Номинации за „Българка на годината – 2016”
№

Име

Държава /
Град

1.

Андрей
Йоанна

Румъния /
Тулча

2.

Ваня
Велкова

Номинирана от:

Презентация

Организатор на фолклорния ансамбъл „А СИГА”със автентичен български
репертоар на стари български народни песни и танци от региона на Тулча.
Ансамбълът обединява много млади деца и юноши от селото, в което живее село Лунка, окръг Тулча.
Съставът има сключено партньорство с жителите на с. Дъбовик, Добричка
област, които са потомци на българите, преселници от село Лунка в Румъния
по силата на Крайовския договор от 1940 година.
Успехите на фолклорния ансамбъл са оценени с много грамоти и награди на
фолклорните фестивали в Румъния и България.
По нейна идея се организира малък етнографски музей с предмети от
Anton Kanchev
[mailto:anton.kanchev@gmai селския бит на българите през 18-19 в., запазени от нашите сънародници в
l.com
Тулча.
Основател, преподавател и директор на Българското училище в Хамбург,
Германия / Фондация
което е първото в Германия, създадено след демократичните промени у нас;
Берлин
„Алианза“
Съучредител на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ);
Богота, Колумбия
преподавател по български език за чужденци на свободна практика в
и
Германия; докторант по психология към Пловдивския университет
Асоциацията на
„Паисий Хилендарски“.
българските
Продуцент на филмите, излъчени по българската телевизия в Чикаго,
училища в чужбина посветени на Васил Левски, Съединението на България, годишнина от
издаването на романа «Под игото» от Иван Вазов.
Кореспондент и водещ на рубриките „Нашата азбука” и „Нашата България” в
радио „Татковина-Радиото на българите по света“, както и на
в.“БългарияСега“-Чикаго;
Автор и организатор на изложби в Германия, Швейцария, София и Колумбия
на нейната лична колекция от уникални автентични народни носии и накити.
Федерация на
българската
общност в
Румъния;
и
Дружество
„Единство” на
българите от
Констанца

3.

Десислава
Стефанова

Великобритания /
Лондон

Българско училище
към Посолството в
Лондон

Създател и ръководител на Лондонския български хор за народни песни.
Хорът има участия в множествоо престижни концерти, фестивали и филмови
записи.
Основател и ръководител на Швейцарския български хор в Цюрих;
Ръководител на семинари по българско народно пеене за възрастни и деца в
хорове в Обединеното Кралство, Европа и САЩ. Тя е изградила своя лична
методика в преподаването на българската музика на чужденци, която се
базира върху професионалния опит на Филип Кутев.
Удостоена е с почетен медал „Иван Вазов” на Държавната агенция за
българите в чужбина, Сребърен почетен знак на Министерство на външните
работи за заслуги в популяризирането на българската култура в чужбина,
както и с Наградата на Министерството на културата за български културен
деец, със съществен принос в популяризирането на българската култура в
чужбина.

4.

Дияна
Гласнова

Хърватия
/ Загреб

Национална
общност на
българите в
Хърватия

Дияна Гласнова е главен редактор на списание „Родна реч”,
разпространявано на български език в Хърватска. Списанието е
провъзгласено за най-добро сред списанията на малцинствата в Хърватия.
Тя е автор на документалните книги:
Монографията Българските градинари в Хърватия, посветена на
нашите сънародници прославили България в Европа и в света и дали своя
принос за развитието на хърватското общество.
Войници на милосърдието, посветена на българските войници и
офицери, дали живота си за свободата на днешна Хърватия. Книгата е
отпечатана в Загреб и в София. В широк исторически контекст, проследяващ
периода от началото до края на Втората световна война, авторката
опровергава трупаните и преиначавани дълги години факти от югославската
военна историография по адрес на българската армия.

5.

Дима
Ненчева

Канада /
Торонто

Българската
Студентска
Асоциация
в Университета в
Торонто

Г-жа Дима Ненчева участва в Изложби на Българската Култура в Торонто
със своя колекция от народни носии и част от нейните прекрасни и уникални
картини. Изложбата включва информация за Българска история, география,
писменост, изобразително изкуство, битови предмети, традиции, и известни
Български градове.

6.

Елена
Крейчова

Чехия /
Бърно

Българско
дружество в Бърно

Д-р Елена Крейчова е учен и общественик, посветил житейския си път на
българистиката, на преподаването на български и старобългарски език в
чужбина, на популяризирането на българската литература и култура в
Централна Европа.
Тя е дългогодишен преподавател по практически български език, по
теоретичните дисциплини на българския език и по старобългарски език в
Масариковия университет в гр. Бърно, Чехия. Благодарение на нейните
усилия единствено в този университет в Чехия българската филология
съществува все още като самостоятелна специалност (в останалите чешки
университети тя вече е закрита).
Елена Крейчова е постоянен гост-лектор в Центъра за изследване на
политическата и журналистическата реч в София и ръководител на
обучителни семинари за подготовката на преводачи, работещи в
институциите на Европейския съюз в Брюксел.
Редовно организира не само за академичната, но и за широката
общественост срещи с български писатели и представители на българската
академична и научна общност. Благодарение на нейните усилия български
учени имат възможност за представяне на плодовете на своя труд пред
международна аудитория, а и академичният живот на чешките университети
се обогатява и се запознава с българската научна продукция.

Dr A. Ivan Belkov
predsedatel
Bulharský spolek Brno
Radnická 8
602 00 Brno

7.

