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Текст и снимки: Севда Коваржова, сдружение „Заедно“

Осмо издание на конкурса 
„Многоезичието е богатство“
Темата на тазгодишния, традиционен Конкурс, организиран в рамките на проекта „Камаради“, бе „Приказ-
ките на народите“. В надпреварата взеха участие 500 деца, 67 педагози от 28 училища и други учебно-въз-
питателни институции от цяла Чехия. С оглед на актуалната епидемиологична ситуация, която се променя 
всеки ден и час, организаторите положиха много усилия, за да реализират събитието онлайн.

Резултатите от състезани-
ето също бяха обявени 
в електронна среда, като 
този път, в рамките на съ-
пътстващата програма, де-

цата имаха възможност да участват в 
Speak Dating Junior – първо запозна-
ване с езиците. За любознателните 
бяха подготвени видео материали за 
срещи с 6 езика. 

Водещ на официалното опо-
вестяване на резултатите бе г-н Ян 
Фабер (Jan Faber) от Представител-
ството на Европейската комисия в 
Прага. Той благодари на децата за 
участието, въпреки тежката ситуа-
ция, и ги убеди, че многоезичието 
наистина е богатство, а положените 
усилия за изучаването на езици ще 
им се отплатят богато. С усмивка г-н 
Фабер предаде думата на главния 
организатор на състезанието – г-жа 
Севда Коваржова, която поздрави не 
само децата, но и техните родители 
и педагози, подпомагащи усилията 
им в нелеката задача да четат и тво-
рят на чужд език. „Както обичаме да 
казваме, всеки, който вземе участие 
в състезанието, печели – защото на-
учава нещо ново, подобрява своите 
умения“, подчертава г-жа Коваржо-
ва. Тя не скри от децата особената си-
туация, в която всички се намираме: 
затворени училища и институции, 
необходимост от спазване на социал-
на дистанция – въпреки всичко това, 
участниците в Конкурса не се пре-
дават – четат, рисуват, сътворяват. 
За кратко време пристигат красиви 
творби с оригинални идеи. Някои от 
тях дори се движат, светят, в други, с 
чувство за хумор, са използвани съ-
временните технологии: QR кодове, 
анимация, видео презентации.

Г-жа Севда Коваржова не про-
пусна да благодари на Чешкото пра-
вителство, Пражкото кметство и 
Министерство на образованието, 
младежта и спорта за финансовата 
подкрепа; на г-н Ян Фабер за чудес-
ното му представяне като водещ и 
за цялостната подкрепа, оказана от 
Представителство на Европейската 
комисия в Прага. Естествено, най-го-
лямата благодарност бе за талантли-
вите деца и техните родители.

Раздадени бяха много предмет-
ни награди – за съжаление, предви-

дените екскурзии 
нямаше как да се 
осъществят. Зато-
ва компетентното 
жури взема реше-
ние да удостои с 
награди всички 
участници, за смет-
ка на специалните 
призове, които тази 
година бяха само 
няколко. 

По традиция, в 
конкурса „Много-

езичието е богатство“ участват деца 
от БСУ „Д-р П. Берон“, гр. Прага. За 
оригиналните си илюстрации към 
популярни детски книжки учили-
щето стана носител на наградата 
„Художник на годината“. Години 
наред талантливата художничка и 
учителка по изобразително изку-
ство Луиза Станева насърчава свои-
те ученици да участват в различни 
конкурси, развивайки техния твор-
чески потенциал. Спечелените при-
зове са доказателство, че усилията 
не са били напразни!  ◆

Въпреки затворените училища децата рисуват и сътворяват


