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Продължение от 12 стр.
проекти, посветени на Бълга-
рия популяризирането на бъл-
гарската култура, историческо 
наследство и традиции в съот-
ветните държави“.

Изброените до тук високи 
качества, за притежанието на 
които Ваня е посочена като 
„първа сред първите“ си при-
лича като две капки вода с ми-
сията, която сме си поставили 
и ние - в редакцията на вест-
ник „България СЕГА“. Затова 
и вече години наред авторски-
ят талант на Ваня и страници-
те на изданието ни са в един 
великолепен тандем. Ваня 
може всичко - от това да обри-
сува с няколко щрихи полити-
ческия пейзаж край Бранденб-
ургската врата, та до умението 
да ни облагороди с писанието 
си за нежната поезия на Дим-
чо Дебелянов. Словото й е ед-
накво ясно, точно и магнетич-
но и от родния й Пловдив и от 
Германия, и от Берн и от Бого-
та. За нашата красива, талант-
лива, днешна и древна Бълга-
рия тя говори навсякъде, 
където Бог я отведе, говори 

като един Апостол на Бълга-
рия...

Познавайки отлично нейни-
те творчески възможности в 
широка гама - от най-сакрал-
ните професионални и об-
ществени дейности в живота 
на българските диаспори как-
то в Германия, така и сред ця-
лостната ни емигрантска общ-
ност, щастливи от 
възможността да работим за-
едно в публицистиката, не 
може да не сме удовлетворени 
от това, че сред българките в 
чужбина отново има и е оцене-
на такава българка като колеж-
ката ни Ваня Велкова.  

Тя е ярко достояние на бъл-
гарската нация. Личните й ка-

чества и специфичните особе-
ности на нейното 
професионално творческо ам-
плоа, я превърнаха в извънред-
но популярен посланик на 
българския дух и културни до-
стижения. Безграничната й 
обич към фантастичните ше-
дьоври на българското народ-
но творчество, които тя показа 
на света с изложбите на нейни 
лични сбирки, равни по сила 
на познати експозиции по ев-
ропейските музеи, пренесоха 

България сред далечния свят... 
И той стана изведнъж близък 

до нас. Става дума за мащабни 
експозиции като тези в Швей-
цария и Колумбия, празници 
на българската култура в Бра-
зилия, Япония и пр.

Малко са хората, които съу-
мяват да разпределят така 
своите сили и талант, че да 
вършат и свършат тази дей-
ност, с която Ваня Велкова жи-
вее вече почти 20 години. 

Тук трябва да се прибави 
благодарността, която й дъл-
жим и всички ние - деца и 
родители, стотици хилядите 
български домове по цял 
свят, които са вече една могъ-
ща част от една нова Бълга-
рия - България в Новия Свят, 
в който българите ще стават 
все повече, и все повече ще 
бъдат търсени последователи 
на стореното от Ваня Велко-
ва...

Известно е още, че тя рабо-
ти за създаване на голяма ин-
тернет платформа, чрез която 
всички българи, които не жи-
веят на територията на Бълга-
рия, да могат да общуват по-
между си. 

Следва на 21 стр.

Ваня Велкова с вицепрезидента Илияна Йотова


