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Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

Ако до всяко добро същество, 
застане поне още едно…

На 16 октомври, Българското училище в Прага преживя необичаен 
ден – ден, който не е вписан в празничния календар, но превърнал 
се в чудесен и вълнуващ празник на детските усмивки, на радостта 
от добротворчеството, на удовлетворението от чудесно свършената 
работа. Сред невероятната атмосфера на грейналите детски очи бяха 
посрещнати семейство Албена и Артър Спърлинг, учредители на бла-
готворителната организация „LightSource“, която инициира и реализи-
ра проекта „Обичам моето училище“.

На страницата на 
о р г а н и з а ц и я т а 
l i g ht s ou rc e c h ar i t y.
org четем: „Целта на 
проекта (…) е да под-

крепи образованието, да подобри и 
осигури комфортна и релаксираща 
учебна среда в училищата, да пови-
ши реализацията на креативния по-
тенциал и осъзнатост на децата до 
18-годишна възраст чрез декорация“.

Авторите на идеята се базират 
на „редица изследвания, които до-
казват, че хармоничното съчетаване 
на цветове и форми в училищната 
среда оказват позитивна промяна на 
психичното и физическото състоя-
ние на децата. В еднообразните учи-
лищни сгради често липсва свежест 
на цветове, характерни за природа-
та. Липсва мотивираща атмосфера, 
вдъхновяваща децата да учат с любов 
и желание. Учениците губят естест-
вената емоционална връзка с краси-
вото в живота и знанието. Често ня-
мат и вътрешно усещане за естетика“. 

БСУ „Д-р П. Берон“, гр. Прага, се 
включва в проекта на 14 февруари 
тази година, а подготовката, като при 
останалите, е свързана с много труд, 
оформяне на идеи, концепцията на 
всяка класна стая, избор на мотиви-
ращо мото. Следва сътворяването на 
интериорния дизайн от г-жа Спър-
линг, в който различните детайли са 
прецизирани до най-малката под-
робност, включително изборът и 
подмяната на пердетата, растенията 
в класните стаи и общите простран-
ства. После са изработени и тапетите 
– всичко това дарение от фондация 
„LightSource“. Най-тежката част от 
проекта започва в началото на лято-
то, защото съществена част от идеята 
е и основен ремонт на училището: бо-
ядисване, подмяна на подове, лепене 
на тапетите. По това време най-мал-
ките ученици вече са във ваканция, а 
за големите наближава краят на учеб-
ната година. Много от тези ученици г-жа Мария Георгиева и децата от трети клас – с усмивки и обич към природата

Отляво надясно: г-н Артър Спърлинг, г-жа Албена Спърлинг и г-жа Мария Носикова
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се включват с желание и готовност в 
подреждането и почистването на вече 
боядисаните класни стаи. Не малка 
част от работата свършват учителите, 
на помощ идват и родителите. И ко-
гато всички обединяват усилията си 
за подобна обща кауза, резултатът е 
налице – на първия школски ден от 
новата 2019/2020 учебна година деца-
та влизат в изцяло обновени, неузна-
ваеми, приказни класни стаи. 

В предварителния разговор, се-
мейство Спърлинг сподели, че през 
изминалите месеци са открили за-
вършения проект в много български 
училища и винаги се срещат с децата 
и техните учители, за да усетят тях-
ното настроение, нагласа и отзиви за 
направените промени. Стана ясно, че 
в Българското училище в Прага ос-
новната част от работата е вече при-
ключила, но се очакват още финан-
сови средства от Министерството 
на образованието за окончателното 
оформяне на интериора, обзавежда-
нето и декорацията. 

