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Българчета в чужбина за 
пръв път на тест по българ-
ски език

11 246 деца от I до VII клас в българските недел-
ни училища в чужбина се явиха на първия по рода 
си тест по български език, който се проведе онлайн. 
Тази година външното оценяване за владеене на 
родния език е по желание, но от 2022 г. то ще е за-
дължително за всички ученици от първи до девети 
клас включително. Интересът към изпита беше 
впечатляващо силен – включиха се 341 училища 
от 39 държави, съобщиха от Министерството на об-
разованието и науката (МОН), което подпомага ор-
ганизационно, методически и финансово общо 376 
неделни училища в 44 държави с 19 856 ученици 
от І до VІІ клас. Участвали са ученици от български 
произход или от смесени бракове, родени в чужби-
на, които по желание на своите родители изучават 
техния език. Най-масово беше участието на българ-
четата в Украйна, Великобритания и Испания. Най-
много тестове са попълнени от ученици във втори, 
първи и трети клас.

Изпитът се проведе в събота, 15.5. от 8 до 20 ч. 
българско време. Първи се включиха децата в Нова 
Зеландия и Ванкувър в Канада, последни попълни-
ха теста българчетата в САЩ и останалите части от 
Канада. Учениците решаваха задачи в електронна 
платформа, като всеки влизаше с уникален код. 
Децата от първи до трети клас отговаряха на 15 
въпроса в рамките на 30 минути. Двадесет зада-
чи за 40 минути имаха учениците от четвърти до 
седми клас. По общото мнение на техните учители 
всички са се справили бързо и успешно. 

Тестовете са подготвени от МОН, за да бъде 
оценен постигнатият от учениците напредък в 
неделните училища. Анализът на резултатите ще 
позволи да се вземат мерки за подобряване ка-
чеството на образованието, за актуализиране на 
учебните програми и помагала, за допълнителна 
квалификация на учителите и др. Тестовете и плат-
формата за изпита са разработени в рамките на 
националната програма „Роден език и култура зад 
граница“. (trud.bg) ◆

Медна монета с лика на 
Стоянка Мутафова ще бъде 
емитирана през 2022 г.

С нея ще се отбележат 100 години от рожде-
нието на актрисата. Паричният знак ще е част от 
серията „Български творци“. Това става ясно от 
публикуваната монетна програма на Българска 
народна банка (БНБ) за следващите 3 години. 

Само през 2021 г. предстои да бъдат емити-
рани четири нови сребърни възпоменателни мо-
нети, като тяхната номинална стойност ще е 10 
лв. Първа ще е монетата по случай 200 години от 
рождението на Георги Сава Раковски. Тя ще е от 
серията „Българско възраждане“, като предвари-
телният срок за емитиране е март месец. Следва 
монета „Нестинарство“ от серията „Български 
традиции и обичаи“, която ще бъде пусната през 
май месец. 100-годишнината на Националната 
музикална академия също ще бъде чествана с 
метален паричен знак. Последната монета ще 
е с име „Хан Омуртаг“ от серия „Средновековни 
български владетели“. За разлика от останалите, 
тя е с проба 925/1000 и има нанесено частично 
позлатяване. Планираният срок за емитиране е 
ноември. (standartnews.com) ◆

Мач събра средства за па-
метник на Св. св. Кирил и 
Методий в Цариброд

Сборен отбор от български футболни леген-
ди победи лидера на сръбския женски футбол 
„Трейс Машинац“ с 6:2 в демонстративен мач 
на терена на Национална футболна база „Боя-
на“. Двубоят бе благотворителен за събиране 
на средства за изграждането на паметник на 
Светите равноапостоли Кирил и Методий в двора 
на едноименната гимназия в сръбския град Ца-
риброд. На полувремето бе проведен аукцион, 
който набра почти 3500 евро за благородната 
инициатива. 

Официалното откриване на паметника на Св. 
св. Кирил и Методий в Цариброд ще се състои на 
23 май 2021 г. (glaspress.rs) ◆

Повод за гордост: Ще пре-
подават български роман в 
европейски университет

Романът „Физика на тъгата“ на писателя Ге-
орги Господинов е сред избраните „15 книги – ше-
дьоври на ХХ и ХХI век“, които се преподават във 
Варшавския университет. Произведението му ще 
бъде част от курс по модерна световна литерату-
ра, разказват от екипа на Господинов. Така „Физика 
на тъгата“ застава редом с признати класики като 
„Името на розата“ и „Сто години самота“. В списъка 
на специализирания курс са още „Параграф 22“ на 
американския писател Джоузеф Хелър, „Истанбул“ 
на Орхан Памук, „Вила Тъга“ на Патрик Модиано, 
„Повелителят на мухите“ от Уилям Голдинг, „Смърт 
в Андите“ на Марио Варгас Льоса, разказите на 
Борхес и др. Петима от избраните 15 автори са 
носители на Нобелова награда за литература. „Фи-
зика на тъгата“ е публикувана на 18 езика в над 
25 страни по света. Тази есен полското издание 
на романа е финалист за европейската награда 
„Ангелус“, която ще се връчи на 19 октомври. 
(traffi  cnews.bg) ◆

Връчиха наградите на 
Съюза на артистите в Бъл-
гария „Икар“ 2021 г.

100 години след основаването на Съюза, за 
първи път церемонията се провежда в деня на 
Светите братя Кирил и Методий, 11 май.

Награда „Икар“ за чест и достойнство се при-
съжда на Любомир Бъчваров.

„Икар“ за изключителен принос към музи-
ката, излъчена от Гилдията на Музикалните арти-
сти, бе присъдена на Михаил Белчев.

„Икар“ за изключителен принос към българ-
ския театър посмъртно се присъжда на актриса-
та Татяна Лолова. (duma.bg) ◆


