
 

 

 

Вълнуващ край на едно начало 

 

 

Първата учебна година на парижкото училище "Кирил и 

Методий" приключи тържествено на 30 юни в посолството на Република България във Франция 

в присъствието на родители, членове на асоциацията "Български език – език европейски", 

която създаде училището, и почетни гости, 

радеещи за развитието на българския език и 

култура: Енчо Димитров, представител на 

посолството, Кирил Кадийски, директор на 

българския културен център в Париж, Мари 

Врина-Николов, преподавател по български 

език и литература в парижкия институт по 

източни езици, Дими Паница, виден 

общественик, както и българските народни 

представители Деница Димитрова, Мария 

Капон и Димитър Абаджиев. 

В приветствено слово Камелия Трибулен-

Конакчиева, председател на асоциацията, изрази 

всеобщото удовлетворение от успехите на 

учениците в овладяването на българския език. Тя 

отправи благодарност към всички, които 

подкрепиха и направиха възможно развитието на 

училището: посланик Ирина Бокова, дарители, 

учители и родители, повярвали, че системно 

обучение по български е възможно в 

специфичните и нелеки условия в чужбина.  

 

Бе обявена радостната новина, че преписката на 

училището е издържала "изпита" в българското 

Министерство на образованието и науката и от 

следващата учебна година то ще може да издава 

документи за проведено обучение, които ще се 

признават в България. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Г-жа Конакчиева похвали учениците за тяхното усърдие и постоянство, довело до отличните 

резултати: първокласниците четат и пишат на български език, а по-големите се задълбочиха в 

българската граматика и усвоиха нови комуникативно-речеви умения. 

 

В отговор учениците от началната степен 

прочетоха разкази, рецитираха стихове и изпяха 

детска песничка. Вълнение цареше в залата, 

слушайки децата, открили през тази учебна 

година мелодиката на българския език, 

своеобразието и красотата на кирилицата. 

 

Ученици от прогимназиалната степен трогнаха до 

сълзи всички присъстващи с техни съчинения.  

 

Присъстващите български народни представители с голяма радост и видимо вълнение връчиха 

свидетелствата, като отправиха пожелания към деца, родители и учители. Имаше нещо много 

символично в този момент с първите български свидетелства, вече европейски, както отбеляза 

един от народните представители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Така българите в Париж се приобщават към голямото 

европейско семейство, съхранявайки и предавайки на 

своите деца българския език и култура. 
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