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„Когато има желание, 
всичко става.“ Водени от 
тази максима са сънарод-
ниците ни в Ирландия, 
които през последните 
осем години успяват да ос-
новат и утвърдят българ-
ското училище „Азбука“. 
Миналата учебна година 
броят на децата, които 

Училище „Джон Ата-
насов“ – Чикаго, САЩ, 
с директор г-жа Боянка 
Иванова е удостоено от 
парламентарната Коми-
сия за външна политика 
и българите по света 
с почетен плакет „130 
години Учредително 
народно събрание“. На-
градата се присъжда за 
цялостната досегашна 
дейност за запазване на 
българския език и наци-
онална принадлежност 
зад граница, както и за 
последното постижение 
– извоюване на статут на 
българския език в САЩ, 
щата Илинойс. Благо-

дарение на това стана 
възможно вписването 
на българския език в 
американските дипломи 
за средно образование 
на учениците, обучавани 
в български съботно-
неделни училища, при-
знати от американската 
образователна система.
Наградата бе връче-

на от проф. д-р Георги 
Кючуков, член на пар-
ламентарната Комисия 
за външна политика. 
Присъстваха генерални-
ят консул на България 
в Чикаго Симеон Сто-
илов, общественици и 
медии. Аз Буки

Признание за 
училище 

„Джон Атанасов“

Българското училище „Азбука“ в Дъблин отваря 
врати в началото на учебната 2008/2009 г. Най-го-
леми застъпници на родолюбивата идея са тогаваш-
ният посланик Емил Ялнъзов и съпругата му Силвия 
Николова. През първата учебна година в училището 
се записват 20 деца от 3 до 12 години. Учениците се 
обучават по учебници, одобрени от МОН, и имат меж-
ду 3 и 5 учебни часа всяка седмица. Те учат „Български 
език и литература“, „ Човекът и обществото“, „Роден 
край“ и „История и Цивилизация“.

Българският образователен и културен център в 
Ирландия подкрепя дейността на школото и органи-
зира инициативи за сънародниците ни. Децата полу-
чат свидетелства за завършен клас. Освен това те 
могат да държат матура по български като майчин 
език като част от завършването на ирландската об-
разователна система.

Къде е мястото на нашия език в Европа и света

Родната „Азбука“ пази традиции в Дъблин
Над 100 деца на наши сънародници в Ирландия учат български, история и география 
всяка събота и неделя

Българчета от Стокхолм правят 
родословно дърво

Снежана Колева – създа-
тел и двигател на учили-

щето

Децата се чувстват прекрасно 
тук, играят хоро, опитват да сви-
рят на гайда, да не говорим, че не 
могат да се наситят на доматите, 
които си късат направо от гра-
дината, споделя Снежана Колева 
пред Иновативния образователен 
портал „Уча в Пловдив“. 35-го-
дишната българка е инициатор и 
основен двигател за създаването 
на българското неделно учили-
ще в Стокхолм. Намираме я в 
групата на най-ентусиазираните 
участници на събора в Равногор. 
Повече от 2000 фенове на фолк-
лора се събраха край местния 
параклис „Св. Илия“. Снежана е 
с двете си деца и помага при про-
веждането на събитието на Нина 
Грънчарова. Нина, която  работи 
като микробиолог в Стокхолм, 
и съпругът й –унгарецът Дьорд 
Щубер, инициират и финанси-
рат гайдарското надсвирване на 
събора. Канят за патрон Валя 
Балканска и Петър Янев, които 
с радост приемат и подкрепят 
идеята.
Оказва се, че българската общ-

ност в Стокхолм е обединена по-
край децата. Повечето нашенци, 
живеещи в шведската столица, 
са на събора и водят със себе 
си чуждестранни гости. Нина и 
Дьорд идват в България поне три 
пъти годишно и използват всяка 
свободна минута, за да събират 
и популяризират българския 
фолклор. Унгарецът дори вече 
свири на каба гайда, но казва, 
че има още много да учи, докато 
слуша виртуозното изпълнение 
на космическата песен „Излел е 
Дельо хайдутин“. Въпреки че по 

професия е биолог, етнографията 
е негова страст. 
Българското неделно училище 

в шведската столица се появява 
преди три години. Снежана с 
друг наш сънародник – Росен 
Апостолов, решават да създадат 
училище с идеята да съхранят 
българските традиции. Сега в 
него се обучават 25 деца от 3 до 
11 години.
Правят фондация, за да разви-

ват училището. Част от средства-
та са от програмата „Роден език 
и култура зад граница“ на МОН 
за училищата в чужбина. Целта 
им не е да покриват образовател-
ните стандарти, а ограмотяване и 
създаване на общност.

„Идеята е децата да научат 
български. Някои знаят от вкъ-
щи, други разбират всичко, но 
не говорят, а с трети започваме 
съвсем от нулата. Когато обаче 
деца общуват с деца, много по-
лесно научават. Имаме часове по 
български, в които учат буквите, 
разказват народни приказки. На 
по-големите раздаваме  буквари. 

