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понеделник до петък - 8:30 am до 7 pm,
        събота - 8:30 am до 6 pm

На 31 март т.г., в НДК  Ваня 
Велкова, която живее и работи 
в Германия, беше удостоена с 
почетното звание „Жена на го-
дината“ - призът за 2016-та, с 
който Държавната Агенция на 
Българите в Чужбина /ДАБЧ/ 
възнагради нейният труд и дар 
за сънародниците от Българ-

ските диаспори по света. Ви-
цепрезидент Илияна Йотова 
лично й поднесе Купата! За 
осмият пореден ритуал бяха 
номинирани българки от 10 
страни - сред които и от САЩ. 
Преди няколко години и Аме-
рика се представи достойно, 
благодарение и на нашият 

град Чикаго с Боянка Иванова 
- също основател и директор 
на голямо наше училище - 
„Джон Атанасов“.

Годишната награда „Българ-
ка на годината“ на името на 
Св. Злата Мъгленска се при-
съжда, както са го формулира-
ли основателите от ДАБЧ, „На 
българка, която живее извън 
България и която със своята 
активна дейност е допринесла 
за: опазването на българското 
национално самосъзнание и 
културната идентичност на 
сънародниците ни по света; 
защитата на българското на-
ционално достойнство; разви-
тието на българските сдруже-
ния в чужбина (културни и 
професионални организации, 
училища, медии и др.); орга-
низирането на благотворител-
ни акции и хуманитарни 

Следва на 16 стр.

ВАНЯ ВЕЛКОВА  Какво може и не може да направи
„Жената на годината“ сред българките по света

Ваня Велкова може да основе Българско училище в Хам-
бург и да преподава български език на българските деца в 
Германия, както и на студенти и немци, които профе-
сионално са свързани с България...

Ваня Велкова може да представи България от край до край 
по света със своята лична, грижливо събрана, богата музейна 
експозиция от национални носии и смайващи експонати от 
многовековното ни народно, национално, изкуство...

Ваня Велкова може да подкрепя години наред с горещи-
те си европейски инициативи децата без родители, домо-
вете и училищата на питомци в неравностойно положе-
ние у нас.

Ваня Велкова може да бъде всеотдайна в усилията и 
труда си по учредяването и дейността на Асоциацията 
на Българските училища в чужбина /АБУЧ/, организация 
съдбовно важна в нашето време, когато по света има 300 
български училища и 15 милиона хора, говорещи българ-
ски език, както наскоро цитира вицепрезидент Илияна 
Йотова академичното изследване на БАН...

Ваня Велкова не само МОЖЕ, но вече го е НАПРАВИЛА 
и ПРАВИ!

Ваня Велкова – „Българка на годината“ за 2016 година


