
Наталия Михалевска – Началник на 
отдел, дирекция ОКИ в МОН направи 
презентация на програмата „Роден 
език и култура зад граница“ и ПМС 
334 за българските неделни учили-
ща в чужбина. Съобщи условията, 
на които трябва да отговаря едно 
училище, за да бъде финансирано от 
МОН, като подчерта, че по национал-
ната програма финансовите средства 
са по-малко, докато лицензираните 
училища могат да бъдат финансира-
ни с много повече средства, но ус-
ловието е да имат поне една година 
образователна дейност. Стана ясно, 
че в момента в нашите съботно-не-
делни училища се обучават около11 
000 деца и че МОН отпуска над 5 млн. 
лева за тази цел. 
МОН методически и финансово 
подпомага училищата – дава средства 
за възнаграждения на учителите по 
български език и литература, геогра-
фия и история, както и за материална 
база, за учебници, помагала, дидак-
тически и методически средства, за 
абонаменти на педагогически изда-
ния, за извънкласни и извънучилищни 
дейности, за оборудване, снабдяване 
с музикални инструменти, носии и др. 
Тази година за първи път са издаде-
ни и учебни помагала по български 
език и литература от 1 до 4 клас., 
адаптирани за децата от българските 
общности в чужбина 

От презентацията стана ясно, че про-
грамата „Роден език и култура“ е на-
сочена към младите училища, които 
нямат една година образователна 
дейност. По нея се финансират дет-
ските градини, както и извънкласна-
та дейност на училищата от Молдова, 
Сърбия, Македония, Румъния и т.н..
Наталия Михалевска завърши 
с думите: „Нито една политика, нито 
един проект няма да бъдат успешни, 
ако няма желание и ентусиазъм на 
такива хора като организаторите на 
това събитие. Родолюбието не е са-
мотно занимание, то е кауза, трябват 
съмишленици. В този смисъл искам 
да благодаря за това, че сме тук и че 
сме поканени сред вас, за да споде-
лим нашия опит за организираното 
обучение на българските деца по 
света“.
Коянка Димитрова – директор на 
дирекция „Български общности 
и информационна дейност“ в ДАБЧ 
направи обзор на българските 
образователни звена в чужбина 
и представи положителния опит на 
българската общност. Тя съобщи, че 
към началото на учебната 2013/2014 
г. общият брой на образователни-
те структури, в които е застъпено 
изучаването на български език е 283, 
като 26% от образователните звена 
остават извън програмите на финан-
сиране от МОН.

От тези 283 училища 208 са българ-
ските неделни училища, създадени 
от българската общност в различни 
държави и 75 са държавни учили-
ща в образователната система на 
Украйна, Молдова, Сърбия и Румъ-
ния, в които е застъпено обучение по 
български език и литература. Коянка 
Димитрова обърна внимание върху 
основните направления на дейност-
та на ДАБЧ по отношение на съхра-
няване на националната идентичност 
на българите в чужбина: мониторинг 
върху състоянието на българските 
училища зад граница, подпомагане 
на тяхната образователна и културна 
дейност, популяризиране на техните 
инициативи, иницииране на форуми, 
издателска дейност, посветена на 
децата от българските общности.
Темата за запазване на българския 
език в чужбина предизвика голям 
интерес у слушателите. Те участваха 
активно в обсъждането, задаваха 
въпроси, изказваха свои мнения, 
споделяха своя опит, натрупан в учи-
лищата в Унгария, Испания и Чехия.
Би било добре, ако подобни срещи 
с представители на Министерството 
на образованието и науката и на 
Държавната Агенция за българите 
в чужбина се провеждат все по-чес-
то. 

Мария Захариева
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Кръгла маса на тема:  
Запазване на българския език 

в чужбина при поколенията българи

Наталия Михалевска от МОН Коянка Димитрова от ДАБЧ