В часовете по роден край рисува-
ме реки и планини, говорим за 
Дунав и Марица. Изключително 
забавни са родословните дървета 
– от едната страна е шведското с 
родата на бащата, а от другата – 
българското с роднините по май-
чина линия. Така под формата 
на игра научават за произхода и 
семейството си. Важно е да знаят 
откъде са и защо са такива. Като 

се завърнат от ваканцията си в 
България, разказват за приклю-
ченията си“, обяснява Снежана. 
В училището има задължително 
и часове по народна музика и 
танци. Преподавател е Михаил 
Динчев - професионален хо-
реограф, завършил академия в 
Стокхолм. Освен децата той има 
и трупа от шведски фенове на бг 
фолклора. 
Училището се издържа от 

дарения и финанси на родите-

лите. Тъй като се развива чрез 
НПО, получава подкрепа и от 
шведска страна. Община Сток-
холм предоставя безвъзмездно 
класни стаи, както и кинозала 
за тържества. Тази помощ не е 
никак малка, защото наемите са 
безбожно скъпи. Българското по-
солство в Стокхолм също оказва 
съдействие с учебници и книги.

„В основата на всичко е енту-

сиазмът на родителите. Някои 
живеят доста далече, но всяка 
събота сутрин стават рано, за 
да доведат децата“, обяснява 
Снежана.
Българки, женени за шведи, 

също пращали децата си да се 
ограмотят и да научат народни 
танци. В училището вече има и 
курс по български за татковците, 
за да може да си говорят с род-
нините на съпругите си, когато 
дойдат в България. Аз Буки

Стъпки на национално и ев-
ропейско ниво за разширяване 
на обучението по роден език за 
децата на българите в чужбина 
дискутираха на работна среща 
вицепрезидентът Маргарита По-
пова и представители на Асоциа-
цията на българските училища в 
чужбина. Във форума участваха 
български евродепутати, пред-
ставители на парламентарната 
комисия по политиките за бълга-
рите в чужбина, на Държавната 
агенция на българите в чужбина 
и на Министерството на образо-
ванието и науката.
Ако не изпълним конституци-

онното си задължение да обра-
зоваме децата си, без значение 
в коя страна растат те, губим 
всичко, бе категорична Марга-
рита Попова. Тя подчерта, че 
това не е първият форум, който 
се фокусира върху темата, и че 
подкрепя всеотдайно каузата за 
създаване на единна политика на 
национално и европейско ниво. 
Акцент в дискусията бе ре-

гламентирането на неделните 

Вицепрезидентът Мар-
гарита Попова получи 
благодарствен адрес 
за подкрепата си за 

изграждане на паметник 
на Васил Левски в Чикаго, 
Илинойс, САЩ. Монумен-
тът е създаден от фон-
дация „Ние българите по 
света“ на Михаил Томов 

(на снимката)

Планира се откриване на нови неделни училища в Албания и Румъния

училища зад граница в проек-
тозакона за предучилищното 
и училищното образование 
предвид непрекъснатото уве-
личаване на броя на децата 
от български произход, които 
растат в чужбина. В момента 
близо 200 неделни училища по-
лучават финансова подкрепа от 
държавата за дейността си, като 
в тях преподават 800 квалифи-
цирани учители. Те организират 
не само обучение от I до XII 
клас, но и предучилищни групи 
и кандидатстудентски курсове, 
които подготвят младите хора 
за кандидатстване в български 
висши училища. Броят на не-
делните училища непрекъснато 
се увеличава. Планира се откри-
ване на нови неделни училища в 
Албания и Румъния, съобщиха 
от ДАБЧ.
От АБУЧ изтъкнаха и важна-

та роля за регламентирането 
на дистанционното обучение, 
което може да се използва за по-
широк обхват на българчетата 
по света.

Българските евродепутати 
изказаха своята подкрепа за 
признаването на родния език 
като матуритетен в държавите 
– членки на ЕС. Според евро-
пейските регламенти образова-
нието е сфера, в която страните 
вземат решения изключително 
на национално ниво. За жалост 
през последните години в Ав-
стрия и Великобритания се пра-
вят стъпки към ограничаване на 
матурите по роден език, споде-
лиха тревогата си представите-

ли на местни неделни училища, 
въпреки че това противоречи на 
европейската идея за езиковото 
разнообразие в ЕС. За сметка 
на това все по-либерална става 
политиката в това отношение 
на САЩ, където се утвърждава 
практиката Seal of Biliteracy. Тя 
представлява печат върху ди-
пломата за средно образование, 
който доказва, че детето владее 
още един език. Засилва се и тен-
денцията във все повече висши 
училища в САЩ обучението по 
роден език да носи кредити на 
студента.
На срещата вицепрезидентът 

