
20 Роден глас

УЧ
ЕН

И
Ч

ЕС
К

И
 К

А
Л

ЕЙ
Д

О
СК

О
П

Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

„Бъдете стожери 
на българските традиции“,
пожела на 24 май директорът на Българското училище в Прага, обръщайки се към учители и ученици в 
Деня на Светите братя, на българските букви и родната просвета и култура.

В тържественото си слово 
г-жа Носикова изтъкна, че 
„посрещаме този празник 
във време на изпитания, 
които ни поставят пред 

трудности в много отношения, зато-
ва и днес не сме в пълен състав“. За 
разлика от предишни години, с оглед 
на противоепидемиологичните из-
исквания, на празника присъстваха 
само абитуриентите и родителите им; 
учениците от I и XI клас. В ограничен 
състав бяха и поканените гости: г-н 
Христо Йовчевски – Втори секретар 
в Българското посолство в Прага, за-
веждащ Политическа и прес-служба, 
г-жа Галина Тодорова – директор на 
Българския културен институт в чеш-
ката столица и г-жа Камелия Илиева 
– главен редактор на сп. „Роден глас“. 

Директорът на училището не скри 
благодарността си към своите колеги, 
които в дните на пандемията дадоха 
всичко от себе си и се справиха от-
лично. Не малко успехи са постигна-
ли през годината и учениците на БСУ 
„Д-р П. Берон“ и това е повод за радост 
и удовлетворение на преподаватели и 
родители. Г-жа Носикова се обърна с 

респект към тях, не забравяйки, че те 
са училищен партньор от изключи-
телна важност: „Уважаеми родители, 
желая Ви здраве и удовлетворение от 
личния Ви принос във възпитанието 
и запазването на българското писме-
но слово!“. 

В приветственото си слово г-н Йов-
чевски припомни силата на родното 
слово и символиката на българската 
азбука, а после, заедно с директора на 
училището, раздаде грамоти и награди 
на отличените учители и ученици. С 
емоция и уважение присъстващите се 
разделиха с дългогодишните учители 
г-жа Светла Васева, преподавател по 
чешки език и с г-жа Светла Болчева, 
преподавател по български език и ли-
тература. За своя всеотдаен труд с бла-
годарствени грамоти бяха удостоени 
г-жа Мария Георгиева и г-н Сашо Или-
ев. Десетки бяха раздадените грамоти 
за постигнати успехи в различни кон-
курси на талантливите деца от Бъл-
гарското училище в Прага. Към тях се 
присъединиха и наградите от между-
народния конкурс „Моят роден глас 
е…“, посветен на 50-годишния юбилей 
на „Роден глас“ – едно от най-старите 

списания, издавани от българите в Ев-
ропа, извън територията на България. 
В краткото си изказване главният ре-
дактор на медията благодари на дирек-
тора на училището, на учителите Луиза 
Станева и Светла Болчева за чудесното 
представяне на учениците им и обяви 
имената на отличените. 

Последвалата литературна про-
грама припомни делото на Първоучи-
телите, а вече успешно завършилите 
първокласници зарадваха всички с 
весели песнички и перфектно изпъл-
нени стихчета. 

После… дойде ред на:
Къде останахте,
чудни вечери,
с безброй желания неизречени?
Къде сте мигове,
пожелавани,
със откровения,
незабравени цял живот?
В главната роля бяха дванайсе-

токласниците. По традиция, това е и 
най-емоционалната част на празника, 
когато вече порасналите абитуриенти 
се сбогуват със своите учители и при-
ятели и… продължават нататък с вя-
рата, че ги чакат само празници…  ◆

Химнът на Първоучителите изправи на крака присъстващите


