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Сред официалните гости бяха 
вицепрезидентът на България 
Маргарита Попова, Атанаска 

Тенева – зам.-министър на образовани-
ето, представители на Министерството 
на образованието и науката. Събитието 
се организира по програма „Нацио-
нални, европейски цивилизационни 
измерения на диалога „Култура – език – 
медии” към Университетския комплекс 
по хуманитаристика „Алма Матер”, фи-
нансирано от Фонд „Научни изследва-
ния” на Министерството на образова-
нието и науката.

Работната среща започна на 24 юли. 
Акцент в нея беше тридневният обу-
чителен семинар за преподаватели и 
администратори от българските учи-
лища в чужбина, подготвен с участието 
на Министерството на образованието 
и науката, на който бяха представени 
нови образователни продукти за обу-
чението по български език, литература, 
история и география на България, бъл-
гарска култура и традиции, обучение 
на ръководни кадри. На 26 юли при-
ветствие от името на министър Кли-
сарова произнесе госпожа Атанаска 
Тенева, а вицепрезидентът Маргарита 
Попова бе гост на работната вечеря. В 
словото си тя каза: „Да научим децата 
ни как да обичат, да бъдат отговорни 
към другите, да ги уважават и да спаз-
ват ангажиментите си, не е само въпрос 
на една учебна програма”. По думите на 
Маргарита Попова, преподавателите 
в българските училища зад граница са 
безценен национален капитал и устано-
вената връзка между Президентската 
институция и АБУЧ може да допринесе 
за каузата на възпитанието и обучени-
ето на българските деца, където и да се 
намират по света. „Затова приех пока-
ната да бъдем заедно и да изразя очак-
ването си да продължим това, което си 

казахме в Брюксел през ноември мина-
лата година”, допълни вицепрезиден-
тът. Асоциацията на българските учи-
лища в чужбина беше активен участник 
в организираната под егидата на вице-
президента конференция на българите 
зад граница в Европейския парламент 
в Брюксел. Вицепрезидентът потвър-
ди ангажираността си с развитието на 
политиките за сънародниците ни и в 
частност – за каузата на българските 
образователни институции зад грани-
ца. Според Маргарита Попова пробле-
мите на децата и на образованието са 
сред най-значимите и винаги са „пред 
скоба”: „Може да се направи цяла кон-
цепция за това какво ни е нужно днес и 
какво ще ни бъде необходимо след го-
дина, две или три, и вие можете да бъде-
те ценен двигател с постоянството си и 
с умението си с много малко да правите 
много и да изисквате от държавата мал-
ка, но смислена, подкрепа”.

Събитието бе закрито от Общо съ-
брание на АБУЧ с отчетен доклад на 
доц. д-р Боян Кулов за дейността й през 
периода юни 2012 – юни 2013. 

Преди създаването на Асоциаци-
ята преди 6 години нейните членове 
правят всичко със собствени усилия. 
На по-късен етап тяхната дейност по-
лучава финансова подкрепа по линия 
на програмата „Роден език и култура 
зад граница” на МОН и Постановление 
334 на Министерския съвет, прието в 
края на 2011 г. За учебната 2013 – 2014 
г. ще бъдат отпуснати 4 млн. 826 хил. 
лева за 128 неделни училища, в които 
се обучават 6194 деца, уточнява Румяна 
Тошкова, главен експерт в МОН. Пари-
те са основно за учебни и извънкласни 
дейности и административни разходи. 
По програмата „Роден език и култура 
зад граница” са одобрени 54 от общо 57 
подадени проекта. ◆

Традиционна годишна среща
на българските учители в чужбина
Членовете на Асоциацията на българските училища в чужбина и тех-
ните съмишленици се събраха в София от 24 до 26 юли в Университет-
ския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер” на Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски”, домакин на събитието.

Преди 6 години десет ентусиазирани наши 
учители зад граница основават в Пловдив 
Асоциация на българските училища в чужби-
на, която през годините организира няколко 
успешни прояви. През юли 2008 г. в сградата на 
Българския парламент е първата конференция 
на тема „Българските училища в чужбина и но-
вата държавна политика за българите зад гра-
ница”. Темата на втората конференция „Роден 
език и култура зад граница”, прераства по-късно 
във финансираната от МОН национална програ-
ма под същия надслов. Третата конференция 
(2010 г.) констатира рязко повишаванена броя 
на българските училища зад граница – 125. Съ-
щата година, в Испания, където е най-голяма-
та българска диаспора, се провежда още една 
конференция. През февруари 2011 г. в Дъблин 
е организиран семинар, посветен на проблеми-
те и перспективите на развитие на нашите 
училища в Република Ирландия и Северна Ир-
ландия. През март се състои среща на деветте 
български училища в Ирландия и Англия. През 
април 2011 г. по инициатива на българското 
училище „Джон Атанасов” в Чикаго и на Асоци-
ацията, в града се провежда форум „Ролята на 
българските общности в САЩ за запазване на 
българския език и националното съзнание”. В 
резултат на тази проява на 8 декември съща-
та година е прието ПМС 334.

През периода юни 2012 – юни 2013 г. Асоци-
ацията на българските училища в чужбина и 
нейните членове получиха различни отличия за 
своята дейност.

Награди от Министерството на образова-
нието и науката:

Почетен знак по случай 5-годишнината на 
Асоциацията; Почетен знак за Българското учи-
лище към Българското посолство в Лондон, като 
признание за дългогодишната успешна дейност. 
Със същия почетен знак са удостоени и училища-
та „Васил Левски” и „Розова долина” – също в Лон-
дон; Почетен знак и грамоти „Неофит Рилски” за 
изявени учители на Асоциацията.

Награди от Държавната агенция за бълга-
рите в чужбина:

 С паметен медал „Паисий Хилендарски” бе 
удостоен доц. д-р Боян Кулов, председател на АБУЧ; 
С Почетна грамота и статуетка „Българка на го-
дината 2012” бе удостоена Боянка Иванова, дирек-
тор на българското училище „Джон Атанасов” – 
Чикаго; Почетен медал „Иван Вазов” бе връчен и на 
българското училище „Св. Иван Рилски” в Мадрид. 

Много са отличията и за надарени ученици 
в конкурса „Награди за успели деца на България”. 

Текст: Радост Веселинова, по материали на агенция „Фокус” и на Зина Соколова, вестник „Аз Буки”


