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Поредното вълнуващо преживяване на учениците и учителите от
БСОУ „Д-р П. Берон“ бе на 24 ноември 2011 година. След учебните занятия актовата зала на училището
се оживи в нетърпеливо очакване
на скъпи гости, които пристигнаха
като посланици на българската
култура далеч зад пределите на
Родината ни.
Посещението бе в рамките на Дните на българската култура в Прага,
които се организират вече традиционно от гражданско сдружение
„Възраждане“ и във връзка с 10-та
годишнина от създаването на
сдружението.
Имахме удоволствието да посрещнем г-н Росен Иванов, председател
на Държавната агенция за българите
в чужбина; г-жа Коянка Димитрова
– директор на Дирекция „Български
общности и информационна дейност“, г-жа Горяна Ленкова – дипломат от посолството на РБългария
в Чешката република, както и организатора на тази среща – г-жа Мария
Захариева, председател на сдружение „Възраждане“; председателя
на Училищното настоятелство – г-н
Петър Попов, зам.-председателя
на настоятелството – г-жа Силвия
Кръстева.
Вниманието на всички бе привлечено
от музикантите Десислава Димчева
и Валери Димчев, с които предстоеше
интересна творческа среща.
След представяне на гостите, г-н Начев предостави думата на г-н Иванов,
който изрази задоволството си от
възможността да бъде на българска
територия , в Българското училище

в Прага, което е добър партньор на
ДАБЧ в повечето прояви, посветени
на децата от българските общности
по света.
Като благодари от името на цялото
ръководство на Агенцията за успешните участия на ученици от нашето
училище в детските конкурси на
ДАБЧ, г-н Иванов , заедно с г-жа Димитрова, връчиха грамоти и награди
на отличените деца в литературния
конкурс за есе „Стефан Гечев“ и по
изобразително изкуство „България
в моите мечти“.
Публиката с радост аплодира наградените, а малките художници,
поощрени от г-жа Луиза Станева,
преподавател по изобразително
изкуство, поднесоха собственоръчно
изработени сувенири на гостите от
Агенцията.
В следващите минути залата бе завладяна от звучните фолклорни ритми
на изпълненията на Валери Димчев
– тамбура и Десислава Димчева –
народни песни.
Наричат Валери Димчев „Стравински
от Благоевград“ – той е професионален музикант виртуоз на тамбурата,
композитор, аранжор със съвременен поглед към фолклора. В уменията
му да претворява музиката с този народен инструмент пролича неговият
рядък музикален талант.
Десислава Димчева, със своите
изпълнения на песни от Пиринския
край, Родопите и Шоплъка, омая
публиката, сияеща в пъстроцветната
си национална носия.
Композициите впечатляваха с разнообразни ритми и изтънчен автентичен стил.

Изпълненията бяха приети сърдечно
и учениците ги аплодираха дълго.
Голямата изненада за всички бе финалът на фолклорния концерт, защото
той бе съвместна изява на музикантите с момичетата от вокална група
„Лира“от нашето училище. Песните
„Радо, мари Радо“ и „Катерино, моме“,
в съпровод на тамбура от Валери
Димчев и китара от г-н Моравенов,
ръководител на групата, допринесоха
за въодушевеното и приповдигнато
настроение в залата.
Директорът на училището – г-н
Начев, благодари за прекрасните изпълнения, с които се докоснахме до
богатия български фолклор, и връчи
почетния знак на БСОУ „Д-р П. Берон“
на музикантите с пожелание за нови
срещи, които да служат като мост за
съхранение на българското самосъзнание.
След концерта гостите от Агенцията
се срещнаха с педагогическия екип
на училището.
Г-н Иванов благодари за активното
участие, добрата подготовка и отличното представяне на учениците от
БСОУ в конкурсите , организирани
ежегодно от ДАБЧ, като даде висока оценка за съвместната работа.
Представи накратко дейността на
Агенцията през последната година
с българските училища в чужбина
и пое ангажимент да бъде осигурен
целогодишен абонамент на в-к „Аз
Буки“, както и методични материали
за училището. Подари книги и брошури, издадени от Агенцията .
Проведеният разговор с учителите
допринесе за размяна на идеи и мнения за по-нататъшни разнообразни
инициативи , за развиване на дейности, насочени към съхраняването
на националния дух, език, култура
и самобитност зад граница.
В знак на благодарност за доброто
сътрудничество през годините, общите цели и успешните съвместни изяви
с Държавната агенция за българите
в чужбина, г-н Начев връчи почетния
знак на БСОУ „Д-р П.Берон“ на г-н
Росен Иванов.
Снежана Тасковова
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