
В навечерието на 24 май Българското 
училище „Д-р Петър Берон“ в Прага 
чества своя 60 годишен юбилей. Зала-
та на театър „Талант“ в Прага, където 
се проведе тържественото честване, 
се изпълни с ученици, учители и роди-
тели. Специални гости на тържеството 
по случай 60-годишнината от основа-
ването на училището бяха председа-
телят на Народното събрание Георги 
Пирински, извънредният и пълномо-
щен посланик на Република България 
в Чешката република Здравко Попов, 
пълномощен министър Маргарита 
Ганева, народни представители, както 
и служители на Агенцията за българи-
те в чужбина. 
Директорката на училището г-жа 
Албена Георгиева поздрави при-

състващите с двойния празник – 24 
май и 60-годишнината от основа-
ването на училището. Тя подчерта 
в словото си, че България в трудни-
те следвоенни години е намерила 
средства да създаде българско 
училище в Прага, за да даде въз-
можност на българските деца в Че-
хия чрез българско образование 
да останат българи и да се гордеят 
със своя произход. Председателят 
на Народното събрание Георги 
Пирински подчерта значителният 
принос на БСОУ „Д-р Петър Берон“ 
в съхраняването на българския 
език и националните традиции на 
българската общност в Чехия. Той 
добави, че България като страна 
членка на Европейския съюз тряб-

ва да има това сериозно училище 
в Прага. Държавната агенция за 
българите в чужбина награди 
училището с паметен медал „Иван 
Вазов“, а една от най-талантливите 
му учителки г-жа Луиза Станева – 
с почетна грамота.
Учениците от Българското учили-
ще изнесоха богата художествена 
програма, включваща народни 
песни, танци, рецитации и солови 
изпълнения. Децата от Неделното 
училище към сдружение „Възражда-
не“ поздравиха зрителите с народна 
песен „Цеко, бре“. Всички присъства-
щи получиха приложението към спи-
сание „Българи“, издадено по случай 
60-годишнината от създаването на 
БСОУ „Д-р Петър Берон“.

60 години БСОУ „Д-р Петър Берон“ в Прага

Текст: М. Захариева, снимки: архив на БСОУ „Д-р Петър Берон“ и М. Захариева

4

3 
| 2

00
8

Б
Ъ

Л
ГА

Р
И

Т
Е 

В
 Ч

Е
Х

И
Я

Bulgari_2008_03.indd   4Bulgari_2008_03.indd   4 18.6.2008   21:01:5518.6.2008   21:01:55



ПО ПОВОД 60-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ 
НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕДОСТАВЯМЕ 
НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ РАЗГОВОР 
С ДИРЕКТОРКАТА НА БСОУ „Д-Р ПЕ-
ТЪР БЕРОН“ АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА

Г-жо Георгиева, Българското учи-
лище в Прага навърши 60 години? 
Какви са основните и съпътства-
щи прояви, свързани с юбилея на 
училището?
За всички нас, ученици и учители на 
българското училище в Прага, това 
бе една знаменателна година. Всич-
ките ни дейности бяха подчинени 
на 60- годишнината на училището. 
Искахме да покажем, че сме дос-
тойни наследници на ентусиастите, 
създали и утвърдили авторитета му 
през годините. 
Много изяви имаха учениците на бъл-
гарското училище в Прага през тази 
година. Ще спомена само някои от тях:

Конкурси за рисунка на тема „Моето  
училище“ и емблема на училището;

Конкурс за съчинение и есе, посве- 
тени на родното училище;

Спортни турнири; 
Училищен турнир и международно  

състезание по СУДОКУ, с участието 
на ученици от чуждестранни учили-
ща в Прага;

Изложба на наградени от Държав- 
ната агенция за българите в чужбина, 
рисунки на наши ученици и творби 
на учителката по изобразително из-
куство в училището – Луиза Станева;

Тържествен концерт с участието  
на всички наши таланти.

