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Училище любимо, към тебе се стремяУчилище любимо, към тебе се стремя
15 септември. Много вода изтече, откакто за последен път посрещнах любимите си ученици и приемах 
пъстрите им есенни букети. Приготвяйки се да отида на тържеството за откриването на новата учебна 
година в Българското училище в Прага, си дадох сметка, че се вълнувам – въпреки изминалото време!

Явно е вярна приказката, 
че „няма бивши учите-
ли“ или просто човек не 
може да не се вълнува от 
веселата врява на деца-

та, изпълващи училищния двор. Със 
слънчеви усмивки ги посрещат учите-
лите им, около тях са и родителите – в 
очите им, особено на тези, които имат 
първокласници, се чете леко притес-
нение, но и неприкрита гордост. 

Лека-полека физкултурният салон 
се изпълва до краен предел – БСУ „Д-р 
П. Берон“ в чешката столица открива 
своята юбилейна, седемдесета, учебна 
година, в която прага му прекрачиха 
180 деца, предадени в сигурните ръце 
на 18-членен педагогически екип. 

Наред с родителите, не липсваха и 
много официални гости: по традиция 
тържествения ден бе уважен от офи-
циалните представители на българ-
ската държава – г-н Лъчезар Петков, 
извънреден и пълномощен посланик 
на България в Чехия, г-жа Галя Дими-
трова, завеждащ Консулска служба в 
Българското посолство, г-жа Галина 
Тодорова, директор на Българския 
културен институт. Българската общ-
ност милее за родното училище още 
от самото му създаване, затова няма-
ше как да пропуснат празника: г-жа 
Наталия Калайджиева, официален 
представител на нашето малцинство 
в Пражкото кметство, г-н Кирил Бе-
ровски – председател на Асоциацията 
на българските сдружения в Чешката 
република, г-жа Мария Захариева – 

председател на сдружение „Възражда-
не“, г-н Александър Жотев, предста-
вител на Обществения съвет, както и 
моя милост в качеството си на главен 
редактор на списание „Роден глас“. 

Всички присъстващи бяха поздра-
вени от посланик Лъчезар Петков, кой-
то се обърна с приветствени думи към 
учителите и учениците, към техните ро-
дители и към всички, за които родното 
образование е важен приоритет. Посла-
ник Петков връчи и първата награда за 
започващата учебна година – на Цветан 
Лазаров от 11 клас за завоювано 1-во 
място в националния ученически кон-

курс „Мила Родино“ – грамота и плакет 
за компютърно представяне. 

Публиката изслуша с внимание 
литературно-музикалната програма, 
като особено умиление и заслужени 
аплодисменти получиха изпълнени-
ята на две малки момиченца-първо-
класнички. 

С приключването на официалната 
част, на огрения от есенното слънце 
училищен двор, вече чакаше директо-
рът на родното школо, г-жа Таня Бо-
рисова, а в ръцете си държеше укра-
сено със здравец менче – за да върви 
на всички като по вода, както вярва 
българският народ. 

На най-голяма почит на 15 септем-
ври винаги са първокласниците, зато-
ва не е чудно, че към тяхната класна 
стая се отправиха и голяма част от 
гостите. След снимките за спомен, 
родители и деца кротко насядаха на 
малките чинове, а г-н Кирил Беровски 
връчи на всеки първокласник пода-
рък от името на Асоциацията на бъл-
гарските сдружения в ЧР. В шарените 
опаковки имаше тетрадки, пастели, 
моливи, боички... – с една дума, все 
нужни на децата ученически пособия. 
Тъй като класният им ръководител 
г-жа Мария Георгиева вече чакаше 
да започне първия си урок, не остана 
време да попитам малките ученици 
дали са им харесали подаръците, но 
от реакциите им на радост и изненада 
мога да предполагам, че са доволни.

На добър час – с усърдие и почит 
към Вашия духовен дом!  ◆

г-жа Таня Борисова, директор 
на Българското училище, поздравява децата 

и техните родители с първия учебен ден

Г-н Кирил Беровски, председател на АБС, 
зарадва първокласниците с чудесни подаръци


