БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ

Наградени творби в конкурса „Аз съм българче“
БЪЛГАРИЯ
България, тя е моята страна,
страна, покрита с гори и поля,
поля, пълни с плод и цветя,
цветя с аромат на българска земя.
България ще е винаги в моето сърце,
както и във всяко българско дете,
България,тя е моята страна,
страна, в която ще се върна.
И когато аз се върна
баба и дядо ще прегърна,
ще бъда радостен, щастлив,
че съм се върнал в моя град красив.
Българийо, ти знай,
че обичам те безкрай,
дори и да съм надалеч,
аз ще те помня веч.
Калин Георгиев Георгиев,
15 год., 9-ти клас,
БСОУ „Д-р Петър Берон“,
Прага, Чешка република

МОЙ ГРАД, МОЙ СВЯТ
Виждам как слънцето се скрива отвъд
хоризонта
и с химикалка в ръка и разпилени мисли
се сещам за онзи здрач,
който наблюдавах в захлас от терасата
на моя роден дом
в моя роден град.
Тази малка мисъл,
това пленително чувство
е искрицата, която разпалва тлеещия
огън
в буйни пламъци,
огряващи забравени спомени
и избледнели емоции.
Пред очите ми започват да се рисуват
картини –
места ярки. Цветни, ослепяващи
повече от последните лъчи на светлината
–
толкова познати, но и толкова далечни.
Сякаш съм там, но не съвсем.
Картини на безкрайни поля,
ширнали се по кръгозора,
осеяни с разноцветни цветя,
чиито багри лекуват отровената ми душа.
Чиито опияняващ аромат усещам чак тук,
въпреки че отдавна се е изгубил
някъде в миналото.
Картини на планински извори и реки,
провиращи се покрай заплашителни
върхове и брулени хълмове.
Бистра вода, пречистваща ума ми
и течаща в ритъм с моето сърце.
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Александър Кръстенов, 10 г., 2 място

Мислите пораждат картини, а те –
спомени,
отварящи стари и зараснали рани,
глождещи сърцето ми с носталгия по
миналите години
и оставящи след себе си далечно чувство
на щастие и покой.
Виктория Мартинова, 7 г.
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Картини на ясни и прохладни нощи,
прекарани навън с одеяла и чаша чай,
наслаждаваща се на спокойствието
и тихите топли на нощните птици,
взираща се в хилядите звезди
светещи с блясъка на нощната магия,
отразявайки копнежа в очите
на милионите им наблюдатели.

Спомените са прозорец към миналото,
през който само наблюдаваш,
без да се докоснеш
до онези, по-прекрасни дни.
Още подочувам ехото от детските
смехове,
така звънливи, така истински,
но радостта отеква в далечината
и там някъде се изгубва.
Още усещам болката в гърдите
от всички проплакани мигове
за играчки, за забрани, за изгубени
приятели,
но тя сякаш вече не е толкова болезнена,
не ме пробожда така силно,
както преди.
Спомени за игрите до късно,
спомени за площадки, изпълнени
с детски викове,
спомени за първия учебен ден,
така болезнено прекрасни.
Събуждам се от транса,
от хипнозата на миналото
и не усещам
как по лицето ми
се е появила усмивка.
Опитвам се да напиша всички тези
чувства, емоции,
мигове, спомени, моменти,
но разпиляното мастило по крехките
листи
едва ли ще побере любовта,
която тая.
О, роден край!
Колко мъчително е една самотна душа
да бъде далеч
от твоя уют
и твойта топлина!
Маргарита Георгиева Синапова,
14год, 8-ми клас
БСОУ „Д-р П. Берон“,
Прага, Чешка република
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АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ
Искам да обиколя света,
искам да покоря някоя висока планина,
искам да опозная всичките народи по света,
искам да отида в някоя далечна страна.
Искам да видя
всички световни чудеса,
искам да усетя
мириса на всички цветя.
Но където и да ида
няма да открия
място по-красиво
от Моята родина.
Няма по-големи чудеса
от тези – на нашата земя!
Няма по-ароматни цветя
от тези, в прекрасните родни поля.

Яна Маркова, 12 г.

Затова я обичам Аз!
Заради нейните високи планини,
нейните гъсти гори,
нейните пълни с аромат равнини!
Българийо Моя,
обичам те силно аз!
В сърцето ще те нося
до сетния си час!

Адам Шкодров 9 г., 3 място

Таня Маринова Тодорова,
15 год., 9-ти клас,
БСОУ „Д-р П. Берон“,
Прага, Чешка република

АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ
Аз съм горд, че съм българин. България винаги ще е до мен,
защото е в моята душа. Тя ми дава самочувствие, гордост, радост
и щастие.
Аз никога няма да забравя, че съм българин. Гордея се с това,
че българите създават свои общности в други държави и се
опитват да продължат изучаването на родния си език. Те
спазват традициите и празнуват своите фолклорни празници.
Аз и моето семейство сме едни от тях. Живеем в Чехия повече
от седем години. Още от първи клас уча в българско училище,
което е държавно училище в чужбина. Наблюдавам как България се стреми да направи още такива училища извън нашата
родина. Уважавам и се възхищавам на всички българи, които
помагат в разпространяването и развитието на нашата култура
по света.
След влизането на България в Европейския съюз се промениха
много неща. Светът вече ни посреща с отворени врати. Можем
да отидем, да живеем и работим където си поискаме, да научим
много нови неща за културите на различните народи.
Аз съм един от тези българи, които разпространяват българската култура, празници и обичаи. Предлагам на чужденци да