Какви са наградите, които получи 
училището по случай 60-годишни-
ната си?
За 60-годишнината училището полу-
чи различни награди. Ако говорим 
за институционални награди, това 
е паметен медал „Иван Вазов“ за 
значителен принос в съхраняване 
на българския език , националните 
традиции пред българската общност 
в Чешката република , присъден на 
БСОУ „Д-р Петър Берон“ от Държав-
ната агенция за българите в чужбина.
За нас обаче не по-малка награда бе 
и пълният с гости и приятели салон 
на театъра, където се състоя тър-
жествения концерт на училището. 
Награда бе и финансовата подкре-
па от Сдружението на българите 
в Прага „Възраждане“, за наемане 

на залата за концерта на училището 
и отпечатването на книжката „60 
години българско училище в Прага“. 
Това бе и единствената помощ, която 
получи училището от българските 
организации в Чехия при подготов-
ката и провеждането на празника.
Награда бяха топлите думи на обич 
и признателност към училището, 
казани от бивши възпитаници, гости, 
родители.
Награда бе и изключителното вни-
мание, което оказа на училището 
парламентарната делегация, водена 
лично от Председателя на Народно-
то събрание на Република България, 
г-н Георги Пирински. Срещата на 
учителите с българските депутати, 
признанието за значимостта на 
училището, като духовен център на 
българите в Чехия, недвусмислено 
декларирано от г-н Пирински, бе по-
вече от награда за нас. Подкрепа от 
българската държава – това е нужно 
на всички нас.

В чужбина има още две държавни 
български училища – в Будапеща 
и в Братислава. Те също се сблъск-
ват с ограниченията, които нало-
жи Министерството на образова-
нието, относно броя на учениците. 
Сътрудничите ли си с тях в търсе-
не на решение за съхраняване на 
тези три училища? 
Трите държавни български училища 
в Прага, Братислава и Будапеща са 
твърде различни по своята специ-
фика. Изискванията, поставени от 
Българското министерство на обра-
зованието и науката в последните 
две години, се отразяват в различна 
степен на всяко от тях. Но естествено 
проблемът е един – необходимостта 
от достатъчен брой деца за осигу-
ряване на ефективност на процеса 
на обучение и финансиране. По-
ложителен факт е, че в последните 
месеци въпросът за образованието 
на българите, зад граница, стои на 
вниманието на държавните инсти-
туции, имащи отношение към този 
въпрос. За съжаление във форумите, 
на които се обсъждат тези проблеми, 
участват хора, нямащи професионал-
ните аргументи в полза на каузата 
на държавните училища в чужбина. 
Така се създава впечатление, че тези 
училища се различават от всички ос-
танали форми, които наричат себе си 

„училища“, само по начина на финан-
сиране. А това съвсем не е така. За да 
се вземе предвид и нашата позиция, 
планираме организирането на кръгла 
маса по проблемите на образование-
то на българите, живеещи извън гра-
ниците на България. И каним на този 
форум всички отговорни институции.

Според Министерството на об-
разованието българските учи-
лища в чужбина поглъщат много 
средства и един ученик струва 
на държавата около 10 000 лева? 
Има ли начини за по-икономично 
управление и какви са те?
Тези числа са много различни за три-
те училища. Може би това е някаква 
усреднена стойност. За училището 
в Прага годишната издръжка на един 
ученик е около 2 400 евро, което 
е около 4 пъти повече от разхода, оп-
ределен за един ученик в България. 
Това наистина е значителна разлика. 
Разбира се винаги има възможност 
за по-икономично разходване на 
средствата и ограниченията, които 
налага Министерството на образо-
ванието и науката, са ориентирани 
именно в тази посока. Друг въпрос 
е, дали при решаване на проблемите 
за образованието и възпитанието 
на младите българи зад граница 
финансовите аргументи трябва да са 
единствените.

През май по стара традиция 
Българското училище изпраща 
абитуриентите. Колко ученици 
завършиха тази година и какво 
им пожелахте?
Изпращането на абитуриентите 
е един от най-емоционалните миго-
ве в живота на едно училище. И за 
българското училище в Прага това 
са мигове на най-голямо вълне-
ние – на радост от успешния финал 
в образованието на нашите шестима 
абитуриенти и неизменната тъга от 
предстоящата раздяла. 
От много години отправям към уче-
ниците си едно и също простичко 
пожелание: да са щастливи в житей-
ския си път. С това им пожелавам 
всичко – и добро здраве, и успешна 
реализация в личен и професио-
нален план, и разбира се, достоен 
и почтен живот. Всичко онова, което 
сме искали да ги научим през годи-
ните, прекарани заедно в училище. 
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