
Българската общност в Острава 
отбеляза през септември 123 години 
от Съединението и 100 години от 
обявяването на независимостта 
на България. В приветствието си 
към българите в Острава пред-
седателката на Българския клуб 
Сирма Зидаро-Коунова подчерта, 
че Съединението и Независимостта 
са изключителни събития в исто-

рията на България, проведени без 
насилие, по мирен и дипломатичен 
начин. След Съединението на Кня-
жество България и Източна Румелия 
Европа започва да гледа на България 
с респект и уважение, а с обявява-
нето на Независимостта България 
окончателно отхвърля васалната си 
зависимост от Османската империя. 
За българите днес актът на обявява-

не на Независимостта показва как 
в името на постигане на една наци-
онална кауза се е обединил целия 
политически елит на България. Към 
такова обединение на политически-
те сили по въпроси от национално 
значение трябва да се стреми Бълга-
рия и днес.
В тържествената програма по случай 
Съединението на Княжество Бъл-
гария и Източна Румелия Европа 
и обявяването на Независимостта 
на България в българския клуб 
в Острава взеха участие известната 
оперна певци Татяна Тесля, тенорът 
Павел Усков, пианистът Игор Катаев 
и танцовият състав „Пирин“ от Бърно 
с художествен ръководител Георги 
Георгиев. Те завладяха публиката 
с темпераментните си изпълнения. 
В този празничен ден всички вдигна-
ха тост за щастлива и преуспяваща 
България.
Сирма Зидаро-Коунова

Българското средно общообразо-
вателно училище „Д-р Петър Берон“ 
за 60-ти път отвори широко врати 
за ученици, учители и родители. На 
15 септември в залата на училището 
се проведе тържествено откриване 
на новата учебна година. Директор-
ката на училището Албена Георгиева 
по стар български обичай плисна 
вода от обкичено със здравец менче, 
за да им върви на всички по вода – 
и на учениците, и на учителите. 
Вече 60 години Българското училище 
в Прага съдейства за изграждането 
на националното самосъзнание, за 
съхраняване на българския език 
и култура в Чехия. Затова е много 
тъжно, че за втора учебна година 
вратите на училището останаха отно-
во затворени за първокласниците.
Министър Даниел Вълчев издаде за-
повед според която на директорите 
на училищата в Чехия, Словакия и Ун-
гария не се разрешава да откриват 

първи клас при наличие на по-малко 
от 16 деца, което е механично пре-
насяне на съответното нареждане, 
важащо за училищата в България. 
Според министър Вълчев за тези 
3 училища се харчат средно годишно 
между 1,5 и 2 милиона лева. „Ние сме 
за запазването на тези училища, каза 
през юли министърът на образова-
нието на Националната кръгла маса 
„Новата държавна политика към 
българите по света“, но искам съвсем 
ясно да кажа, че използването на 
средства към момента в тях, според 

мен, е крайно неефективно. Така Бъл-
гарската държава, и в частност Ми-
нистерството на образованието и на-
уката, без да има изградена цялостна 
концепция за образователната 
политика сред българите в чужбина 
започна процесът на целенасочено 
закриване на българските училища 
в Прага, Братислава и Будапеща. Това 
е причината поради която вратите на 
българските училища в Чехия, Сло-
вакия и Унгария да останаха отново 
затворени за първокласниците.
Мария Захариева

Честване на Съединението и Независимостта
 на България в Острава

Новата учебна година
 в училище „Д-р Петър Берон“ в Прага
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