
В торото поредно издание на 
конкурса стартира на 18 ок-

томври 2010 г. – датата, на която 
Българската православна църква 
почита паметта на Света Злата Мъг-
ленска. Образът на българската све-
тица е избран като олицетворение на 
вкорененото у българката чувство за 
лично достойнство, нравствена чис-
тота, родолюбие и справедливост.

Предложенията за носителки 
на отличието се приемаха от бъл-
гарските дружества и  организации 
зад граница и  техните партньори 
в  България, от българските медии 
в страната и чужбина и от инициа-
тивни групи. До приключването на 
номинациите на 31 декември 2010 г., 
в Държавната агенция за българите 
в чужбина са постъпили 29 номина-
ции от 16 държави от Европа, Азия 
и Америка.

В  комисията, определила тазго-
дишната носителка на отличието, 
участваха личности, доказали своя-
та съпричастност към темата за 
българите в чужбина: проф. Боряна 
Христова (председател на комиси-
ята) – директор на Националната 
библиотека „Св. св. Кирил и  Ме-
тодий“, Михаил Белчев – директор 
на Столична библиотека, доц.д-р 
Пламен Митев – декан на Истори-
ческия факултет на Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски“, 
Снежана Йовева – началник на ПК 
на министъра без портфейл, Христо 
Христов – главен секретар на ДАБЧ, 
Екатерина Генова – директор на Ди-
рекция „Свят и региони“ в БНТ, Ва-
лери Тодоров – генерален директор 
на БНР, Надя Кантарева – главен 
редактор на вестник „Аз Буки“ и д-р 
Ернст-Трифон Юде, българин от 
Германия, изтъкнат дарител.

Критериите за удостояване с  от-
личието бяха принос в  опазването 
и  развитието на българското на-
ционално самосъзнание и културна 

идентичност, защита на българско-
то национално достойнство, значи-
ми постижения, свързани с живота 
на българските общности по света 
и благотворителни акции и хумани-
тарни проекти, посветени на Бълга-
рия.

Денят на обявяване на резултати-
те също не беше избран случайно: 21 
януари е традиционен женски праз-
ник (Бабинден) в Българския наро-
ден календар. Наградната статуетка, 
специално изработената от скулпто-
ра Атанас Карадечев, представлява 
стилизиран образ на Света Злата 
Мъгленска.

Развълнувана и със сълзи на очи, 
Калинка Кюпер прие наградата си, 
като благодари на семейството си 
и  на българската общност в  Герма-
ния. Тя обеща, че „няма да се пре-
даде“ и ще продължава да работи за 
връзката между двете страни.

Отличието връчи Росен Иванов, 
председател на Държавната агенция 
за българите в  чужбина. „Често се 

казва, че в днешно време няма при-
мери за героизъм – заяви той, – но 
Калинка Кюпер е един от днешните 
герои и  една много заслужила бъл-
гарка. Цялата й дейност е последица 
от нейното отношение към България 
и  българското – дейност за запаз-
ване и  съхраняване на българската 
културна и  духовна идентичност 
и за подпомагането на хората.“

Специален гост на тържеството 
бе Матиас Хьопфнер, посланик на 
Германия в  България. Той изтъкна, 
че Калинка Кюпер от десетилетия 
е председател на дружеството, което 
е допринесло за опознаване на двете 
култури, както и в подпомагането на 
България. „Вие сте един добър при-
мер за голям граждански ангажи-
мент“, подчерта Хьопфнер.

Съгласно решението на комисия-
та, още четири българки от чужбина 
са отличени: Диляна Байрактарова 
(Гърция), Петя Цанева (Испания), 
Румяна Угърчинска (Франция) 
и Снежана Симеонова (Сърбия). �

НА 21 ЯНУАРИ, НА ГОЛЯМО ТЪРЖЕСТВО В НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ДЪРЖАВ-
НАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА УДОСТОИ КАЛИНКА КЮПЕР ОТ ГЕРМАНИЯ С ОТЛИЧИЕТО „БЪЛГАРКА 
НА ГОДИНАТА“ НА ИМЕТО НА БЪЛГАРСКАТА СВЕТИЦА ЗЛАТА МЪГЛЕНСКА. ТОВА Е ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА КОН-
КУРСА, ЧИЯТО ЦЕЛ Е ДА ФОКУСИРА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО КЪМ РОЛЯТА И РАБОТАТА НА БЪЛГАРКИТЕ 
В ЧУЖБИНА.

НА 21 ЯНУАРИ НА ГОЛЯМЯМОО ТЪРЖЕСТВО В НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА СВ СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ДЪРЖАВ

��������	
�	���	����
�

РОДЕН ГЛАС · брой 2 · 21

О
Т

 
Б

Ъ
Л

Г
А

Р
И

Я

� ТЕКСТ: Мария Паунова  СНИМКИ: архив на ДАБЧ


