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Информация и лого: Агенция за реклама и PR „Креатив рей“

Замисълът е насочен към българ-
ските деца, живеещи в чужбина, 
защото при тях националната иден-
тичност е най-крехка

В него участват ученици от род-
ните неделни училища в Александру-
полис и Ксанти (Гърция), Истанбул 
(Турция), Залавар и Будапеща (Унга-
рия), Българското държавно учили-
ще в Прага (Чехия) и Рим (Италия). 
В съпътстващата програма са вклю-
чени и деца от курсовете по българ-
ски език в Одрин (Турция). Целта на 
проекта е, пътувайки, да популяри-
зира уникалния български принос 
към разнообразието на европейската 
култура чрез делото на създателите 
на славянската писменост. 

Едва ли има българин, който да не 
познава поне накратко биографията 
на Светите братя, но въпреки това 
ще подскажем символиката на избра-
ните държави и селища, маркиращи 
стъпките им. 

Солун – родното място на Кирил и 
Методий – много са българите, живе-
ещи на територията на Гърция, много 
са и училищата, които те създават за 
своите деца. С голяма готовност се от-
зоваха сънародниците ни от Културно-
просветното сдружение на българска-
та общност от Източна Македония и 
Тракия. Към това сдружение са създа-
дени три български неделни училища, 
две от тях участват в проекта – БНУ 
„Васил Левски“, гр. Александруполис и 
БНУ „Азбука“, гр. Ксанти. В Истанбул, 
или някогашния Цариград, по-мал-
кият брат Константин учи в извест-
ната Магнаурска школа, получавайки 

завидно за времето си образование. 
Днес, към Генералното консулство на 
Република България там успешно ра-
боти българско неделно училище, но-
сещо името на създателите на нашата 
писменост. Със същото име е и учили-
щето в град Залавар, свързан с Велико-
моравската мисия на Кирил и Мето-
дий, които отсядат тук при славянския 
княз Коцел. Градът е забележителен и 
с пребиваването на Св. Методий като 
папски легат и архиепископ на Пано-
ния и Велика Моравия със седалище в 
Мозабург (дн. Залавар). Всяка година, 
от 1985 насам, когато е издигнат паме-
тникът на Светите братя, българите 
идват тук на поклонение. БСУ „Д-р П. 
Берон“ в гр. Прага е единственото бъл-
гарско държавно училище в света, а 
неговите ученици добре познават пътя 
на Светите братя, защото години наред 
посещават малкото селище Микулчи-
це в Южна Чехия, за да вземат участие 
в Традиционните събори на българи-
те, да почетат делото на Славянските 
просветители и положат цветя пред 
паметника им, построен през 2009 г. 
с усилията на Българската културно-
просветна организация в ЧР (днес 
АБС в ЧР). Благодарение на археоло-
гическите проучвания, чешките учени 
идентифицират цял град от времето на 
Великоморавската мисия на Светите 
братя, а някои поддържат хипотезата, 
че именно тук е погребан Св. Методий. 
Рим е градът, в който Константин-Ки-
рил намира вечен покой, а гробът му в 
църквата „Св. Климент“ всяка година 
привлича за свят поклон много наши 
сънародници. В проекта участват де-
цата от БНУ „Асен и Иля Пейкови“ 

Творческото предизвикателство носи названието „Заедно по пътя на Кирил и Методий“ и е част от офици-
алната програма на „Пловдив – европейска столица на културата 2019“, съфинансирано от Общинска фон-
дация „Пловдив 2019“. Автор и реализатор на интересния проект е Агенция за реклама и PR „Креатив рей“, 
създател и собственик на интернет радио „Татковина“ – радиото на българите по света, което тази година 
празнува своята десетгодишнина.

Българчета 
от пет държави 
с участие в общ проект
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към Културната асоциация „Паралел 
43“ в италианската столица.

Задачата на учениците е да изобра-
зят графично глаголическите и ки-
рилските азбучни знаци

Те са разпределени по равен брой 
за всяко училище. Артистичният 
ансамбъл ще бъде допълнен от общ 
портрет на Кирил и Методий, въз-
ложен на децата от училище „Асен и 
Илия Пейкови“, гр. Рим. 

Работата по проекта „Заедно по 
пътя на Кирил и Методий“ вече за-
почна – необходимите материали 
пристигнаха, всяко училище знае за 
кои графични знаци „отговаря“, ръ-
ководителите поддържат връзка с 
организатора на проекта. 

В Българското училище в Прага, 
под ръководството на учителя си по 
изобразително изкуство, г-жа Луиза 
Станева, децата вдъхновено подготвят 
скици, записват и документират етапи-
те от изобразяването на буквите чрез 
снимки и видео записи. Подобен под-
ход създава възможност за изгражда-
не на общо виртуално пространство, в 
което младите художници ще общуват 
на български език и ще работят заедно. 

Предстоят вътрешни изложби 
във всяко училище, където ком-
петентно жури ще избере най-до-
брите рисунки. Всички те ще „се 
съберат“ в Пловдив, за да стартира 
цикъл от представяния…

Всичко по-интересно от реали-
зацията на творческото предизвика-
телство търсете в списание „Роден 
глас“, медиен партньор на проекта! ◆
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С усмивка и вдъхновение по пътя на Кирил и Методий

Да изобразиш глаголическите знаци не е лесна работа

Първи скици под ръководството на учителя

г-жа Луиза Станева разяснява идеята на проекта

Официално откриване на изложбата в присъствието 
на г-жа Мария Носикова, директор на училището

С внимание към общия портрет на Светите братя

Оживен разговор за реализацията на интересния проект
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Изложбата привлече всички ученици


