваш мрака 
с дума, песен или усмивка. И в сър-
цето си знаеш, че след теб светът ще 
остане малко по-добър. И в душата 
на всяко дете си оставил паметни 
следи и насоки как да стане Човекът, 
какъвто желае. И да преподреди Все-
лената според мечтите си. Или, както 
чухме на празника:

О, трябва този свят да се изстрада,
повторно трябва в теб да се роди
и всяка вещ, и образ покрай тебе
сърцето твое да пресътвори, 
за да останеш, за да си потребен,
за да те има и след теб дори. ◆

Най-емоционалната част от програмата – изпращането на абитуриентите от Випуск ’2017
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