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Текст: Милка Кралчева | Снимки: „Роден глас“

24 май – 
моят, твоят, нашият празник
Ако в календара по някаква причина се наложи да бъ-
дат изтрити всички празници, и да остане само един, 
един-единствен, аз бих пожелала това да бъде 24 май.

Личните и семейни празници отбелязват го-
дишнини, развитие, общност; държавните са 
твърде гръмки и неемоционални за моя вкус; 
религиозните ни разделят на групи, но 24 май! 
24 май е празник на всички! Човешкият дух се 

стреми към знание и просвета така, както стръкчето към 
светлина. И както растенията са различни по големина и 
в изискванията си, и в Природата съществуват и издръж-
ливото на студ кокиче, и обичащият топлина слънчоглед, 
и мощният дъб, и ефирното глухарче, и както всички рас-
тения се нуждаят от различно количество вода, светлина 
и топлина, то и хората поемат различни пропорции от по-
знанието – един е привлечен от науките, друг от изкуство-
то, трети от словото, а четвърти от историята. И всеки се 
нуждае от развиване на способностите си, образование, 
духовно израстване, облагородяване.

„Напред, науката е слънце, което във душите грей!“ е 
мото на съвременния човек, продължаващ своето образо-
вание през целия си живот. Нашият век с всички техноло-
гични открития позволява на всеки достъп до информа-
ция, но само в ума на просветения тази информация може 
да бъде средство за достигане до нови области и самоусъ-
вършенстване. Затова за мен 24 май е изключително спе-
циален празник – защото е тържество на свободния дух, на 
непрестанния стремеж към развитие и усъвършенстване, 
празник на знанието, което води към напредък и духовно 
извисяване. „С книжовността – таз сила нова, съдбините 
си поднови!“ 

Затова считам, че сме особено щастливи всички ние, 
живеещи в чужбина, които можем да празнуваме на този 
светъл ден така, както с тържественост и радостни емо-
ции се отбелязва той в България – с училищни тържества, 
манифестации, венци пред портретите на Светите братя, 
приповдигнато настроение, и, да – красиви и щастливи 
млади хора, завършващи важен етап в своя живот!

Всичко това го имаше в Българското училище в Прага, 
което съхранява родния език, традиции и култура и всяка 
година на 24 май ни прави съпричастни с този най-голям 
всеучилищен и всенароден празник на словото и просве-
тата. Красив венец над прага на училището, портретите на 
Св. св. Кирил и Методий, разноцветни балони и… цветя! 
Много цветя в ръцете на учители, ученици и родители – 
знак на уважение, признателност и удовлетворение от вза-
имната работа и постигнатите резултати.
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В изпълнението на „Химн на Кирил и Методий“ се включиха всички присъстващи

Колоритните костюми и стилни декори ни върнаха в епохата на Възраждането

Представление на „Не съм от тях“ по мотиви от разкази на Чудомир

Директорът на училището, г-жа Мария Носикова, 
се обърна с мили думи към всички
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Тържеството бе открито с изпълнението на химна 
„Върви, народе, възродени“ от училищния хор „Лира“, в 
което се включиха всички присъстващи. След него, в поз-
дравлението си за празничния ден, директорът на БСУ, 
г-жа Мария Носикова, се обърна първо към децата, поже-
лавайки им здраве, жизнерадост и любознателност, и не-
престанен стремеж към „мощната просвета“. Тя подчерта 
смисъла на думата „мощна“, като каза, че „само просветата 
е път към по-добър свят – свят без насилие, без кървави 
войни и ограничения“. В деня на националния празник на 
буквите, писмеността и епохалното дело на Равноапосто-
лите, директорът сподели за проекта „Заедно по пътя на 
Кирил и Методий“, в който се включи и нашето училище 
през тази учебна година. Нашите ученици нарисуваха част 
от глаголическата азбука и аналозите им на кирилица. Ос-
таналата част от буквите направиха децата от училищата в 
още четири държави: Александруполис и Ксанти (Гърция), 
Истанбул (Турция), Будапеща и Залавар (Унгария) и Рим 
(Италия). Всички тези рисунки са събрани и експонирани 
в изложба, която от 15 до 28 юли ще се намира в Балабано-
вата къща в Пловдив и е част от програмата, посветена на 
избирането на града за Европейска столица на културата 
през 2019. След това изложбата ще гостува на български 
културни центрове по света, а от 1 ноември, Денят на буди-
телите, в продължение на две седмици, тя ще бъде в нашето 
училище. Директорът завърши словото си, като поздрави 
своите колеги и им благодари за усилията и положения 
труд, завършвайки с думите на Черноризец Храбър, кой-
то оценява делото на светите братя Кирил и Методий така: 
„Бог даде разум на славяните, с което ги обърна от тъмни-
ната към светлината“. 

