Ваня Велкова - „Българка на годината – 2016”
На 31 март 2017 г. от 11:00 часа в „Студио 5” на Националния дворец на
културата в София се състоя официалната церемония по връчване на отличието
„Българка на годината – 2016” на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ).
Носителката на престижното отличие на Държавната агенция за българите в
чужбина е Ваня Велкова, която от две десетилетия живее и работи в Германия.
Наградата „Българка на годината” е учредена през януари 2010 г. от Държавната
агенция за българите в чужбина. Нейната основна идея е да насочи общественото
внимание към ролята на българската жена в чужбина, която успешно се реализира в
конкретна професионална област, но и същевременно с това се е посветила на
съхраняването и популяризирането на българския език и култура зад граница, на
опазването на традиционните български добродетели далеч от родината, която с
гордост носи името на България по света. Затова и наградата носи името на света Злата
Мъгленска, олицетворение на нравствената чистота и красота на българката и нейната
воля в най-тежки ситуации да отстоява българските ценности.
На церемонията за връчването на наградата „Българка на годината – 2016”
присъстваха представители на редица държавни институции, неправителствения
сектор, висши учебни заведения, видни общественици, ангажирани с темата за
българите в чужбина. Сред официалните гости бяха: вицепрезидентът на Република
България – г-жа Илияна Йотова и представителите на Президентството – г-жа Диана
Мирчева, г-жа Ирина Гъркова, г-жа Мария Маринова и г-жа Велина Георгиева;
депутатът в Европейския парламент и председател на 40-то Народно събрание – г-н
Георги Пирински; постоянният секретар на Министерството на външните работи – г-жа
Елена Шекерлетова; съветникът по културата на министър-председателя на Република
България – г-жа Юлиана Томова; директорът на дирекция „Двустранно европейско
сътрудничество” в Министерството на външните работи – г-жа Париса Попниколова;
директорът на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” в
МОН – г-жа Наталия Михалевска; зам.-председателят на ДАБЧ – г-н Димитър
Владимиров; директорът на дирекция „Български общности и информационна дейност”
в ДАБЧ - г-жа Коянка Димитрова; председателят на Съюза на българските журналисти
(СБЖ) – г-жа Снежана Тодорова; почетният член на Асоциацията на българските
училища в чужбина (АБУЧ) - доц. д-р Боян Кулов; представителят на Управителния
съвет на АБУЧ – г-жа Таша Малешкова; председателят на Съюза на тракийските
дружества в България – г-н Красимир Премянов; бившият председател на ДАБЧ – г-жа
Райна Манджукова. Награждаването бе уважено също от директора на Националния
етнографски музей в София – доц. Петко Христов; директора на Регионалния
исторически музей в Пловдив – г-н Стефан Шивачев; директора на Националната
библиотека „Иван Вазов” в Пловдив – г-н Димитър Минев; директора на Дома за деца,
лишени от родителска грижа „Катя Ванчева” в Широка лъка – г-н Светослав Шиков;
членове на АБУЧ, колеги и редица представители на медии.
Празничната церемония бе открита от г-жа Иванка Славчева– главен експерт в
ДАБЧ и г-жа Лили Спасова – старши експерт в ДАБЧ. Поздравления към участниците
и гостите бяха поднесени от вицепрезидента на Република България - г-жа Илияна
Йотова, както и от г-н Димитър Владимиров, заместник – председател на ДАБЧ.
Председателят на СБЖ и председател на Комисията по оценка на номинациите –
г-жа Снежана Тодорова съобщи имената и представи номинираните в осмото издание
на конкурса „Българка на годината”. Впоследствие тя официално оповести името на

носителката на приза „Българка на годината – 2016” – г-жа Ваня Велкова от Берлин,
Германия.
В приветственото си слово г-жа Райна Манджукова припомни мотивите за
инициираната през 2010 г. награда „Българка на годината”. Г-жа Манджукова запозна с
многостранната дейност на г-жа Велкова.
Ваня Велкова живее в Берлин и се занимава с преподавателска и научна дейност.
Тя е инициатор и основател на Българското училище в Хамбург (2000-2001 г.), първият
директор и първият учител в Българското училище в Хамбург (2001-2010 г.), инициатор
и един основателите на дружество с идеална цел „Българско училище в Хамбург“
(2002-2003 г.), настоящ член на дружеството. Тя е един от инициаторите и
основателите на АБУЧ през 2007 г., член на нейния Управителен съвет (2007-2013 г.) и
настоящ член на Асоциацията. Същевременно г-жа Велкова е много уважаван и
известен журналист във вестник „България Сега” в Чикаго, САЩ; чуждестранен
кореспондент на българското радио „Татковина - Радиото на българите по света”;
популярен автор и водещ на рубриките „Нашата азбука” и „Нашата България” в радио
„Татковина”; продуцент на филми за значими български личности и събития. Наред с
всички тези дейности г-жа Велкова в продължение на години изучава българския
фолклор и българските народни носии, проучва и събира истории на родове и селища,
легенди и диалекти в България. Г-жа Велкова е известна също така и като организатор
и куратор на вече 7 изложби на автентични български народни носии от нейната лична
колекция, която представя с огромен успех в България, Швейцария и Колумбия. Много
впечатляваща е нейната дългогодишна ангажираност и благотворителна дейност,
посветена на домове за деца, лишени от родителска грижа, както и на други институции
в страната ни.
Г-жа Ваня Велкова е носител на наградите:







Грамота и паметен медал „Българино, знай своя род и език!” от ДАБЧ – „За
дългогодишна работа за запазването и разпространението на българския език,
култура и традиции сред сънародниците ни в чужбина” (2006 г.)
Благодарствена грамота и статуетка от Управителния съвет на АБУЧ – за дейността
в Управителния съвет и АБУЧ (2013 г.)
Грамота от Регионалния исторически музей – Пловдив – „За заслуги и принос за
съхраняване историческата памет на Пловдив” (2014 г.)
Плакет „Excellence Award” от вестник „България Сега” в Чикаго, САЩ – за
дейността като журналист на вестника (2015 г.)
Грамота за номинацията „Българка на годината – 2015” от ДАБЧ – „За съществен
принос в съхраняването и популяризирането на българската култура, традиции и
духовност” (2016 г.)
Представена в личностната енциклопедия „Изявени пловдивчани” (2017 г.)

Отличието „Българка на годината – 2016”, състоящо от наградна статуетка и икона
на „Света Злата Мъгленска”, бе връчено на г-жа Ваня Велкова от вицепрезидента на
Република България - г-жа Илияна Йотова. Почетната грамота по повод отличието
„Българка на годината – 2016” бе поднесена от заместник-председателя на ДАБЧ – г-н
Димитър Владимиров. Г-жа Ваня Велкова изнесе пред гостите Благодарствено слово.
В музикалните поздравления по време на тържествената церемония участваха
Мая Василева (пиано) с ученици от Националното музикално училище „Любомир
Пипков” в София с художествен ръководител Станислав Почекански.
София, 3 април 2017 г.

