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Нека да се забавляваме, опознавайки Америка!
Екскурзии от Чикаго 2017

ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТАТА, 
HOLLAND,MI

ЦЕНА $69

 ДАТИ НА ТРЪГВАНЕ 
07 МАЙ и 14 МАЙ, 2017

 ПОСЕЩЕНИЕ НА “WIND MILL
ISLAND AND GARDENS”

 АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ
 ТУР НА HOLLAND, MI

Записване до 01 Май, 2017

МАЙ 26-29, 2017 
NEW YORK,NY

ЦЕНА $600

 4 ДНИ-3 НОЩУВКИ
 АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ
 ПОСЕЩЕНИЕ НА СТАТУЯТА 

НА СВОБОДАТА
 ТУР НА NYC,NY
 ТУР НА CLEVELAND,OH
 ТУР НА PITTSBURGH,PA

Записване до  26 март,2017

ЮНИ 10-11,2017
MACKINAC ISLAND,MI

ЦЕНА $290

 2 ДНИ-1 НОЩУВКА
 АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ
 ВОДЕН ПРЕВОЗ ОТ И ДО 

ОСТРОВА
 ИСТОРИЧЕСКИ ТУР НА 

ОСТРОВА С КАРЕТИ
 ТУР НА GREEN BAY,WI
 ТУР НА MILWAUKEE,WI

Записване до 10 май,2017

ЮНИ 30 - ЮЛИ 03,2017
WASHINGTON,DC

ЦЕНА $650

 4 ДНИ- 3 НОЩУВКИ
 АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ
 ТУР НА COLUMBUS ,OH
 ТУР НА PITTSBURGH,PA
 ТУР НА WASHINGTON 

Записване до 01 май,2017

КАЧЕСТВЕНО •ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ : 224-659-1852 • ИЗГОДНО
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗСРОЧЕНО ЗАПЛАЩАНЕ #15/2017

Продължение от 16 стр.
Достойна за възхищение и 

покоряваща е любовта на Ваня 
Велкова към автентичните но-
сии и накити от България. В 
един каталог зърнах списъка 
на безценното богатство, кое-
то тя показва с гордост на све-
та в своите популярни експо-
зиции:

Дантели и шевици от Бълга-
рия - Калоферска дантела, 
Копривщенско мене, Самоков-
ска шевица; Автентични пред-
мети от бита на българите 
през 19-20 век, Венецианска 
дантела, Брюкселска дантела, 
френска дантела; Украшения 
за елха...

В Швейцария тя показа не-
виждана в страната на банке-
рите красота - български но-
сии от Тракия и Родопите, от 
Севера и Юга, от цяла Бълга-
рия... Събирано тридесетина 
години, от дядо и баба, от ста-
ри хора, които заедно с облек-
лото са й разказвали и за това 
как е туптяло младото им сър-
це под везаните ризи... 

Благодарни сме на Ваня, че 
години наред предлага на на-

шите читатели и изискано, 
„лечително“ за душата четиво 
в днешния ни тревожен свят. 
Ваня е и пастирът на загубени 
и открити народни песни и 
приказки, легенди, предания...

В едно интервю на Радио 
„Татковина“ /Германия/, след 
като лично запознава гостите 
на нейна експозиция с истори-
ята на представените носии и 
старинни накити, използвайки 

богат снимков и филмов мате-
риал за фолклорните традици-
ите на нашата страна през 
Възраждането и непосред-
ствено след Освобождението, 
тя казва:

„Първата си носия получих 
в 9 клас, когато баба и дядо по-
дариха на всеки от внуците си 
по един комплект. Заръката им 
беше да ги пазим и дълго да си 
спомняме за тях. С времето 

интересът ми нарастваше – 
защо е такава престилката, 
шевицата, накитите... Разгово-
рите с близките ми разкриваха 
необятното богатство на бъл-
гарския фолклор, сръчността 
и дарованието на българката. 
Зная за почти всяка носия на 
кого е принадлежала. Затова за 
мен тези облекла са живи. 
Виждам конкретната жена зад 
всяка дреха, знам нейната ис-

тория, опитвам се да гадая ка-
къв е бил характерът й.“

Разказва  за своята „Трудна 
любов“ - опазването на събра-
ното „старо имане“, което тя 
вижда не само като свое, а по-
вече като „народно достоя-
ние“. По въздух и вода, по ау-
тостради, конски пътеки през 
планината, тази ведра, здрава, 
мъдра и хубава жена често и 
сама слага на снагата си пъс-
трата старинна дреха. И ефек-
тът е сигурен - хората отпра-
вят мечтите си по красивото и 
възвишеното... Нищо, че пъст-
рото чудо е отпреди 150 годи-
ни и се е завивало с орехова 
шума и лавандулов цвят - така 
както по времето на Ботевото 
„Първо либе“ и Баба Тонка са 
го опазвали. 

В края на миналата година 
Ваня Велкова показа в Южна 
Америка своята колекция. Ус-
пехът й беше впечатляващ. За 
чудо и приказ е един факт - 
често индианските народни 
носии удивително си прили-
чат по своя рисунък с българ-
ските шарки и шевици.

Следва на 22 стр.


