
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Неземни са красотите на моята 

Родина, те ме карат да мечтая, 

извикват в мен нещо диво. Карат 

ме да се чувствам изпълнена с 

живот и ме зареждат с 

положителни сили. Тази чудодейна 

хубост много често е подчинена на 

някаква красива легенда, която 

често оживява в спомените на 

хората...За мен остава гордостта, 

че мога да съм. част от тези 

легенди, че с тях животът ми е по-

вълнуващ: тайнствен и 

опияняващ... 

 

Божена Йорданова, 8 клас от Кипър 

 

Розата я наричат още - цвете на 

Богородица. Когато Христос 

разпънали на кръста, кръвта му се 

стичала по него. Ангелите я 

събирали в златна чаша, но няколко 

капки паднали на земята и там 

пораснала червена роза, която 

напомня кръвта пролята от 

Христос за изкуплението на 

нашите грехове. Смятам, че 

България е благословена от Бога 

земя и затова е такава красива 

страна. За мен България е страна 

на Розите. А значи е най-красивата 

страна на света!  

 

Татяна Чебанова от Тараклия, 
Молдова 

 
Мили деца, скъпи ученици, 

уважаеми родители, 
 
На 25.07.2013 г. в София се проведе 
заключителният етап и награждаване 
на лауреатите на международните 
конкурси на Държавната агенция за 
българите в чужбина за деца и юноши 
от българските общности по света - „ 
България в моите мечти" по 
изобразително изкуство, „ Стефан 
Гечев" по литература и „Прехврькна 
птичка" - конкурс за народно пеене. 

Официални гости на празника бяха 
Илия Георгиев, председател на 
Фондация „Достойни българи“ и 
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Международни конкурси 

Предназначението  на този 
бюлетин е да предостави 
информация на ученици, 
родители и приятели на 
Българското училище в 
Хамбург. 

 

Съдържание 

Международни конкурси 

народният певец Илия Луков. 

Официален домакин на 
заключителният етап и 
награждаване на лауреатите бе 
Националният дворец на децата. 

Ето как българските деца, макар и 
далеч от родния край и от майка 
България усещат и описват в 
съчиненията си корените на народа 
български, сладката мелодия на 
прекрасният ни език и великата 
българска духовност: 

 
 
За мен българският език е една 

от най-силните връзки с дома. За 

мен той е най-голямото 

съкровище на България! Не само е 

свързан с нашата история като 

един от най-ранното писмено 

документирани славянски езици, 

но е и основа на много други езици 

на Балканите. Езикът ни...Той е 

нашето съкровище, нашият 

отличителен белег. Езикът е 

нашата връзка с всичко родно и 

българско. 

 

Лора Кирякова, БУ към ПР 
България в Лондон, 
Великобритания 

 

Българският език е най-хубавият, 

най-богатият, най-свидният 

за'мен. Ето ми символът, който 

със сигурност ще предам и на 

своите деца! Николай Каракаш, 

Одеса, Украйна Аз дишам България 

Помирисах чая, който държах. 

Билките идваха от планината 

Рила. Замириса ми на България и 

си представих колко хубаво ще 

бъде да посетя лятната ваканция 

планина Рила и Рилския манастир.  

 

Летиция Нойман, Българско 

училище в Берлин 

Скъпи 
родители и 
приятели 

на Българското 
училище в 
Хамбург, 

нашият училищен 
бюлетин ще ви  държи 
в течение на 
основните предстоящи 
събития, както и на 
всички училищни 
новини.  

С уважение и 
приятелски поздрави, 
 
Учителският колекттив 
и Управителен съвет 
на Дружество 
“Българско училище в 

Хамбург  
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Специални поздрави лауреатите и гостите на тържеството 
получиха от г-жа Кони Димитрова от ДАБЧ, от Студиото за 
поп пеене с вокален педагог Силвия Статкова, от най-
малкият изпълнител сред наградените, Джонатан Костов 
на 7 г. от Испания, носител на първа награда в конкурса 
„Прехвръкна птичка"  и др. 

Джонатан учи в училище „ Св. Иван Рилски" в Палма де 
Майорка, Испания и спечели журито със своя чар и любов 
към българския фолклор. Със своите изпълнения, които 
често радват българска и испанска публика той получи 
първа награда в първа възрастова група през тази година и 
поздрави всички участници и организатори на културния 
форум. 