С нетърпение се отправихме към 
Актовата зала на училището, също бо-
ядисана, чиста и приветлива. Тържест-
вената част откри директорът на учи-
лището, г-жа Мария Носикова: „Преди 
по-малко от година, когато встъпих в 
длъжност, сред целите, които си по-
ставих, бе и преобразяването на на-
шия общ дом. Но ако го бях направила 
сама, щях да го направя по един много 
по-скучен и стандартен начин. Сега 
обаче нашият дом е шарен, весел, из-
пълнен с много позитивизъм. Добре 
дошли на семейство Спърлинг, които 
ни подариха интериорния проект и 
тапетите за всяка класна стая. Благода-
рим Ви и Ви уверяваме, че нашите деца 
го заслужават и го уважават“. Г-жа 
Носикова представи и гостите, уважи-
ли това радостно събитие от живота 
на училището: г-жа Камелия Илиева, 
гл. редактор на сп. „Роден глас“, г-жа 
Снежана Тасковова, сътрудник на сп. 
„Българи“ и г-н Борис Антонов, член 
на Обществения съвет. 

След сърдечните ръкопляскания, 
директорът на училището припом-
ни популярната песен „Ако до всяко 
добро същество, застане поне още 
едно…“ и покани скъпите гости. 
Пръв се изказа Артър Спърлинг, кой-
то подчерта, че БСУ „Д-р П. Берон“ 

е първото училище извън пределите 
на България, включило се в проекта 
„Обичам моето училище“ и с обич се 
обърна към пълната зала: „Деца, Вие 
мечтаете ли?“ – последваха дружни 
утвърдителни отговори на английски 
език. Никога не спирайте да мечтаете, 
продължи г-н Спърлинг, вярвайте в 
мечтите си и те ще се сбъднат!“. Гостът 
пожела на децата здраве, щастие, лю-
бов и радост, след което предаде сло-
вото на съпругата си Албена Спър-
линг. Тя сподели, че за нея е огромно 
удоволствие да създава красива среда 
в училищата и че е успяла да зарадва 
точно децата от Българското училище 
в Прага. Пожела им да се пренесат в 
света на мечтите чрез приказните та-
пети и ги помоли да пазят сътворена-
та среда, за да им служи по-дълго. 

Г-жа Мария Георгиева, мениджър 

на проекта, се обърна към семейство 
Спърлинг с истинска благословия: 
„Нека се множат добрите Ви дела! 
Събирайте с пълни шепи детските 
усмивки, бъдете здрави!“. 

Последва кратка музикална про-
грама, реализирана от хор „Лира“ с ръ-
ководител Росен Михайлов, която бе и 
най-вълнуващият момент от празника 
– слушайки изпълнението на песента 
„Детство мое“, г-жа Спърлинг не из-
държа на емоциите, стана от мястото 
си и съвсем спонтанно и непринудено 
се присъедини към изпълнителите. 

В края на тържествената част, об-
щата благодарност на ученици, учи-
тели и родители, изрази г-жа Милка 
Кралчева, която, поднасяйки голям, 
красив букет, каза: „Благодарим за 
възможността и нашето училище да 
бъде част от обновените училища 

В приказната стая на първи клас е весело не само на учениците и на г-жа Диана Кръстенова

Красивият тапет носи радост за г-жа Валентина Иванова, но и нови знания за децата от втори клас 
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Кардиограма по ноти 
и една Мария
Ако сърцето можеше да композира, със сигурност пиесите щяха да 
бъдат безбройни. Защото необикновените истории, в които главен 
участник е този само уж сърдечен мускул, са основното вдъхновение 
за всички артисти. Същото това вдъхновение открива и Мария Ка-
ракушева – български композитор и пианист, създател на първия за 
България класически албум, композиран от жена. За творческия свят, 
за липсите, за щастието, за благословията да се казваш Мария, за 
вдъхновението и за това как изглежда една кардиограма по ноти, ос-
тавяме да Ви разкаже именно тя… една Мария!

Рубрика на Анжела Гюрова | Снимки: личен архив на Мария Каракушева

– Представете ни се – коя е Ма-
рия Каракушева?

