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Текст: Милка Кралчева | Снимки: „Роден глас“

Пъстър празник 
в Българското училище

Месец май пристигна в Прага с ласкаво слънце, зелени паркове и цъфнали люляци в бяло и всички 
нюанси на лилавото. Месец май е най-емоционалният момент от годината за най-малките и най-
големите възпитаници на Българското училище и, разбира се, месец май е празникът на Светите 
братя Кирил и Методий, на нашата писменост и култура, на родното ни слово.

На 24 май, от 14 часа, в 
празнично украсения 
салон на училището 
ученици, учители и 
гости станаха на крака 

и заедно с хор „Лира“ запяха химна 
„Върви, народе възродени“. Гости 
на тържеството бяха Н. Пр. Лъчезар 
Петков, посланик на Р България в Че-
хия, директорът на Руското училище 
в Прага, г-н Сергей Риженков, пред-
ставители на български организации 
в Прага, родители и общественици. 

В поздравителното слово на ди-
ректора на училището, г-жа Таня 
Борисова, бе изразена увереността, 
че писмеността е вечния ни завет, с 
който нацията ни ще пребъде през 
вековете. Тя поднесе своя поклон 
пред всички учители и носители на 
неугасващия творчески дух, които 
неуморно възпитават непреходни 
български и общочовешки ценности 
у младите хора. От своя страна посла-
ник Лъчезар Петков посочи, че „об-
разованието е единственият начин 
да надскочиш себе си“ и, преди края 
на своя мандат в Чехия, развълнуван 
сподели, че „ако има нещо, което ще 
остане дълбоко в сърцето ми, това е 
училище „Д-р Петър Берон“.

Първата част на тържествената 
програма бе посветена на делото на 
Солунските братя и техните ученици, 

свято дело, при което те създават и 
разпространяват първата славянска 
азбука и превеждат и популяризират 
Библията на старославянски език. 
Животът и просветителската дейност 
на първоучителите бяха представени 
чрез откъси от най-значимите про-
изведения от старобългарската ли-
тература, житията им, компютърна 
презентация и ангелогласната музика 
на Йоан Кукузел. Много оригинален 
момент, предизвикал възторга и въл-
нението на публиката, бе драматиза-
цията на откъси от житието на Кон-
стантин-Кирил Философ, чиято роля 
като дете изпълни Димитър от 6-ти 
клас, разказвайки за съня на Фило-
софа, в който той избира за съпруга 
и помощница София, сиреч Премъд-
рост. Баща му (Динко, 9-ти клас) го 
напътства: „Премъдростта сияе по-
вече от слънцето, и ако вземеш нея за 
съпруга, с нея ще се избавиш от мно-
го беди“. С драматизация бяха пред-
ставени и Великоморавската мисия, 
като в ролята на цар Михаил и прате-
ник на княз Ростислав влязоха Йор-
дан, 10-ти клас, и Динко. Нямаше как 
да бъде пропуснат диспутът с три-
езичниците във Венеция, при кой-
то Константин-Кирил (Веско, 10-ти 
клас) мъдро и с хуманистичен патос 
произнася: „Не пада ли от Бога дъжд 
еднакво за всички? Също и слънцето 

не грее ли еднакво за всички? Не ди-
шаме ли всички еднакво въздух? Как 
вие не се срамувате, като определяте 
само три езика, а искате всички дру-
ги племена и народи да бъдат слепи и 
глухи? Кажете ми: дали смятате Бог 
за безсилен, та да не може да даде 
това, или го смятате за завистлив, та 
не иска да го даде?“

Историческото значение на Кири-
ло-Методиевото дело не се изчерпва 
само със създаването на славянска 
писменост и превода на църковна и 
богослужебна книжнина. Тяхното 
дело е с огромен принос за развитието 
на славянската и европейска средно-
вековна култура, поради което през 
1980 г. те са обявени от първия папа-
славянин Йоан Павел II за небесни съ-
покровители на Европа. Кирилицата е 
втората по разпространение азбука в 
света, а 24-май е празникът, който се 
чества от най-дълго време в близката 
ни история, превърнат в ПРАЗНИК на 
буквите, книжовността, просветата, 
училището и образователното дело, 
културата и духовността.

В следващите минути водещите 
Ани, Пламена, Сашо и Любо от 9-ти 
клас прочетоха откъси от наградени-
те есета на своите съученици: „Бъл-
гарското културно наследство – част 
от съкровищницата на България и 
света“ на Веселин Стаменов и „Как-
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во е за мен България?“ на Пламена Петрова. 
Освен тях двамата, и много други деца бяха 
наградени за призови места в конкурси, 
участие в училищния живот и отличен ус-
пех. Грамоти получиха и всички учители и 
служители от училището за постижения в 
образователния процес. 

Празничната програма продължи с предиз-
викалите умиление и гордост стихчета на гра-
мотните вече първолачета, техните по-големи 
приятели от четвърти клас и модерен танц от 
сборна формация от пети клас и начален етап. 
Настроението повишиха и мелодичните песни 
на хор „Лира“ с ръководител Росен Михайлов.

Прекрасен жест за празника бе дарението на 
един родител – майката на Александра от 9-ти 
клас подари на училището оригинална дърво-
резба с образа на патрона ни, д-р Петър Берон, 
а г-жа Борисова изрази признателност към нея 
и към всички дарители, благодарение, на които 
отбелязахме тържествено 70- годишния юбилей 
и подобряваме качеството на образователния и 
възпитателен процес. 

И така стигнахме до най-сантименталната 
част от тържеството – изпращането на випуск 
2018. Техните приятели от 11-ти клас, заедно 
с класната си, г-жа Дончева, бяха приготвили 
презентации със снимки от училищния живот 
и мили думи за дванайсетокласниците: Хриси, 
Борислав, Влади, Георги, Денис, Добри, Едуард, 
Ники, Росен и Цветан. За всеки от тях разбрах-
ме какви цели си е поставил, а класната им, 
г-жа Луиза Станева, им пожела да ги сбъднат и 
да си спомнят хубавите и вълнуващи моменти 
от училищния живот. Учениците изразиха бла-
годарност към всички свои учители, водили ги 
12 години по пътя към знанието, културата, се-
беуважението и толерантността, целеустреме-
ността и прогреса. А от едно училище от Бъл-
гария нашите абитуриенти получиха подаръци 
– амулети за здраве и успешен старт в живота.

С голямата награда на името на патрона 
ни, д-р Петър Берон, бе отличен зрелостни-
кът Георги Георгиев, който 12 години, с труд и 
постоянство, усвоява езици, науки и изкуства, 
участва в конкурси, състезания, викторини 
с есета, рисунки, еко-костюми, презентации 
и други, помага на съучениците си, срещащи 
трудности с нелеката математика, интересува 
се от физика и компютри, създава епична му-
зика и достойно представя училището ни със 
своите постижения и поведение. (До редак-
ционното приключване на броя разбрахме и 
резултатите на Георги от положените матури 
– 5.95 по математика и 5.75 по български)!

А след вълненията на завършващите – да им 
пожелаем да успеят да реализират успешно зна-
нията и уменията си, получени в училище и да 
бъдат горди наследници на българските прос-
ветители. На добър час!   ◆

Драматизация на откъси от житието на Константин-Кирил Философ

Настроението повишиха мелодичните песни на хор „Лира“ 

Най-сантименталната част от тържеството – изпращането на випуск 2018

Посланик Лъчезар Петков и директорът, г-жа Таня Борисова, награждават учени-
ците за призови места в конкурси, участие в училищния живот и отличен успех


