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

Съдържание
Документация на събитието и
историята на училището

лбу

10 години Българско училище
в град Хамбург
Уважаеми
приятели,

колеги,

ученици

и

През
ноември 2011 година се
навършиха 10 години от създаването
на нашето училище. Юбилеят бе
отбелязан
официално
във
впечатляващата зала на Варбург Хаус,
където наши гости бяха основатели и
спомоществуватели на Българското
училище, родители, бивши и настоящи
ученици и специални гости като проф.
Герд-Винанд Имайер, почетен консул
на Република България в Хамбург,
Виолетка Караиванова, първи секретар
в Посолството на Република България
в Берлин, г-жа Рюсман, заместник на

Тържеството
беше
открито
от
Председателя
на
училищното
дружество, г-н Димитър Луизов.
Поднесени бяха приветствия от г-жа
Караиванова, която подари на
Българското училище икона и ръчно
изработена българска бродерия.
Почетният консул в Хамбург, проф.
д-р Герд-Винанд Имайер ни поздрави
за дългосрочния
ангажимент и
поднесе
специален
подарък
–
личната си колекция от речници и
картина, отразяваща историята на
училището от началото досега. Г-жа
Емилия Юкер, председател на Клуба
на българските жени и техните
семейства в Хамбург, в чийто дом
през 2001г. се проведе важна среща
свързана
с
основаването
на
Българското училище,
ни дари
невероятни подаръци – нов училищен

Сенатора
по
въпросите
на
образованието, Др. Юрген Мантел,
бивш общински управител на
Аймсмютел заедно със съругата си
г-жа Теа Бок, г-жа Барбара Щраус
сътрудник
в
общинската
администрация по въпросите на
образованието,
Аймсбютел,
г-н
Кристиан Фленкер, представител на
Посланика на Румънското посолство
и много други гости.

звънец и авторска картина на Св.
Св. Кирил и Методий. Нейните думи
за стойността на родолюбивата
дейност, която училището извършва
трогнаха публиката. Бе представена
и презентация със снимки от
архивите на училището от г-жа
Стелияна Симеонова, учител в
начален
курс.
Прекрасното
изпълнение на песента „Една
българска роза” от ученичката
Деница Митева накара гостите в
залата да запеят. Последва Коледна
молитва и тържествен водосвет от
свещеник Кръстин Апостолов. След
официалната
програма
ръководството на училището прие
поздравления и от други гости на
тържеството. Празникът завърши
със стилен коктейл.

Страница 2

Новини
Всяка наша годишнина означава
история, опит, традиция, съчетавани
със съвременните изисквания на
европейското образование. Затова
празникът
ни
е
повод
за
равносметка, но и основание да се
гордеем с постигнатите успехи.
Изразяваме искрена благодарност
към колегите, бивши и настоящи
учители, за техните усилия, старание
и всеотдайност, за постоянството и
високия им професионализъм. Чрез
тях десетки ученици запазват своя
език и опознават родната си култура,
получават българско образование.
Значимите резултати в учебновъзпитателната
работа
и
оригиналните идеи за организиране
на свободното време на учениците в
духа на българските традиции и
обичаи са плод на нашите учители.
Учителят при нас е вълшебник.
Изправен пред предизвикателствата
на две образователни системи, той
твори чудото да създава човеци и да
запазва българското самосъзнание
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на нашите деца в един свят без
граници. През годините списъкът
на учителския ни колектив
се
увеличава. Това са Ваня Велкова,
Христина Христова, Илина Дойкова,
Стелияна Симеонова, Татяна Найес,
Инна Стоилова - учителите, които
се грижат за децата ни и работят
така, че броят на учениците в
училище непрекъснато да расте.
За
изминалите
години
организирахме
обучение
за
предучилищна група, начален курс
и гимназиален курс; получихме
лиценз от МОМН, участвахме и
съфинансирахме
3 проекта на
българската държава по програмата
“Роден език и култура зад граница”,
издаваме
официално
признати
дипломи в България, списваме
бюлетини и училищен вестник,
насърчаваме учениците да участват
в
конкурси,
организираме
семинари, творчески работилници и
тържества
за
българските
празници.
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Специална благодарност дължим на
проф. Д-р Г. Имайер, почетен консул
на Република България в Хамбург,
съосновател и почетен член на
дружеството „Българското училище в
Хамбург“,
за
10-годишната
му
подкрепа и за осигуряване на
помещения за нашите занятия в Хаус
Веделс и Хамбург Хаус Аймсбютел.
Българската общност в град Хамбург
се сдоби с храм на духовността през
2001 г. – Българско училище.
Искрена благодарност изразяваме
към д-р Ем. Юкер за дългогодишната
подкрепа в работата на училището, за
заниманията
й
с
най-малките
ученици.
Изразяваме нашето уважение към
всички родители, които са били
винаги наши съпричастни партньори
и съмишленици при осъществяване
на образователната, културна и
родолюбива дейност в Българското
училище.
Нашите
родители
стимулират
високите постижения и участието на
своите деца в утвърждаването на
училищния живот и
училищната
култура.
Българска православна църква в
Хамбург в лицето на отец Кръстин
Апостолов винаги ни подава ръка в
трудни моменти и съдейства за
осъществяването
на
редица
съвместни идеи. Благодарим ви от
сърце!
Не на последно място благодарим и
на всички наши ученици, които
активно участват във всички класни и
извънкласни
изяви,
дискусии,
семинари и благотворителни акции.
Прекрасните
рисунки,
есета,
мартенички, картички, сурвакници,
творчески проекти и мултимедийни
презентации, изпратени в България
им носят почетни грамоти и награди.
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В нашите празници, Коледни и
Великденски семинари и тържества,
поетични рецитали, вечни български
песни и танцови семинари участват
от най-малките до най-големите.
Гордеем се с талантливите си деца.
Приемаме нашият юбилеен празник
като отговорност към предстоящото.
Вярваме, че заедно ще продължим
всичко хубаво, което сме започнали,
ще преодоляваме трудностите и ще
поддържаме високите стандарти на
българското образование зад граница
с
подкрепата
на
българското
Министерство
на
образованието,
младежта и науката. Изминалите 10
години ни задължават това, както и
да
почитаме
училището
като
светилник и институция с минало,
настояще и бъдеще. Щастливи сме,
че можем да продължим напред със
съзнанието за достойно свършена
работа.
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