„Добро ли сме, зло ли сме правили, потомството нази ще съди.“
Д-р Петър Берон
Всеки народ има в своята история
светли имена на големи люде, които
са оставили значима диря чрез своите дела. Те не се забравят никога, към
тях се обръщаме винаги, когато са ни
нужни.
Такова име в българската история без
съмнение е д-р Петър Берон – великан на духа, възторжен поклонник на
българското слово, вдъхновен носител на пламенно родолюбие, чието
име с гордост носи нашето училище.
Днес, 21 март 2011 година , се навършват 140 години от смъртта на
гениалния български просветител,
учен, енциклопедист, педагог, философ, лекар и естественик.
В историята на Българското възраждане д-р Петър Берон е една от най-необичайните и интересни фигури. Неговото име многократно е съпътствано
от определението Първи – първият
европеец в българската литература,
първият български учен; неговият „
Буквар с различни поучения“ е първият български учебник за модерно

образование и става настолна книга
за всички поколения възрожденци.
В обем само от 141 страници и в малък
формат, авторът като че ли събира
в него цялата вселена!
„Рибният буквар“ е епохално дело
в нашето национално пробуждане,

в нашата просвета и образование,
в нашето учебно дело и книжовност.
Написан през 1824 година на говорим по това време жив народен
език, той е първата печатна книга
в новобългарската ни литература
със светско, гражданско и научно
съдържание.
Този Буквар тръгва между зажаднелите за наука и образование българи,
за да стане за кратко време тяхна любима книга – книга, която ги поучава,
разтваря очите им за знанието, разкрива пред тях необятните простори
на просветата.
Чуден е устремът на този българин
към ново знание и творческо действие!
Берон участва активно в научния
живот на Европа. Посещава Прага,
Берлин, Лондон; чете реферати
в Париж и Виена, разяснява своите
концепции, получава признание.
На днешния ден всички ученици
и учители от БСОУ „Д-р Петър Берон“
– гр.Прага изразяват своята възхита,
почит и уважение към този велик
български възрожденец.
Във връзка с отбелязването на тази
годишнина бе обявен конкурс за
ученическо творчество. Представители от всички класове се включиха
в инициативата.
От най-сполучливите творби бе

оформена експозиция във фоайето на училището, където на видно
място , под портрета на Петър Берон,
всички могат да прочетат есетата на
Силвана Стойчева от 9-ти клас, на
Нина Пенкова от 11-ти клас, да се
запознаят с богатите материали за
живота и делото на нашия патрон,
да разгледат рисунките на Габриел
от 6-ти клас, да научат Химна на д-р
Петър Берон. Класните ръководители, с активното участие на учениците,
проведоха беседи, посветени на този
енциклопедичен ум , побрал у себе
си цялото знание на своето време.
Д-р Петър Берон преброжда дебрите
на всички науки, дълбините на всички философски системи и си поставя
една гигантска цел: да изработи своя,
нова система на знанието, та в нея ,
след като разкрие последователно
тайните на земята, на живота, на
далечните небесни тела, да постигне
като мислител и философ същината
на единството в огромното многообразие на света. „Неговият образ
е чист и ясен; и ако погледнем понастоятелно в далечното, в пространството на космическото, към което
той се е стремял – ще съзрем може би
една звезда, осветила националното
ни име.“
Снежана Тасковова
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