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16 юли 2008 г., сряда  
Народно събрание (централна сграда) 

Пл. Народно събрание, 2 
 
 
ПЪРВА  СЕСИЯ   14.30 – 16.00 

• ст.н.с. д-р Боян Кулов, председател на АБУЧ, основател и член на Настоятелството на 
Българския образователен център във Вашингтон, САЩ. Откриване  

• Георги Пирински, председател на Народното събрание на Република България 
• ст.н.с. д-р Боян Кулов, председател на АБУЧ. „Новото в новата държавна политика 

за българите в чужбина”  
• Райна Манджукова, член на УС на АБУЧ. „Преглед на разнообразието на 

българските училища по света”  

Презентации:   х  10 мин. 

• Боянка Кунева-Иванова – директор на българското училище ”Св.София”  в Чикаго, 
САЩ, член на УС на АБУЧ  „Запазването на българския език и родното 
самосъзнание зад граница” 

• Ваня Илиева Велкова - директор на българското училище в Хамбург, Германия, член 
на УС на АБУЧ  "Българското училище в Хамбург - дейност, перспективи -  
лицензиране,  контакти с българските училища по света" 

• Снежина Руменова Григорова-Мечева - директор на българското училище  в Лондон, 
Англия, член на УС на АБУЧ  „Защо искам да бъда чута първо в Родината си?”   



 

ПАУЗА    16.00 – 16.30 

Представяне на издателствата: Просвета, Анубис, Летера, Тангра, Арти, Фют. 

ВТОРА  СЕСИЯ      16.30 – 18.00 

16.30 – 17.30     ИЗКАЗВАНИЯ*:  х  5 мин.  
1. Горица Нинова - Асоциация „Български език – език европейски”, Париж, Франция.                    

„Създаване на единна педагогическа концепция за българските училища в чужбина. 
Възможности, методи за реализации, участници”  

2. Росица Николова - лектор в Украинско-български лицей гр. Приморск, Украйна.                       
„Българите в Таврия - състоянието на българския език и проблемите, свързани с 
неговото преподаване”                                                                   

3. Галина Иванова-Кумбару, директор бълг.у-ще Никозия,  Кипър, член на УС на АБУЧ.               
"Държавните образователни изисквания по български език в перспективата на Общата 
европейска езикова рамка и типовете обучение по български език" 

4. Радостина Доганова - председател на Гражданско сдружение на приятелите на БСОУ 
„Христо Ботев” в Братислава, Словакия. „Проблемите на Българското училище в 
Братислава и неговите възможности за развитие в бъдещето”  

5. Марина Банкова-Рашкова – преподавател по хореография в Музикалния колеж в 
с.Твардица, Такаклийски р-н, Молдова. “Музикалният колеж в Твардица и ролята на 
българския фолклор за укрепването на българското самосъзнание” 

6. Д-р Милен Врабевски – председател на Фондация „Българска памет”, София                            
„Възможности за финансиране на проекти, насочени към българите в чужбина.” 

7. Снежана Йовева-Димитрова – Фондация „Българска памет” и Асоциация за 
изследване и развитие на гражданското общество. „За езиковата политика, за у-щата и 
за липсата на обща концепция и диференциран подход към училищата” 

8. Проф. Георги Василев и доц. Кристина Върбанова-Денчева – завеждащ катедра 
във Висшето училище по библиотекознание и информационни технологии, София.                       
„Модел за дистанционно обучение във Висшето училище по библиотекознание и 
информационни технологии”            

 

17.30 – 18.00   ДИСКУСИЯ 
 
 
Забележка.  Mатериалите, представени в електронен вид, ще бъдат публикувани на уеб 
сайта на асоциацията. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Асоциация на българските училища в чужбина 
 ул. „Ген. Щерю Атанасов“ 5, 1113 София, България 

Телефон: + 359 (0) 2 965 5100, Факс: +359 (0) 2 965 5111, 
Internet: www.abgschool.org, E-mail: info@bgschool.org  

Първа инвестиционна банка, BIC: FINVBGSF 
 IBAN: BG41FINV91501200252210 

http://www.abgschool.org/
mailto:info@bgschool.org

