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София, 12 януари 2015 г. 

 

ДО КОМИСИЯТА 

 

ЗА ИЗБОР НА НОСИТЕЛ НА ЗВАНИЕТО НА ДАБЧ 

 

БЪЛГАРКА НА ГОДИНАТА - 2014 

 

 

Управителният съвет на АБУЧ номинира за званието на ДАБЧ „Българка на 

годината – 2014” д-р Ирина Николова Ботева- Владикова, директор на Българо-

австрийското училище за занимания в свободното време „Св.Св. Кирил и Методий” 

в гр. Виена, Австрия и зам.-председател на Асоциацията на българските училища в 

чужбина. 

 

 

Заслугите на Д-р Ирина Ботева – Владикова  за развитието на образователното дело 

по български език в чужбина са огромни и неоспорими. Прилагаме СиВи и биография, 

които достатъчно красноречиво доказват нейната главна роля за възобновяването на 

българското училище във Виена. Това училище десетилетия наред се грижи за 

образованието по роден български език на хиляди деца. Дейността на д-р Владикова е  

водеща и примерът на ръководеното от нея  училище е стимулирал появата на редица 

други български училища не само в Австрия, но и  в други страни по света. 

 

Не е случаен фактът, че номинираме д-р Владикова за това звание именно в 

годината 2014-та. През тази година Българското училище „Св.св. Кирил и Методий” във 

Виена стана най-голямото българско училище зад граница. Безспорно доказателство, че 

дейността му е изключително успешна. Видно е, че колективът, ръководен от своя 

директор, спечелва доверието на стотици български семейства, които с желание изпращат 

децата си за обучение именно при тях. 

 

През изминалата 2014-та година г-жа Ирина Владикова бе инициатор и основен 

организатор на най-успешното съвместно мероприятие на МОН, ДАБЧ, МВнР (в лицето 

на Българското посолство във Виена и посланик г-жа Е. Шекерлетова) и АБУЧ, а именно: 

 

КОНФЕРЕНЦИЯТА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК В 

ЧУЖБИНА, СЪСТОЯЛА СЕ ОТ 25 ДО 27 АПРИЛ ВЪВ ВИЕНА 

 

Този значим форум се превърна в най-успешната и плодотворна среща на 

представители на българските училища в чужбина с ръководствата на всички държавни 

институции, които са пряко заинтересовани и отговорни за българското образование в 

чужбина.  Безупречната организация на конференцията премина с огромен успех  

благодарение на усилията на много съорганизатори, но основната тежест естествено бе 

поета от колектива, който д-р Владикова ръководи. Всички гости на конференцията имаха 
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възможност да посетят занятията в Българското училище във Виена и да се убедят колко 

професионален е екипът от преподаватели, които се трудят успешно и в разбирателство. 

Видяха с очите си колко щастливи са децата, обучавани в училището, какво доверие 

изпитват към своите учители. За създаването на подобни хармонични отношения основна 

заслуга има ръководителят на това образователно звено – в случая д-р Ирина Владикова. 

 

            От първия миг,в който тя се заема да създаде училище като регистрирана в Австрия 

организация (предишната държавна форма на обучение към посолството е била закрита), 

д-р Владикова посвещава всичките си усилия да изгради училище за пример. Доказател- 

ство са многобройните й награди и фактът, че държавните институции оценяват първо 

именно нея с най-високите отличия за преподавател в чужбина. 

 

Ентусиазмът на г-жа Владикова бе захранващ и в годините, когато се създаваше и 

укрепваше Асоциацията на българските училища в чужбина. Тя стана съосновател и член 

на Управителния ни съвет. Със същата всеотдайност, професионализъм и майчинска 

загриженост тя подходи към делото на всички български училища по света и  малко по-

късно бе избрана за заместник-председател на АБУЧ. В работата си като такъв, д-р 

Владикова извоюва престиж сред колегите си именно с емоционалната си и запленяваща 

страст към истината, към непоколебимостта трудностите да се преодоляват с 

професионализъм, тактично, но и с твърдост. Изключително етичен и поетичен човек, тя 

печели не само доверие, а и огромна почит като морален стожер. През изминалите години 

д-р Владикова се включва най-активно във всички изяви на АБУЧ. Заради високите й 

професионални качества е избрана за член на редколегията на сп. „Български език и 

литература“ на издателство АзБуки и за ръководител на групата по български език, която 

има трудната задача да подпомогне създаването на адаптирани програми и учебници по 

български език за учениците в чужбина. Подобна отговорност може да се повери само на 

най-опитен преподавател, какъвто е именно д-р Ирина Владикова. 

 

Изхождайки от факта, че съхранението на българското национално съзнание на 

подрастващите в чужбина най-масово се извършва в българските училища зад граница, от 

факта, че най-голямото такова училище работи и се развива успешно именно във Виена 

под ръководството на директор със завидни качества, от факта, че в 2014-та година 

дейността по образованието зад граница се увенча с най-значимия си успех на 

Конференцията във Виена, организирана със значимото участие на д-р Владикова 

 

НОМИНИРАМЕ Д-Р ИРИНА НИКОЛОВА БОТЕВА –ВЛАДИКОВА  ЗА 

ЗВАНИЕТО НА ДАБЧ „БЪЛГАРКА НА ГОДИНАТА 2014” И СЕ ГОРДЕЕМ С 

ТАЗИ КАНДИДАТУРА. 

 

 

 

 

 

Д-р Боян Кулов, 

председател на  

Асоциацията на българските училища в чужбина   
  


