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Дъблин слуша
„Седнало е Джоре дос“
За девети път ученици
и учители от Българското
училище „Азбука“ в Дъб
лин отбелязаха с „Върви,
народе, възродени... “ Деня
на българската просвета и
култура и на славянската
писменост – 24 май. На
сцената в зала „Глийсън
Хол“ на Института по технологии с патос и талант
се представят ученици от
всички класове. Звучат и
„Моя страна, моя България“, „Облаче ле, бяло.. “,
„Седнало е Джоре дос“,
„Песен за буквите“, стихове за Родината, извиват
се и народни хора.
Специален поздрав към
присъстващите отправя и
посланикът ни в Репуб
лика Ирландия Бранимир
Заимов. „Трябва да се гордеем, че сме част от семейството на 300 български
училища в чужбина, съхраняващи и предаващи на
поколенията български
деца родното слово. Да се

Училище „Св. св. Кирил и Методий“
в австрийската столица отбелязва
своята 25-годишнина

С

традиционното поднасяне
на цветя пред
паметника на
светите братя
Кирил и Методий в двора на Българския
културен институт „Дом Витгенщайн“ започва честването
на 24 май и на 25-годишния
юбилей на Българското училище „Св.св. Кирил и Методий“ във Виена. А празникът
в Деня на славянската писменост и българската просвета
и култура събира настоящи и
бивши ученици на школото,
родители и сънародници в
концертната зала на Института.
Празничната програма

грабва публиката с
таланта на децата
от българското
школо,
които припомнят делото на
Кирил и Методий и демонстрират наученото в училището. Приветствия към домакини и гости отправят д-р Иван
Сираков – посланик на България в Австрия, директорката
на „Дом Витгенщайн“ Румяна
Конева и д-р Ирина БотеваВладикова – директор на БУ
„Св.св. Кирил и Методий“.
Специален поздрав е поднесен и от името на министъра
на образованието Красимир
Вълчев. Сред гостите на празника е и директорът на Национално издателство „Аз-буки“

Моето училище
За своята 25-годишнина
БУ „Св.св. Кирил и Методий“ издаде и празничен брой на своето сп. „Патиланци“, посветен
на юбилея. Под мотото „Моето училище“ в него са събрани
както информации за получени
награди и проведени празници,
така и откровени думи на децата за това какво е за тях
българското училище, какво
научават в него за историята
и културата на Родината и
какво им дават техните учители. Публикувано е и стихотворение на 9-годишния Калин
Рилски, посветено на неговата учителка Сълзица Громан.
Броят е изпълнен и с илюстрации на децата и с техни разкази за традиционни български празници и обичаи.
„През изминалите 25 години училището ни не само извоюва името на едно от най-авторитетните, големи и
уважавани български училища в чужбина, но се превърна и
в онова притегателно „българско“ кътче, което децата ни
посещават с желание, защото в него намират приятели,
споделят грижите си, с една дума – чувстват се у дома“,
споделя директорката д-р Ирина Ботева-Владикова.

Надя Кантарева-Барух.
Учителката от БУ „Св.св.
Кирил и Методий“ Сълзица
Громан получава почетната
грамота на МОН „Неофит
Рилски“. Тя дарява на школото
икона на Светите братя и дърворезбован ключ с пожелания
към учениците да отключват
с него вратите на българското
четмо и писмо с най-добрите
учители.
Своите награди получават

и призьорите от конкурса за
рисунка и съчинение на тема
„Моето училище“ и от международния конкурс за изобразително изкуство за деца от
българските общности по света „България в моите мечти“.
В „ Д ом В и т ге н щ а й н “ е
открита и специална документ а лна изложба, която
разказва за 40-годишния път
на културния ни център във
Виена.

гордеем и с нашите ученици, знаещи и можещи,
владеещи силата и магията на българската реч“,
споделя директорката на
училището Зорница Гоган.
Тя благодари и на дипломатическата ни мисия, на
Българския образователен
и културен център в Ирландия, на Родителския
съвет и на всички родители, които подкрепят
мисията на школото.
Накрая своите удостоверенията за завършен
клас получават малките
първокласници и учениците от XII клас. Те са им
връчени от директорката
Гоган и посланик Заимов.
На търже ството с а
обявени и призьорите в
годишния ученически
конкурс „С България в
сърцето“. Представена е и
изложба в чест на 24 май.
А по българска традиция
празникът завършва с
общо хоро в залата.

Снимка БУ „Азбука“ / Ивайло Петров

Българското училище „Св.св. Кирил и Методий“ във Виена отбелязва с концерт своя 25-годишен юбилей

Виена почита
Светите братя
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Учениците спечелиха много аплодисменти със своите изпълнения

Сатирата
гостува в Париж
Сатиричният театър
„Алеко Константинов“
представи в две поредни постановки пиесата
„Името“ в Париж. Гастролът се организира от
местната асоциация за
български език и култура
„Европа. Култура. Обмен“. Гости на представ
лението са над 600 наши
сънародници – и при двете представления залата
на българското училище
„Паисий Хилендарски“е
препълнена, съобщава
Мила Петков – директор
на школото ни в Париж.
Тя подчертава, че интересът към двете събития е
ясен знак, че българската
общност има необходимост от още подобни културни събития. Представ
ленията са на български
със субтитри на френски.
Пиесата „Името“ е на

френските автори Матийо
Делапорт и Александр
дьо Ла Пателиер. Тя има
голям успех както във
Франция, така и в България. Гостуването на трупата на Сатиричния театър се осъществява с подкрепата на българското
посолство във Франция.
Сред гостите са и наши
сънародници, живеещи в
Бордо, Лион и Шамбери.
„Двудневният гастрол
е само първата стъпка от
голям културен проект,
по който работят Асоциацията и училището ни.
Искреното ни желание е
да превърнем в традиция
българските театрални
вечери, за да обединим
около поредица от културни събития българите
от Париж, а и от цяла
Франция“, казва Мила
Петков.

