Текст: Румяна Георгиева, снимки: архив на сдружение „Възраждане“
В обществения живот на тукашните българи винаги е било необходимо съществуването на притегателен център, който да запознава и просвещава потомците на емигриралите българи с историята и културата на България.
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БЪЛГАРИТЕ В ЧЕХИЯ

Българско
неделно училище

„Светлина в тунела“ за българското
ни самосъзнание в Чехия представлява Неделното училище към
сдружение „Възраждане“, което
отвори врати за най-малките граждани и съратници на България. След
като българското министерство на
образованието допусна нулева учебна година в шестдесетгодишната
история на училище „Петър Берон“
в Прага и никой не можа да предотврати такова посегателство срещу
българското ни достойнство, една
благонамерена организация „Възраждане“ се нагърби със задачата да
събере най-малките представители
на българската общност в Прага на
улица „Воцелова“ 3, където се намира седалището на Дома на националните малцинства в Чехия. Там малчуганите на възраст от 3 до 6 години се
учат да пеят и рецитират български
песни и стихотворения, рисуват,
забавляват се и играят под вещото
ръководство на очарователната
Детелина Йорданова. По-големите
деца в училищна възраст изучават
български език. Този езиков курс се
води от Галина Петрова.
По повод различни празници от
българския календар учениците на
Неделното училище изнасяха програми, в които се пееше и декламираше
на български език. Едни от вълнуващите за децата тържества бяха
посветени на Великден и на Деня на
детето. Великденската трапеза предизвикателно привличаше погледа
на най-малките с изкусно боядисаните яйца и вкусни козунаци, които
бяха донесени от родители и гости.
Малките ученици нетърпеливо се
нахвърлиха върху нея веднага след
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РОДИТЕЛИТЕ ЗА НЕДЕЛНОТО
УЧИЛИЩЕ:

Кирил Славов: Дъщеря ми с радост
идва в Неделното училище. Водим
я с желание, защото живеем извън
Прага и то й дава възможност да общува с други български деца. За мен
това е много важно още повече, че
децата тук са в една типично българска атмосфера.
Грациела Каменова: Неделното
училище съчетава полезното с приятното. В него децата не само се учат
да говорят и пишат на български,
но се изявават и творчески – пеят,
танцуват, рисуват и участват със
свои програми на всички големи
български празници. Щастлива съм,
че Неделното училище съществува.
Васил Кабасанов: Като всяка спонтанна инициатива, Неделното училище е нещо много хубаво. То е много
значимо за нас, защото дъщеря
ни ще посещава чешко училище
и много държим паралелно с това да
учи и българско четмо и писмо. Тук
е много интересно и забавно и всяка
седмица с нетърпение чака да дойде
в Неделното училище.
Стоянка Русева: Много се радвам,
че има Неделно училище. Радвам
се, че българските деца вече има
къде да се събират, да общуват на
български, да учат песнички и игри.
Аз съм баба на един от най-малките
ученици. Присъствах на празника
на детето и видях колко са щастливи
нашите внуци заедно. Колко им е весело и хубаво! Желая училището да
се посещава от все повече деца, за
да не забравят те къде са корените
им и да не се къса духовната връзка
с България.
Д-р Екатерина Зайкова: Неделното училище дава възможност на
децата с български произход, които
учат в чешки училища, да се учат да
четат и пишат на български и да се
запознаят с историята и културата на
България.
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официалното изпълнение на тяхната
програма, след което се осъществи
традиционният великденски „бой“
с яйца. Удовлетворени бяха и деца,
и родители, защото всички се чувстваха близки тук, далеч от България.
Свързваше ги приятната и задушевна
атмосфера на българския Великден.

Мая Маринова: Неделното училище
към сдружение „Възраждане“ е eдна
прекрасна инициатива. В него децата
имат възможност да се срещнат,
опознаят и да общуват на български,
защото вкъщи все повече говорят
предимно на чешки. Благодарение на
децата се сближихме и ние, родителите. Все по-често се случва моите деца
да ми говорят на чешки, защото живеят в чешка езикова среда. А сега вече
си тананикат български песнички.
Неделното училище раздвижи позаспалия български дух в Прага и ни
пробуди от летаргията. Непонятна
е пълната незаинтересуваност от
страна на Агенцията за българите

в чужбина към училището. Нейни
представители са идвали няколко
пъти в Прага през последните месеци и напълно са игнорирали децата
от Неделното училище, което е едно
духовно средище на българската
общност в Прага.

БЪЛГАРИТЕ В ЧЕХИЯ

Друг чисто детски празник събра
отново родители и деца-ученици на
Неделното училище. Първи юни бе
отбелязан с подобаващото присъствие на подаръци, предоставени от
сдружение „Възраждане“. Украсата
от балони по-късно се превърна
в атрибут в игрите на малките палавници, които след тържествената част
и почерпката от сладки вкусотии
и бонбони, се впуснаха в импровизирана „балонена борба“.
Неделното училище е една от
неформалните алтернативи за
поддържане на българския ни дух
и съзнание и да се надяваме, че все
повече ще просперира. Повече от
сигурно е, че то може да изиграе
ролята на българска духовна стряха,
където обучението да има неформален характер. Това го потвърждава
и фактът, че има интерес и от много
по-големи възрастови групи, които
вече са информирани за съществуването на Българското Неделно училище. Перспективата е такава, че от
следващата учебна година се предполага въвеждането на програма за
обучение и на по-големи възрастови
категории – ученици и студенти.
Тенденцията е всъщност Неделното
училище да остави отворени вратите
си за всеки съратник и радетел на
българското, на българската писменост и култура. Нека малките не
забравят, че са българчета и нека им
дадем шанс не само да знаят стихотворението на Вазов „Аз съм българче“, но и да го почувстват
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