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Българска Коледа в Париж 
 
 

 
Замисляли сте се, разбира се, как дядо Коледа 

успява да отиде при всички деца. С перфектна 

организация, разбира се, миг след миг, час след час, 

ден след ден. И тази година, българските деца в 

Париж имаха удоволствието да бъдат сред първите. 

Ако се чудите защо, просто го попитайте. Мисля, че 

ще ви каже, че са били и сред най-послушните. А аз, 

под секрет, ще ви споделя, че много парижки българчета ще отлетят до родината за 

празниците. И така, на 14 декември, в салоните на българското посолство, както 

вече стана традиция, деца и родители се събраха, за да го посрещнат. 

 

 

Празникът беше организиран, също 

вече по традиция, от асоциацията 

"Български език - език европейски", 

която създаде и ръководи българското 

училище "Кирил и Методий" и 

българската детска градина 

"Зайченцето бяло". Малки и големи 

претвориха истинска коледна 

атмосфера в иначе сивия и дъждовен 

град. "Шаро и първия сняг", "Тиха нощ", 

стихове и приказки развеселиха всички 

и просълзиха не малко родители. Ако 

дойдете на наше тържество, предвидете 

си и вие носни кърпички. За всеки 

случай.  

 

 

Трудолюбивите джудженца опаковаха през нощта (не сте чували за синдикат на 

джудженцата, нали!) книгите - пристигнали "ин екстремис" в последните 2 дни 

предхождащи тържеството- директно от 

българските печатници на белобрадия старец. 

Благодарим за тези дарения на: господин 

Кирил Кадийски, директор на Българския 

културен център, на Държавната агенция за 

българите в чужбина, на Асоциация 

България-Франция (Юрий и Франсоаз), на 

фирма БУЛФРАН и Алианс Франция – 

България. Специални благодарности на 

госпожа Ирина Бокова за предоставените 

зали.  
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На всички деца, без чиито 

звезди в очите, магията на 

Коледа нямаше да е същата. 

На прекрасните учителки, 

които одухотворяват всичките 

ни начинания. На всички 

майки (може би и татковци), 

които със замах запълниха 

масите с празнични 

вкуснотии. На дядо Коледа, 

кастингът за когото беше 

повече от строг (да говори 

истински български език!). И 

на всички присъстващи, които 

превърнаха този студен и 

обкновен ден в коледен 

празник. 

 

 

 

 

Щастливи празници и весело 
посрещане на новата година на 

всички българчета по света! 
 

 

 

 

 

Боряна Евтимова, 

секретар на асоциация «Български език - език европейски» 

и родител на двама ученика 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


