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Възвисяваща сила 
и родолюбие

Текст и снимки: БСУ „Д-р П. Берон“

Патронният празник, честван ежегодно на 14 февруари, е един от най-тачените и светли празници в БСУ 
„Д-р Петър Берон“. Горди сме, че училището ни носи името на този велик българин – първият възрожден-
ски енциклопедист, български учен с европейски измерения, лекар, учител, дарител и радетел за модерно 
българско образование!

Тази година честването 
на Патронния празник 
се осъществи по нетра-
диционен начин, съо-
бразен с необичайната 

ситуация: пандемията от Covid-19 и 
неприсъствената форма на електрон-
ното обучение. Отбелязването на съ-
битието се реализира в седмицата от 
8 до 15 февруари 2021 г. под мотото: 
„От „Рибния буквар“ и „Всенаука“ на 
д-р Петър Берон до модерното зна-
ние днес – къси пътища няма“.

В два последователни часа на кла-
са бяха изгледани и коментирани във 
всички класове следните материали:

• презентация на Националната 
библиотека: „Д-р Петър Берон – из-
меренията на възрожденската лич-
ност“;

• документалния филм „Котел 
огън го не гори“;

• други презентации и доклади на 
ученици, придружени с беседи върху 
живота и делото на бележития въз-
рожденец.

Интерес и патриотична гордост 
пробуди подготвената от XII клас 
информация за съвременните после-
дователи на д-р Берон в областта на 
науката и по-специално: откритието 
на български пробиотик в борбата 
срещу Covid-19 от екипа на проф. 
Никола Александров.

 Изключително сърдечна и инте-
ресна беше проведената онлайн сре-
ща с уредниците на Историческия 
музей в град Котел. Идеята за тази 
среща беше реализирана със съдей-
ствието на директора на Историче-
ския музей г-н Пламен Мерджанов. 
В срещата участваха г-жа Детелина 
Стефанова – екскурзовод, г-н Мар-
тин Динев – уредник отдел „Архео-
логия“ и г-н Иван Иванов – уредник 

отдел „Възраждане“. 
Виртуалната ни раз-
ходка започна с г-жа 
Стефанова, която ни 
представи любопит-
ни сведения за му-
зея и експонатите в 
него. Вторият лектор, 
г-н Мартин Динев, 
ни запозна подроб-
но с класната стая на 
взаимното училище. 
Третият лектор, г-н 
Иванов, ни предаде 
сладкодумно всички 
сведения за живота и 
делото на д-р Петър 
Берон, придружени 
със снимки и детайл-
ни обяснения. Осо-
бено интригуваща 
част от разказа на г-н 
Иванов беше за една 
от светините сред 
експонатите на музея 
– сърцето на д-р Пе-
тър Берон. То е бал-
самирано в Крайова 
на 10 април 1871 г. и 
предадено на Стефан 
Берон, който е написал: „Това сър-
це живо е биело само за любезното 
отечество България“…

 Беше уточнено, че датата 14 фев-
руари, която сме избрали за честване 
на Патронния празник, не е случайна 
– на тази дата през 1964 г. са прене-
сени тленните останки на д-р Петър 
Берон в родния му град Котел.

 Срещата завърши със словото 
на нашия директор г-жа Мария Но-
сикова, която благодари на тримата 
уредници за увлекателните беседи, 
за интересната презентация и за 
сърдечното им отношение към нас. 

Изрази надежда, че приятелските ни 
връзки ще продължат и ще можем да 
ги реализираме на живо – в Котел, 
през април, по случай 200-годишни-
ната от рождението на Георги Раков-
ски, и тук, в Прага, където пазим свя-
то заветите на нашия патрон.

Признателни сме още и за по-
лучаването на уникалната мобилна 
изложба на Историческия музей, 
която е била представена в Крайова 
и съдържа девет табла със снимки и 
факти за бележития учен, реформа-
тор и благодетел на българския на-
род – д-р Петър Берон. 
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Празници 
в неделно училище
 „Св. св. Кирил и Методий“, 
гр. Бърно

Март месец 
отново под-
несе безброй 
усмивки и 
поводи за 

радост и гордост на всички 
българи. 

И тази година, въпреки на-
стъпилата сложна ситуация, 
децата от Българското неделно 
училище в Бърно, разбира се, 
с помощта на своите родители, 
запазиха традицията на Баба 
Марта със своите прекрасни, 
ръчно изработени мартенички.

От своя страна гордите 
родители подготвиха индиви-
дуално видеа за Националния 

празник Трети март – Ос-
вобождението на България. 
Това решение бе продикту-
вано от факта, че занятията в 
Неделното училище, както и 
навсякъде в Чехия, се провеж-
дат в електронна среда с цел 
опазване здравето на децата и 
техните учители.

Във видеата децата реци-
тираха стихчета на великите 
български творци в чест на 
загиналите герои за свободата 
на България.

Нека и занапред да спазва-
ме българските традиции и все 
така приятно да прекарваме 
българските празници!  ◆
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Благотворителна
кампания

Кампанията е инициирана от г-жа Хана Тршещикова (Hana 
Třeštiková), съветник в Областта на културата и туризма към Праж-
кото кметство, и подкрепена от Националния музей, Института за 
националните паметници и Министерството на културата. 

Уникалната, изцяло дървена църква е построена през втората 
половина на XVII век в Задкарпатска Русия, а през 1929 г. е пренесе-
на в градините „Кински“ – дарение от русините на Прага като обща 
столица, тъй като по време на Първата република Задкарпатска 
Русия е част от тогавашна Чехословакия. 

Призивът към националните малцинства бе отправен от г-н 
Иржи Книтл (Jiří Knitl), председател на Комисията за националните 
малцинства към Пражкото кметство и достигна до нас благодарение 
на г-н Георги Бечев, официален представител на българското мал-
цинство към чешкото правителство. „Вярвам, че в този момент заед-
но ще подкрепим възстановяването на паметника, близък най-вече 
на представителите на русинското и украинското малцинство като 
символ на принадлежността им към нашето Отечество, но, съще-
временно, и символ на вярата и приятелството“, изтъква г-н Книтл. ◆

за спасяване на православния храм „Св. Архангел 
Михаил“ в градините „Кински“, гр. Прага. Уникал-
ната сграда и исторически паметник бе почти из-
цяло унищожена вследствие на разразил се пожар 
на 28 октомври м. г. 

Като част от програмата по честването на Патронния праз-
ник, беше подредена чудесната изложба „Природата около нас“ 
– с най-талантливите рисунки на учениците от първи до шести 
клас на БСУ „Д-р Петър Берон“, гр. Прага, създадени под вещо-
то ръководство на г-жа Станева. Последната инициатива беше 
поднасянето на цветя пред паметната плоча-барелеф на д-р 
Петър Берон. Представителната група ученици (броят им беше 
съобразен с противоепидемичните изисквания) беше водена от 
учителите г-н Вълчев и г-жа Милева. 

Благодарим ти, учителю Берон!
Вечна слава и свещен поклон! ◆

Към момента са събрани 
1 653 227,06 чешки крони. 

Кампанията продължава! 
Финансовите дарения, както от отделни граждани, 

така и от сдружения на различните общности, 
могат да се изпращат на сметка: 500089822/0800.


