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На 11 май, в деня на Светите братя Кирил и Методий, в двора на Българското На 11 май, в деня на Светите братя Кирил и Методий, в двора на Българското 
училище в Прага се изви кръшно родно хоро. Ръка за ръка, в танца взеха училище в Прага се изви кръшно родно хоро. Ръка за ръка, в танца взеха 
участие учители, ученици, официални гости и родители.участие учители, ученици, официални гости и родители.

Събитието се осъществя-
ва за първи път и е част 
от инициативата „Розите 
на България“ на Минис-
терството на образова-

нието и науката, като обединява над 
50 български неделни училища в Ав-
стралия, Австрия, Белгия, Бразилия, 
Великобритания, Германия, Гърция, 
Ирландия, Испания, Казахстан, Ка-
нада, Кипър, Мароко, Молдова, Обе-
динени арабски емирства, Румъния, 
Русия, САЩ, Словакия, Сърбия, 
Украйна, Унгария, Франция, Чехия, 
ЮАР. Учениците от българските не-
делни училища, техните учители, ро-
дители и приятели – хиляди българи 
в 25 страни по света играха хоро на 
11 май, за да изразят своята почит 
към родните традиции и култура. 
Организацията на тази мащабна 
инициатива бе подпомогната от Ми-
нистерството на външните работи и 
съответните дипломатически пред-
ставителства, Министерството на 
културата и Държавната агенция за 
българите в чужбина.

БСУ „Д-р П. Берон“ в гр. Прага не 
е неделно училище, а е единственото 
родно училище зад граница, изцяло 
финансирано от българската дър-
жава. Вече 70 години то е стожер на 
българската духовност в центъра на 
Европа – не е чудно, че месеци преди 

11 май, учители и ученици старателно 
се подготвят за „Розите на България“.

В прохладния майски ден, по про-
зорците на училището бяха грижли-
во подредени ученически рисунки 
на тема „Весело детско хорце нари-
сувах“, по асфалта на двора децата 
от начален етап рисуваха „Късче от 
България“. Много ученици с жела-
ние се включиха в пресъздаването 
на народни носии от различни етног-
рафски райони на България. Точно в 
10:00 часа пред входа на училището 
се подредиха членовете на хор „Лира“ 
с ръководител г-н Росен Михайлов 
и загряха публиката с дъхава китка 
от български народни песни. После 
зазвуча „Празнична сюита“ в изпъл-
нение на оркестъра на Българското 
национално радио и ансамбъл „Тра-
кия“, а Цветан от XI клас, с българ-
ското знаме в ръка, поведе хорото. За 
него се улови г-н Лъчезар Петков, из-
вънреден и пълномощен посланик на 
България в Чешката република, г-жа 
Таня Борисова, директор на Бъл-
гарското училище, г-жа Галя Дими-
трова, завеждащ Консулска служба 
към Българското посолство в Прага, 
учители, ученици и гости. И хорото 
се заизвива, а минаващите наоколо 
чешки граждани спираха, за да пог-
ледат. „Идеята е българските хора и 
българският език да се покажат ная-

ве, на открито, а не да остават само 
зад стените на училището, както е 
било до сега – казва Наталия Миха-
левска, ръководител на дирекция 
„Образование на българите зад гра-
ница и училищната мрежа“ в МОН. 
„Розите на България“ е продължение 
на нашата дългогодишна работа с 
българите по света, техните органи-
зации и Асоциацията на българските 
училища в чужбина“. 

В редица. В кръг. В звук и пали-
тра, хорото се извива и люлее. Като 
надежда и молитва, че корените веч-
но ще живеят. Майко Българийо, 
гледай чедата си! Все по-високо вди-
гай глава! И ний сме част от „Розите 
на България“!  ◆

Зинка, г-жа Луиза Станева и Мелиса 
грижливо подреждат ученическите рисунки


