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На 19 декември, Българското училище в Прага събра своите въз-
питаници и приятели на вълнуващо тържество, посветено на на-
ближаващите коледни и новогодишни приказни дни, които всеки 
от нас очаква с надежда и вяра – в доброто, в човешката съпри-
частност и милосърдие.

Повече от десетилетие 
децата от БСУ „Д-р П. 
Берон“ дават на нас, въз-
растните, ценен урок, 
урок, който не е записан 

в учебниците, а в техните сърца. Учат 
ни на щедрост, съчувствие и благо-
родство чрез организирания от тях 
Благотворителен базар, средствата, 
от който всяка година се изпращат за 
инициативата „Българската Коледа“. 
Не е чудно защо учителите и родители-
те влагат толкова желание и старание 
при подготовката за този ден – децата 
не бива да бъдат разочаровани, кога-
то проявяват интерес да сторят добро 
дело. На импровизираните щандове 
всеки клас се представи с това, кое-
то беше подготвил: баници, баклави, 
сладки, питки, ръчно изрисувани ко-
ледни картички, сурвакници, различ-
ни предмети за празничната декора-
ция. По традиция, и аз се спрях пред 
всяка маса и купих от всекиго по нещо. 

След като щандовете започнаха да 
се изпразват, дойде ред на коледното 
тържество, подготвено с много труд от 
талантливите ученици, под ръковод-
ството на учители с оригинални идеи. 

Забавна, интересна и богата на ин-
формация бе празничната програма, 
която премина под формата на теле-
визионно предаване със студио в Бъл-
гарското училище в чешката столица, 
а зрителите се отправиха на коледна 
обиколка по света, умело напътства-
ни от водещите Мелис и Мирослав. 
Сценарист на уникалния спектакъл е 
г-жа Милка Кралчева, която за поре-
ден път доказа, че владее отлично не 
само езика на Шекспир, но и родния си 
език. И докато декорите припомняха 
българските традиции за Бъдни вечер 
и Коледа, то учениците и участващите 
заедно с тях учители, показаха как се 

използват модерните технологии – за 
да са в крак с времето и за да се при-
влече вниманието на съвременната 
публика: така до всички достигнаха 
поздравите на наши сънародници, жи-
веещи в различни кътчета по цялата 
планета, научихме какви са традиции-
те, свързани с Коледа, в много страни и 
континенти. Вместо реклами, „телеви-
зионното предаване“ предложи неза-
бравими емоционални преживявания 
с вокална група „Лира“ с ръководител 
Росен Михайлов, които събраха ова-
циите на публиката с разнообразния 
си репертоар и огромното желание да 
изпълняват български песни, доказ-
вайки народната мъдрост: „Който пее, 
зло не мисли“. 

Че българските традиции са живи и 
у най-малките ни сънародници, демон-
стрираха децата от II клас, които запоз-
наха присъстващите с коледни обичаи 
и наричания за здраве и берекет.

Естествено, във виртуалната раз-
ходка не беше пропусната и Чехия, 
където всички в момента живеем и ле-
ка-полека опознаваме и традициите на 
чешката страна.

Последното изпълнение в праз-
ничната програма бе на артистичните 
деца от група „Форевър“, а към тях, 
със своите пожелания се присъеди-
ниха и водещите, защото български-
ят народ вярва в магическата сила на 
словото: „Колкото и различни про-
явления в света да има Коледа, тя си 
остава най-светлият християнски 
празник, който всички посрещаме с 
очакване и надежди. Важно е общото 
послание, което носи: изпълва ни с 
надежда, прави ни съпричастни към 
човешката болка и единни в желани-
ето да правим добро. На Коледа се 
случват чудеса. Ние, хората, сме тези, 
които можем да ги сътворим!“.  ◆
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