Празникът продължи с още красиви български песни, 
изпълнени от хор „Лира“ и възторжени стихове, сред кои-
то бе и стихотворението на ученичката от 10 клас Пламена 
Петрова, написано за тазгодишния конкурс „Велики Пре-
слав – история на цял един народ“. А след това най-малките 
ни ученици, първокласниците, ни поздравиха с програма, 
в която поднесоха цветя пред портретите на Светите братя, 
изпълниха звучни стихчета и песни и под тяхно ръковод-
ство цялото училище заедно декламира обичаното стихо-
творение на Иван Вазов „Аз съм българче“.

Веселата драматизация на приказката „Дядо вади ряпа“ 
бе представена на чешки и английски език от петокласни-
ците, които ни показаха, че всеки език е богатство и нов 
прозорец към света. Забавните костюми и артистична-
та игра на децата развеселиха публиката и я настроиха за 
следващото драматургично изпълнение – това на по-го-
лемите ученици от театрално студио „Златно ключенце“. 
Младите артисти, които израстват професионално със вся-
ко свое следващо излизане на сцена, този път ни изненада-
ха с представлението „Не съм от тях“, създадено по моти-
ви от разкази на Чудомир. Живата и богата реч на един от 
най-сладкодумните български разказвачи, на фона на пре-
красната ни народна музика, както и колоритните костюми 
и стилни декори, ни върнаха в една възрожденска епоха, 
където са запазени пъстри образи на българския бит, кул-
тура и душевност. А актьорите вложиха толкова свеж ху-
мор, закачки, артистичност и душа в своето изпълнение, че 
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Изпращане на абитуриентите от випуск 2019

Артистите от „Златното ключенце“

Весела драматизация на „Дядо вади ряпа“

Под ръководството на първокласниците всички декламираха „Аз съм българче“

Вдъхновено изпълнение на хор „Лира“ с ръководител Росен Михайлов
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Създаваме положителния образ 
на България

И тази учебна година за 
Българското неделно 
училище „Св. св. Ки-
рил и Методий“, Бър-
но към Българското 

сдружение в града беше изпълнена с 
много събития и приятни моменти, 
както за учителите и учениците, така 
и за техните родители и приятели.

През изминалата 2018/2019 

учебна година учениците имаха 
възможност да се запознаят с кра-
сотата и звучността на българския 
език и с класическите български 
произведения от известни автори. 
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грабнаха сърцата на публиката, коя-
то дълго ги аплодира за създаденото 
невероятно усещане за истински теа-
тър и чудесно представление.

А на финала на тържеството – 
най-сантименталната част – изпра-
щането на абитуриентите от випуск 
2019 с класен ръководител г-жа 
Александра Дончева. Подготвена-
та от 11 клас програма ги представи 
като задружен и весел клас, в който 
има и спортисти (Мирослав в нацио-
налния ни отбор по хокей, Цветан – 
футбол), и артисти, и танцьори (Ме-
лиса, Зинка, Теодора, неповторимият 
Цветан), и музиканти, и още много 
таланти, които ще ни липсват, защо-

то са били част от нашите празници. 
Но всяко начало има своя край, а той 
пък е начало на нещо ново. И затова 
на абитуриентския бал имаше, както 
сълзи от вълнение, така и много пре-
гръдки, усмивки, и признания за из-
пълнения с трудности, но и радости 
училищен живот, в който учениците 
се открояват със своята младост, лю-
бопитство и дръзновение, а учители-
те с мъдрост и зрялост, и непресъх-
ващо търпение и вдъхновение.

Ето, за такива мигове, които ка-
рат сърцето да спира за миг, очите 
да плачат, а душата да ликува, жи-
вее учителят и просветителят. Все-
ки, надарен с умението да общува, 

поощрява и преподава нови знания 
на по-младите, ще признае, че учи-
телството не е професия, а мисия. 
Съхраняването на вековни ценнос-
ти, едновременно с овладяването на 
най-нови знания и технологии е за-
дача нелека, отговорна, но и много 
удовлетворяваща, когато в края на 
деня се запиташ какво си дал и как-
во си постигнал днес – за себе си и 
за обществото. „Народността не пада 
там, гдето знан’ето живей“! Затова си 
мисля, че народ, който празнува сло-
вото, писмеността, просветата и кул-
турата не може да бъде унищожен, 
през каквито и тежки изпитания да 
преминава. Честит празник!  ◆

 Творческа работилница за коледни картички, 
които децата си размениха с други деца по света

Изработване на сурвакнициПървомартенска работилница

Изучаване на история и география на България по учебника на Костадин Костадинов


