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- Основател и предсе-
дател  на  асоциацията 
„Балкан”, основател  и 
директор на „Св. Иван 
Рилски” - първото неделно 
училище в Мадрид, член 
на Управителния съвет на 
Асоциацията на българ-
ските училища в чужбина, 
създател и на детски обра-
зователен център - с детска 
градина и предучилищна 
група... Какво изпуснах, 
госпожо Цанева, от еже-
дневието Ви в Мадрид? 

- Много са социалните 
дейности, организираме и 
трудова борса за новоприс-
тигнали българи в Испания. 
Явно, за мен кауза се оказа 
миграцията. Аз казвам: ако 
не знаеш кой си, няма да зна-
еш къде си! Какво влагам в 
тези думи? Ще обясня. Про-
следих издържани социоло-
гически проучвания на тема 

Ако не знаеш 
кой си, кой си, 

няма да знаеш 
къде си!къде си!

Петя  Цанева, носител на приза „Българка на годината”:
З                   

а приза „Българка на 2011 г.” са номинирани 
15 наши сънароднички, живеещи зад граница. 
Тазгодишното отличие на Държавната аген-

ция за българите в чужбина, връчвано за заслуги 
за опазване и популяризиране на културната ни 
идентичност, завоюва Петя Цанева - предсе-
дател на Асоциацията на българите в Испания 
„Балкан”. Другите две българки, номинирани за 
приза на името на св. Злата Мъгленска и получили 
най-много гласове, са: Снежана Симеонов – ди-
ректор на гимназията „Св. св. Кирил и Методи” в 
Димитровград, Сърбия, и Мария Пинти, директор 
на Городнемското училище Болградски район, член 
на ИК на Асоциацията на българите в Украйна.  

Вицепрезидентът Маргарита Попова връчи 
наградата на победителката. Плакет и грамота 
получиха Снежана Симеонов и Мария Пинти. 

С Петя Цанева се срещнах 
миналото лято. Най-после, 
помислих си тогава, ще видя 
тази жена. Името й бях чу-
вала вече толкова пъти, че 
имах изграден неин образ в 
представите си. На живо се 
оказа почти същата – много 

съсредоточена и на „ти” с 
възможностите за разреше-
ние на всеки проблем, който 
ще дойде до главата на бъл-
гарина в Испания. Различното, 
по-точно неочакваното поне 
за мен,  беше спокойствието, 
което излъчваше. Като че ли 

цялото й време и внимание 
(за броените дни на ваканция 
в България) бяха на мое раз-
положение. Може би това са 
почувствали и стотиците 
ни сънародници, на които е 
помогнала да стъпят на кра-
ката си на чуждата земя. 

как майчиният език може да 
повлияе на едно дете в про-
цеса на интеграцията му в 
чужда държава. От резулта-
тите им се извличаше извод, 
че в обучението по майчин 
език то паралелно опознава 
и отстоява корените си. 
Човек трябва да знае кой 
е, ако иска да не се загуби, 
да не бъде асимилиран от 
обкръжението. Българите, 
които живеем зад граница, 
искаме интеграция, но без 
асимилация. Но за да се 
интегрираш, трябва много 
добре да си позициониран.
Тази теза уважиха и ис-

панските институции. За-
щитихме проект, чиято същ-
ност бе  майчиният език 
като форма за интегриране 
в чуждото общество. Може 
би сме единствените - чрез 
участие в  проект,  взели 
испански държавни пари за 

преподаване на български 
език.

- Колко са българчетата 
от Пиренеите, които са 
записани в неделно учи-
лище?

- Преди близо 8 години 
открихме първото училище 
в Мадрид. Наречено е „Св. 
Иван Рилски” - на светеца 
покровител на България. 
До миналата година учени-

ците бяха от 1. до 12. клас. 
Сега са обособени основно 
училище и гимназия. За-
почнахме в помещения към 
местна църква. Записаха 
се 27 деца. Втората учебна 

година станаха 47. Днес 
само в нашето училище 
са 150. От 2005 г. даваме 
сертификати.
Общо в цяла Испания 

училищата ни са над 30. 

Стихотворението е написано 
от Димчо Труфчев през 2010 г. 
Той живее в Майорка, Испания. 
С поезия благодари на Петя 
Цанева за подкрепата й към 
сънародниците си в Испания. 

През есента на 2009 г., след близо 4 десетилетия 
прекъсване, след много усилия, успяхме да възстановим 
обучението по майчин език. Благодарим на България, 
че е с нас! – заяви Снежана Симеонов, директор на 
гимназията „Св. св. Кирил и Методи” в Димитров-
град  (на сн.вляво). Тя и Мария Пинти, директор на 
Городнемското училище Болградски район, член на 

ИК на Асоциацията на българите в Украйна (вдясно) 
получиха плакет и грамота за тяхната народополезна 

работа.

ЦЕРЕМОНИЯТАЦЕРЕМОНИЯТА

Фестивал на хумора за българите в Украйна
Фестивал на хумора „Клуб на Веселите 

и Находчивите” провеждат българите в 
Украйна за втора поредна година, съоб-
щи българският младежки клуб „Актив” в 
Одеса. Заявки за участие подадоха седем 
отбора. Първите два кръга на фестивала 
преминаха през ноември и декември, 

предстои само финалът. За Купата на 
конгреса на българите в Украйна ще се 
борят най-добрите три отбора от всички 
седем участника – това са хумористичните 
състави „Люти чушки“, „Троенски коне“ и 
„Дивитлийски гламур“. 

Те разсмяха публиката със скечове на 

специалната хумористична тема на конкур-
са: „Когато свършват парите и здравето“. 
Освен с предварително подготвени сценки 
участниците забавляваха зрителите в игра 
с въпроси от публиката. Победителят ще 
бъде излъчен след финала през април. 

АЗ БУКИ

Похвално 
слово 
за Петя
Възпявани в много поеми 
народни будители има, 
но винаги в минало време 
изпращаме почит дължима.

Уж няма крещящата нужда, 
но вече усеща се жажда. 
животът днес пак се събужда 
и нови будители – ражда. 

Дори не върви по принуда, 
и още по-малко за слава – 
будител за нова пробуда, 
едва ли тъй лесно се става. 

А само една всеотдайна 
и много безкористна мисъл 
ще може да бъде безкрайна 
и с толкова правилен смисъл. 

Ще може да бъде служител, 
поставил основите смело, 
а може би даже – будител 
и страж на просветното дело. 

Нарича се с името – Петя, 
а другото е в идеала. 
повтарям, дори ще потретя, 
че „Пиша за нея похвала”. 

Че „Браво!” и аз да й кажа. 
И с моята почит отново, 
с признателни думички даже, 
завършвам похвалното слово. 

Всички номинации са впечатляващи и всички номинирани заслужават да получат от-
личието. Тези наши сънародници извън пределите на отечеството работят в полза на 
хората и това ги прави по-силни, каза вицепрезидентът Маргарита Попова по време 
на награждаването. Тя определи конкурса „Българка на годината” като събитие на 

духа. На снимката: вицепрезидентът Маргарита Попова връчва наградата на името 
на св.Злата Мъгленска на Българката на годината – Петя Цанева. 
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