БЛАГОДАРСТВЕНО СЛОВО НА Г-ЖА ВАНЯ ВЕЛКОВА,
ИЗНЕСЕНО НА ТЪРЖЕСТВЕНАТА ЦЕРЕМОНИЯ
ПО ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНАТА НАГРАДА
НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА
„БЪЛГАРКА НА ГОДИНАТА – 2016”
НА ИМЕТО НА СВЕТА ЗЛАТА МЪГЛЕНСКА

София, 31 март 2017 г.
Национален дворец на културата
Уважаема г-жо вицепрезидент на Република България,
Уважаеми г-н заместник-председател на Държавната агенция за българите в чужбина,
Уважаема г-жо председател на Съюза на българските журналисти,
Уважаеми дами и господа,
Скъпи колеги и приятели,
За осми пореден път Държавната агенция за българите в чужбина към
Министерския съвет на Република България насочва общественото внимание към
значимата роля на българските жени зад граница.
С отличието „Българка на годината” на името на българската светица Злата
Мъгленска, Държавната агенция за българите в чужбина откроява съхранените и
предавани през вековете добродетели на българката, заслужаващи признание и
подкрепа.
Безсъмнено фактът, че за пети път Държавната агенция за българите в чужбина
награждава преподавател по български език, член на Асоциацията на българските
училища в чужбина, е още едно потвърждение за големите заслуги на Асоциацията за
развитието на българското образование зад граница.
Всички знаем, че мисията на българския учител в чужбина не се ограничава
единствено до ограмотяването и преподаването на български език, литература, история
и география на България. Нелеката и отговорна дейност на българския учител зад
граница, колкото и да е далеч от родината, е посветена преди всичко на това да запази
жива връзката на българските деца с България, да е стожер и радетел на българщината
в непрекъснато променящия се свят.
Днес в повече от 300 български училища - огнища на българската духовност,
пръснати на шест континента, българските деца с вдъхновение и любов „пишат” една
нова страница в българската ни образователна система. Страница, достойна да бъде
определена като „феномен” в най-новата ни история.
В по-широк аспект, мисията на преподавателя по български език зад граница е
да успее да запали искрата и в изучаващите езика ни студенти, бизнесмени,
представители на различни нации да се запознаят с историята ни, с достиженията на
българската литература и култура, с българските традиции и празници, да

осъществяват служебни контакти с България, да пътешестват из страната ни, да я
обикнат.
Позволете ми да изразя благодарността си първо към Държавната агенция за
българите в чужбина, както и към уважаемата комисия по номинациите, за
удостояването ми с наградата „Българка на годината - 2016”.
Позволете ми да изразя благодарността си и към Асоциацията на българските
училища в чужбина – най-голямата и най-активната българска неправителствена
организация на българите зад граница, която предложи номинацията ми.
Благодаря на всички представители на български правителствени и
неправителствени институции и организации в България и зад граница, както и на
чуждестранните институции и организации, които активно подкрепиха номинацията ми
за наградата.
Тази награда е знак на уважение към родолюбивата и всеотдайна дейност на
всички български учители, ученици, родители и наши сънародници в българските
училища и общности в чужбина. Същевременно наградата е чест за всички български
труженици на перото - писатели и журналисти зад граница, посветили таланта си на
България. Отличието е признателност към всички българи в чужбина, извършващи
дарителска дейност на български детски домове и институции. Тази награда е едно
признание за труда на всички достойни български жени извън границите на родината
ни, допринасящи за опазване на българското национално самосъзнание и културна
идентичност.
Според мен всяко отличие за всеки отделен човек е повод за равносметка.
Отличието „Българка на годината – 2016” приемам като отговорност и ново
предизвикателство, като вдъхновение, което ще ми дава сили да следвам избрания път,
да осъществявам бъдещи общественозначими проекти, да печеля нови съмишленици и
приятели на България.
От личен опит зная, че диалогът, който българската култура води с различните
култури по света, е впечатляващо успешен. Две от моите изложби, състояли се в
Швейцария и Колумбия, преминаха под надслов: „България със себе си понесох”. Към
тези думи бих добавила: „И ще я нося винаги в сърцето си, където и да съм по света.”
Защото нашата страна „като човешка длан”, повече от всякога и навсякъде ни е нужна.
Благодарение на жаждата ни за знание, любовта ни към родния език,
преклонението ни пред славните предци и на всичко, което ни прави българи, ние
имаме право да се гордеем, имаме какво да пазим, да предадем на нашите деца и
идните поколения. „Ний сме дали” и имаме какво да дадем на света. И ще продължим
да работим за това да направим света още по-близък до България.
Вярвам, че новите предизвикателства пред българската образователна система и
българската култура се нуждаят от нов прочит - не само в минало, но и в сегашно
време, в контекста на света, във времето, в което „сме и не сме”. Така, както Левски
прозря: „Времето е в нас и ние сме във времето. То нас обръща и ние него обръщаме.”
Вярвам в бъдещето на родината ни, в творческите способности на нашия народ,
в силата на българския дух. Вярвам в моята, в нашата България, която винаги ще ни е
нужна. Благодаря за високата чест и признание! Благодаря за присъденото отличие
„Българка на годината – 2016”!

Благодаря Ви за вниманието!