Г-жа Лили Спасова представи наградените ученици от 
литературния конкурс „Стефан Гечев", а г-жа Кони 
Димитрова, координатор на конкурса по изобразително 
изкуство „България в моите мечти" връчи наградите за 
рисунка. 

Проф. Г. Василев от университета по библиотекознание и 
информационни технологии, сподели впечатления за 
началото на конкурса и за неговия инициатор Стефан 
Гечев 

Марина Михайлова на 15 г., ученичка в Българския 
културно-просветен център „Аз Буки Веди" в Болград, 
Украйна за втора поредна година отличена в конкурса по 
пеене с втора награда за индивидуалното си изпълнение и 
трето място в дует с Александра Михайлова пяха за всички 
и специално за директорите и учителите от българските 
училища в чужбина, които бяха в залата. 

Ана-Моника Георгиева от Бръмтън, Канада бе удостоена за 
трети път с първа награда в певческия конкурс 
„Прехвръкна птичка". Освен с прекрасен глас тя се отличи 
и с литературните си заложби като печели и няколко 
награди в конкурса по литература „Стефан Гечев" през 
годините. Тази година участва за последен път в 
конкурсите, защото е вече на 18 години и е приета 
студентка по право в един от най-престижните 
университети в Канада.  

Следващите изпълнители бяха Татяна Сьомкова на15 гл, 
солистка в Народен вокален ансамбъл „Славей" към 
Городненското СОУ в Украйна. В тазгодишното издания на 
конкурса бе отличена с трета награда в последната 
възрастова група. Моника Азманска от Дубай може да се 
похвали с първи награди от всичките четири издания на 
конкурса по пеене. Младата изпълнителка, която има вече 
няколко албума зад гърба си впечатлява не само с 
изпълненията си на български фолклор. През месец март 
тя взе второ място в Първия Национален конкурс за 
френска песен в Обединените арабски емирства, 
организиран от Френския културен институт "Alliance 
Française". Моника поздрави публиката с песен от новия си 
албум.  

Г-жа Маргарита Ралчева, координатор на конкурса 
по пеене и г-жа Любка Рондова, член на журито 
връчиха наградите 

Трогателното тържество закри Мария Гайдарджи 
на 14 г. от Украйна, носител на Гран при в 
певческия конкурс. Мария е солистка в Народен 
вокален ансамбъл „Славей“ и направи силно 
представяне в конкурса по пеене като спечели 
четири награди (за групово и солови изпълнения). 
Тя бе удостоена и с най-високото отличие за 
прекрасното си изпълнение на песента за Райна 
Попгеоргиева. Наградата Гран при се присъди за 
пръв път от журито на конкурса в тазгодишното 
четвърто издание.  

 

Участието на Българското училище в гр. Хамбург 
тази година бе достойно. Ученичката Ела Дойкова 
от 7 клас взе първа награда в конкурса по 
рисуване, а Емилия Станева от 9 клас бе отличена 
с поощрителна награда за своя пътепис 
„Мадарският конник“, резултат от истинско лятно 
преживяване. Всички наши останали участници в 
конкурса по рисунка – Елена Биллеб, Рикардо 
Майер и Борис Иванов – получиха грамоти. 

Наградените творби на нашите ученици 
поместваме на интернет страницата на училището. 

Достойното представяне на нашите ученици 
продължи и на 7-мата Олимпиада по многоезичие, 
проведена на 9 август в гр. Хамбург. 

Ученици от 10 и 11 клас в гимназиите се 
състезаваха да докажат, че владеят много добре 
три от всички преподавани в Хамбург езици, 
включително латински и старогръцки. Солидните 
познания по немски език на всички участници бяха 
предварително доказани чрез тест. Елена Биллеб 
и Емилия Станева, ученички в 10 клас в 
Българското училище преминаха всички изпитания 
по избраните езици – английски, френски и 
български (писмен и устен изпит). Елена спечели 
ВТОРА награда, а Емилия – ПООЩРИТЕЛНАТА 
награда! Браво момичета, това се казва 
представяне! 
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