– Един безумно влюбен в му-
зиката човек, който се изразява, 
сънува и мечтае в ноти. Едно мо-
миче, което открива в пианото го-
лямата си любов, когато е само на 
пет и оттогава й е завинаги вярно. 
Една жена, която успява да балан-
сира музиката с малкото си любимо 
куче, което е почти навсякъде с нея. 
И на не последно място – артист, 
който се вдъхновява от таланта на 
другите и споделя с радост своите 
открития в музиката и изкуството 
с другите. Защото изкуството няма 
смисъл, ако не бъде споделено.

– Коя е ролята, в която малко 
хора Ви познават? 

– Интересен въпрос, може би на 
почти професионален тенис играч. 
Това е голямата ми страст и винаги, 
когато намирам време, се впускам в 
тази безумно забавна авантюра. 

– Вашият албум Hearteclipse е 
първият български класически ал-
бум, създаден и издаден от жена- 
композитор, изпълнител и проду-
цент. Какво ви вдъхнови, за да го 
превърнете в реалност? 

– Албумът Hearteclipse е моят 
опит за себепознание и изправяне 
пред предизвикателството да раз-
крия душата си. Пиесите за пиано и 
струнен оркестър предават цялата 
палитра от емоции и чувства, кои-

то съм изпитвала, техния контраст 
и неочаквани обрати – моите сър-
дечни затъмнения. Саундтрак към 
любовта, радостта, вярата, надеж-
дата, тъгата, носталгията и всички 
други разтърсващи човешки емо-
ции. Като всеки саундтрак, той има 
нужда от своя „филм“ и предста-
вяне, което да въздейства на почти 
всички сетива!

– Част от проекта е и кауза 
#9xMaria, как се роди идеята за нея?

– Решението ми да го направя 
идва от личния ми опит като мла-
да жена-композитор и от сблъсъка 
със света на поредната професия, 
която се оказа подчертано „мъжка“. 

Мария Каракушева

с красива, естетична и вдъхновява-
ща среда. Една от мечтите на всеки 
учител е неговите ученици да рас-
тат здрави, възпитани, щастливи и 
успешни хора. Част от тази мечта е 
те да учат и творят в красива среда. 
Сигурни сме, че нашето училище ще 
има специално място във Вашето 
сърце, защото:

Ние живеем на Прага под небето, 
но живеем… с България в сърцето“.
Официалната част завърши, но 

не и емоциите, тъй като гостите, при-
дружени от г-жа Носикова, посетиха 
всички класни стаи, разговаряха и се 
снимаха с всички деца. 

Да пожелаем на учениците без-
грижно мечтаене и сериозно вглъ-
бяване в уроците, а на семейство 
Спърлинг бъдещи нови предизвика-
телства и добри дела.  ◆

Основател на LightSource Charity 
е Артър Спърлинг. Той е роден на ос-
тров Бермуда, живял е в много държа-
ви: САЩ, Англия, Шотландия, Хърватска, 
Русия, Финландия и България, поради 
което е придобил дълбоки познания за 
различните култури. В началото старти-
ра със собствен бизнес за търговия на 
плодове и зеленчуци, който по-късно се 
разраства до търговия на едро на паза-
ра в Лондон. През последните 26 години 
той работи като главен изпълнителен 
директор на фирма за директни про-
дажби в бизнес с хранителни добавки в 
много страни в Европа.

Албена Спърлинг е родена в 
България. Завършва немска езикова 
гимназия. След това се дипломира като 
текстилен инженер и моден дизайнер. 
През 1998 г. става собственик на модно 
ателие, като там развива своите талан-
ти и развихря въображението си. Не 
след дълго отваря собствена галерия, в 
която споделя своите произведения на 
изкуството. Сега нейната голяма страст 
е подобряване на учебната среда, като 
създава индивидуални интериорни 
проекти, пренасяйки цветовете от при-
родата в класните стаи.

Преди години тя среща голямата си 
любов и задно учредяват LightSource 
Charity. Идеята е да направят училищата 
по света вълшебно място, изпълнено с 
цвят, красота и хармония.