Лучия
КерчоваПъцан

Румъния /
Букурещ

ФЕДЕРАЦИЯ НА
БЪЛГАРСКАТА
ОБЩНОСТ В
РУМЪНИЯ

Изследовател на българската възрожденска мисъл и борбата за национално
самосъзнание.
Автор на книгите: „Букурещ – места и личности на българската емиграция
през Възраждането“, „Свищовски възрожденци в Букурещ през 18 и 19 век“,
„Букурещ отблизо“ и “Незабравените габровски възрожденци”.
Книгата „Букурещ отблизо“ ни запознава с част от вълнуващата епоха на
хилядолетната българска история – Възраждането. Връщането към това
време ни помагат да разберем ролята на Букурещката българска организация,
чиято рана и болка е България. А в Букурещ цели улици и квартали са
носители на спомени за събития и личности, оставили неизличими следи в
българската (а и в румънската) история. В центъра на Букурещ се намира
известната улица “Габровени”. Името подсказва, че това място е свързано с
България, и по-точно с Габрово и габровци. През 18 и 19 век там живеят и
работят много видни български търговци и еснафи, допринесли съществено
за нашето Възраждане и оставили трайна диря в историята. За тях и
родолюбивата им дейност разказват в книгата си “Незабравените габровски
възрожденци” Лучия Керчова-Пъцан и проф. Лука Велчов. Техният
обобщаващ разказ за многобройната група български емигранти в Букурещ е
богато документиран.

8.

Мария
МаноловаМотейлова

Чехия /
Прага

Българската
културно-просветна
организация в
Прага;
Редакцията на
сп.“Роден глас“

Един от основателите на чешката телевизия, в която винаги се стреми да
представи природното и културно-историческото богатство на страната ни.
Съавтор на документалния филм за България „Зрънца от Златни пясъци”.
Тя е един от най-активните членове на Българската културно-просветна
организация в Прага.
Автор и издател на брошурата „Българска седянка”, която описва историята
на българските сдружения в Чехия.
Издател на антологията „Глави от миналото на чешко-българските културни
отношения”. Поредната й книга „Свидетелства, потвърдени от времето” е за
убития през 1923 г. в Прага министър Райко Даскалов.
През 2015 г. г-жа Мотейлова навърши 90 години, като продължава активната
си писателска дейност отбелязана с премиера на най-новата й книга: „Кирил
Христов и Ноеми Молнарова”. Почетен гражданин е на Асеновград.
Удостоена е с паметен медал „Иван Вазов” на ДАБЧ.

9.

Нина
ВасилеваЗанешев

Австрия /
Виена

българските медии
в Австрия

10.

Павлина
Субашова

ЮАР /
Претория

Сдружението на
българите в Южна
Африка
Йордан Радкев

11.

Стефка
Евстатиева

САЩ / Ню Български детски
Йорк
хор и училище
„Гергана” – Ню
Йорк

Създател и дългогодишен ръководител на Информационен център за нови
европейски граждани "КОМПАС", който и понастоящем подпомага
сънародниците ни в Австрия.
Издател е на списанието “Виена нашият град”, която е основна
информационна медия на многобройната българска общност във Виена.
Участва в разработването на програмата на радиопредаване "НИЕ
БЪЛГАРИТЕ", която има десетки информационни предавания по важни и
актуални за нашите сънародници теми.
Тя е един от създателите и администриращ "Българския информационен
портал за Австрия".
Автор е на десетки статии, в помощ на българите.
Председател на Сдружението на българите в Южна Африка.
Съосновател на първите български училища в градовете Претория и
Йоханесбург, като до 2013 г. е била директор на едно от тях. Инициатор за
откриването на избирателни секции в Йоханесбург и Претория. Съставител и
издател на информационен бюлетин за българите в ЮАР. Сценарист и
ръководител на всички мероприятия на българската общност в тази страна
през последните пет години. Ръководител на самодейния театрален колектив
на нашите сънародници в ЮАР.
Съосновател на Българския детски хор и училище „Гергана“ в Ню Йорк,
САЩ. Организатор на многобройни културни изяви на българската общност
в САЩ и Родината. От 29 години живее със семейството си в Ню Йорк,
където има неофициален статус на доайен на българската културна общност
и е покровителка на неформален домашен „салон“. Ръководи майсторски
класове и участва в журита на международни фестивали и конкурси в
различни страни, включително и всяка година в България. Тя е и съставител
на издадената от ДАБЧ песнопойка „Гергана“.
Вече четвърт век Стефка Евстатиева прославя българската оперна школа по
световните сцени – Виена, Милано, Париж, Токио, Сан Франсиско, Буенос
Айрес и мн. др. Има редица изяви като концертна певица в спектакли и
рецитали с богат репертоар, включващ и много български песни.
През м. май т.г. г-жа Евстатиева ще отпразнува своя 70-годишен юбилей.

12.

Таня
Макарова

Германия Българо-немско
културно
/
Нюрнберг сдружение "Златен
век"
Нюрнберг,
Германия

Доцент, доктор по фармакология при Университета Фридрих-Александър в
Ерланген-Нюрнберг;
Съосновател на Сдружение „Златен век“;
Основател, хореограф и ръководител на фолклорен ансамбъл „Самодиви“,
изнесъл множество концерти в Европа. Организатор е на множество
семинари за български народни танци.
Съосновател на международната Асоциация за изкуство и култура
„АртЛанДиас“,
Съинициатор на най-мащабната благотворителна акция на българските
студентски сдружения в Германия в подкрепа на домове за сираци в
България.
Вече 13 години е главен организатор на българските културни вечери в
град Ерланген.
Отличена е с Грамота за почетно членство от Българо-немското културно
Сдружение „Златен век“.