Попова призова да се създаде 
Национален съвет на българите 
в чужбина. Той е регламентиран 
със закон от 15 години, но и 
досега не е създаден. Тази ин-
ституция заедно със съветите на 
сънародниците ни по места има 
потенциала да бъде кръвоносна-
та система на нашата общност 
заедно с екипите на неделните 
училища, подчерта Маргарита 
Попова. Аз Буки

За тях е трудно да водят 
децата си на училище и 
през уикенда, особено за 
родителите, които работят 
нощни смени. Успяхме да 
намерим удачен вариант 
и за тях – наши препода-
ватели 

пътуват до Ту-
ламор и Гранард, 

за да обучават децата“ – 
разказва Андонова. Бла-
годарение на държавното 
финансиране училището 
покрива текущи разходи 
като наеми и заплати на 
преподаватели, а освен 
това закупува учебници, 
книги и народни носии 
за фолклорния ансамбъл 

учат роден език, култу-
ра, история и география, 
надхвърля 100, разказва 
Татяна Андонова, пред-
седател на Българския 
образователен и културен 
център в Ирландия. Те са 
разделени в 10 класа и 2 
групи за най-малките, а 
преподавателите са девет.
Една от най-трудните 

задачи е намирането на 
подходящо помещение. 
През годините училище-
то няколко пъти сменя 
локацията си, а сега е 
намерило „дом“ в сградата 
на ирландско училище. „С 
нас се свързаха хора от 
съседни населени места, в 
които има доста българи. 

„Ритъм“. „Доволни сме 
много от средствата, които 
държавата успява да за-
дели за нашите дейности. 
Останалото зависи от нас – 
да ги инвестираме по най-
разумния начин. Успяхме 
да сформираме паралелки 
с по-малък брой деца, в 
които учителите работят 
по-ефективно. Важна е и 
закупената литература – 
радваме се изключително 
много на хубави книги“ – 
коментира тя. Според нея 
и колегите й най-трудни 
са занятията с деца от 
смесени бракове, които 
не говорят на български 
вкъщи. За една учебна 
година школото формира 
специална паралелка за 

малчуганите, които правят 
първите си стъпки в езика. 
Те напредват бавно и са 
на различно ниво, което 
понякога обезкуражава 
родителите. „Стараем се 
да обхванем всички деца, 
дори и да не говорят езика. 
Понякога е достатъчно да 
се включат в празниците 
или да опитат да танцуват 
народни танци“ – разказва 
Андонова. Според нея за 
първите стъпки в българ-
ския могат да помогнат 
много новите технологии 
– да се разработи система 
за виртуална класна стая 
с преподавател. По този 
начин часовете могат да 
се „посещават“ от деца от 
цялото земно кълбо. По 

традиция за откриването 
на учебната година съна-
родниците ни правят го-
ляма шестица от чемшир, 
под която децата минават 
за късмет и за успех. По-
срещат ги с хляб и мед. 
През изминалата учебна 

година „Азбука“ работи по 
европейски прокет заедно 
с неделни училища от 
Париж, Прага и Будапеща. 
Темата е 

„Традиционни 
пролетни праз-
ници в Европа“. 

Организират се кон-
курси, в които децата 
пишат съчинения и рису-
ват, вдъхновени от оби-
чаите за Баба Марта, 3 
март, 8 март, Лазаровден, 
Великден, Цветница, Ку-
керските празници, Тодо-
ровден, 24 май. Те могат 
и да правят сравнение 
между български праз-
ник и сходна традиция в 
страната, в която живеят. 
Организират се няколко 
срещи, на които децата 
завързват приятелства. 
Идеята на организаторите 
е най-добрите творби да 
бъдат събрани в сборник, 
като всяко съчинение е 
на български и на езика 
на страната, от която е 
детето. Училището вече 

чака резултати за следващ 
проект, по който също ще 
работи с партньори от 
различни страни. Него-
вата идея е на специален 
уебсайт да се споделят 
знания и умения. Всеки 
може да се регистрира с 
умение, което притежава, 
и да помага на някого да 
учи. Палитрата от въз-
можности е огромна – от 
познания по език до зана-
яти и изкуства.

„Българите в Ирландия 
сме много задружни и си 
подаваме ръка за всяко 
нещо, особено за новоос-
новани училища. Това пак 
е работа за нашите деца“ 
– категорична е Андонова. 
За нея един от най-големи-
те проблеми е, че 

сертификати-
те от училище-
то невинаги се 

признават,

ако детето се върне в Бъл-
гария. „За учениците пре-
местването е голям стрес, 
освен това те трябва да 
държат изпити по пред-
метите, които са учили 
в Ирландия. Според мен 
ще бъде голям плюс, ако 
удостоверенията се при-
знават – нека не правим 
живота на учениците още 
по-сложен“, казва тя.

Българският 
фолклор е 
част от учеб-
ния процес в 
„Азбука“

Нина Грънчарова (с червената блуза) и Михаил Динев (с шапката) 
на хорото