Маргарита Георгиева, 14 г., 2 място

посетят нашата родина и да видят красотата на Балкана, бистрите води на нашите реки и езера, да отпочинат през лятната си
отпуска на нашето Черноморие, като разгледат красивите крайморски градчета. Всички чужденци, които са опитвали някога
българската храна казват, че е най-вкусната.
Когато чуя „Аз съм българче“, си представям нашите красиви
планини и равнини, топлото лято и снеговитата зима, вкусната
българска кухня, нашите велики поети и писатели.
Българският народ има много културни ценности, които трябва
да се запазят и предават от поколение на поколение за по-доброто бъдеще на нашата родина. Трябва да се възползваме от
тези невидими, но много важни богатства.
Аз съм щастлив, че българите създават много културни центрове в чужбина, чрез които показват на другите народи нашите
традиции.
„Един народ, който има съзнание, култура, писменост, наука,
непременно ще има светла и трайна бъднина!“ е казал Васил
Друмев.
Георги Стоянов Георгиев, 14 години,8 клас,
БСОУ“Д-р П. Берон“, Прага, Чешка република
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Снимки: Мария Захариева

Виктория Тодорова, 7 г., 3 място
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Вокална група „Лира“,
БСОУ „Д-р П.Берон“, Прага

Традиционно е вече участието на
учениците от БСОУ „Д-р П. Берон“
в национални и международни конкурси, доказвайки своите изключителни творчески заложби.
Поредният голям успех на нашите
възпитаници бе блестящото им
представяне на конкурсите, организирани във връзка с V фестивал на
българите по света „Аз съм българче“.
Фестивалът се провежда за пети
пореден път и има за цел да обедини българите, живеещи на различни
места по света, мотивирайки ги към
съхраняване на българската култура и национално самосъзнание;
насърчава изучаването на родния
език в чужбина.
Благородната инициатива предлага
много възможности за детско творчество и артистични изяви.
И тази година фестивалът бе посветен на Деня на народните будители
и на Европейския ден на езиците
и включваше литературен конкурс
и конкурс за рисунка на тема „Мой
град, мой свят“ или „Аз съм българче“, както и конкурс за музикалнословесно народно творчество на
тема „ С България в сърцето“ или „Аз
съм българче“.
Класирането бе проведено в три
възрастови групи.
Ученици от Българското училище
в Прага участваха в трите конкурса
и се класираха на почетните призови места.
Огромна радост и удовлетворение
донесоха за своите учители и съученици отличилите се творци, пресъздали в прекрасните си произведения любовта към България.
В литературния конкурс са отли-

Джонатан Костов от Майорка

чени следните ученици: 1м. – Калин Георгиев, 15 год. и Маргарита
Синапова, 14 год.; 2м. – Таня Тодорова, 15 год., Виктория Вълчева , 12
год., Александър Кръстенов, 10 год.;
3м. – Златомира Запрянова, 12 год.
и Георги Георгиев, 14 год.
В конкурса за детска рисунка
с награди са удостоени: 1м. – Яна
Славова, 12 год.;
2м. – Маргарита Синапова, 14 год.
и Александър Кръстенов, 10 год.;
3м. – Виктория Тодорова, 7 год.
и Стефан Чечев, 14 год.
Вокална група „Лира“ спечели 1 място в музикалния конкурс.
Награждаването и финалната част
на фестивала тази година се състоя
в гр. Прага, Чехия на 17.11.2012
год., като домакин на събитието бе
Гражданско сдружение „Възраждане“ – Прага.
Г-жа Деана Иванова – Президент
на асоциация за култура Т.А.Н.Г.Р.А.
– Мадрид, която е и главен инициатор на фестивала, поздрави гостите
и изрази задоволството си от мащабността на тази инициатива.
V-ят фестивал на българите по света
„Аз съм българче“, 2013 бе открит от
г-жа Мария Захариева, председател
на сдружение „Възраждане“, след което прозвуча и Химнът на фестивала.
Приветствени слова произнесоха
г-жа Горяна Ленкова, временно
управляващ Посолството на РБългария в Чешката република, г-жа
Кони Димитрова – представител на
Държавната агенция за българите
в чужбина, г-жа Н. Михалевска –
представител на Министерството на
образованието и науката.
В присъствието на много приятели
и ценители на българската култура

Обща снимка на участниците в конкурса

, бе открита изложба от наградените рисунки в конкурса „Мой град,
мой свят“, сред които се открояваха
творбите на нашите ученици.
За тази инициатива, посветена на
българската идентичност, бяха
пристигнали гости от Франкфурт,
Амстердам, Будапеща, Палма де
Майорка и Мадрид.
Отличените участници грабнаха
вниманието на публиката със своите изпълнения и превърнаха празничния концерт в едно прекрасно
изживяване – с кристалните гласове
на децата от вокална група „Лира“,
с литературните творби на „майсторите на словото“ Калин, Маргарита,
Таня и Георги – гордост за БСОУ“Д-р
П. Берон“.
Симпатията на публиката бе предизвикана и от изпълненията на
децата от Училището за роден език
в Будапеща, и от мощния глас на
артистичния Джонатан Костов от
Палма де Майорка.
Отличените в конкурсите бяха
удостоени със заслужени награди
– почивка на Българското Черноморие, почетни грамоти, подаръци
и сувенири, а специалният трофей –
короната на фестивала – бе връчен
тържествено на нашето училище.
В истински празник се превръща
всеки постигнат успех на учениците
ни – важен стимул за предстоящи
бъдещи изяви.
Благодарим на победителите и им
пожелаваме да продължават да
пресъздават чрез оригиналните си
творчески идеи любимия образ на
България и да изразяват неизчерпаемата си обич към нея!
Снежана Тасковова

Снимки: Мария Захариева
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„Аз съм българче“

