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Копривщица – туптящото 
бунтовно сърце на България

Възрожденска! 

Историческа! 

Приказна! Живописна! 

Красива! 

Вдъхновяваща! 

Неповторима! 

Единствена! 

Много са прилагател-

ните, с които можем да 

назовем Копривщица, 

най-вярното обаче без-

спорно е… НАША!

Анжела Гюрова, или както всички я 
наричат – Ани, е на 18 години. Родена е и 
живее в гр. Дупница, България. Ученичка 
е в 12 кл., в паралелка с разширено изу-
чаване на английски, испански и руски 
език. С Чехия я свързват незабравими 
летни ваканции прекарани с близките й. 

От три години и половина се зани-
мава активно с фотография. През ме-
сец април 2015 г. открива своята първа 
самостоятелна фотоизложба, наречена 
„По петолинието на живота“. Месец по-
късно, част от снимките й са експонира-
ни в РИО – Кюстендил.

Участва активно в културния живот 
на родния си град, а преди две години 
става първият и най- малък доброволец 
на СОНИК СТАРТ. 

Сред многобройните й хобита се 
нареждат и изработването на картич-
ки и различни хартиени проекти. Спо-
деля, че литературата е най-голямата 
й страст, носител е на над 40 приза от 
национални и международни литера-
турни конкурси. 

От 8-ми март 2015 г. Ани води собст-
вен блог (http://photographybyannie.
weebly.com/), който е посветила и пода-
рила на майка си. Блогът се нарича „The 
world of Annie“ („Светът на Ани“) – в него 
авторката публикува свои пътеписи, 
фотографии, хартиени проекти и инте-
ресни статии за всичко, което я прави 
щастлива, вдъхновява я или привлича 
вниманието й. 

Рубриката „Едно българче разказ-
ва...“ възниква по идея на Ани, нейни, 
авторски, са както текстът, така и публи-
куваните снимки. 

Рубрика на Анжела Гюрова
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Едва ли има българин, 
който никога да не е по-
сещавал китната Коприв-
щица. Сгушена на топло, 
в сърцето на Средна гора 

и отправила поглед към нейната за-
крилница – величествената Стара 
планина, Копривщица е събрала в 
една свръхестествена симбиоза бога-
та история, славно минало, бунтовен 
български дух, пъстър фолклор и 
копнеж към бъдеще. 

Забързаният ритъм на 21-ви век 
сякаш няма власт над този град. 
Времето е спряло – калдъръмът още 
пази смелите стъпки на дедите ни, 
тополите пеят хайдушки песни, ре-
ката шуми бунтовно, а в двукатни-
те къщи се усещат патриархалният 
бит и ценности, съхранили духа на 
народа ни през тъмните години на 
турското владичество. Същите тези 
къщи – разпръснати от двете стра-
ни на река Тополница са като пъстри 
мъниста от накит, кичещ величест-
вената Стара планина. И всяка от тях 
е по своему интересна, различна и 
приказно вълшебна. 

Родният дом на Димчо Дебеля-
нов и до днес пази магията, струяща 
от поезията му. Още прекрачвайки 
тежката дървена порта, човек попада 
сякаш в българска народна приказка 
– китен двор с вековни борове и бе-

лоцветни вишни, сред зеленината и 
аромата на цветя е сгушена дървена 
къща с наситено сини стени и голям 
чардак с алено цъфнали мушката. А 
пред къщата, издялана от камък, го 
чака майка му, вперила поглед в без-
края с надежда, че той – нейният син 
ще се „завърне в бащината къща…“

Атмосферата на създаването на 
„Мамино детенце“, ще усетите най-
добре когато „погостувате“ в дома на 
Любен Каравелов. Разхождайки се по 
тесните криволичещи калдъръмени 
улици, ще усетите и какво е вдъхно-
вило Каравелов да напише „Българи 
от старо време“. 

Освен едни от най-хубавите про-
изведения на българската литерату-
ра, докато сте в Копривщица, пред 
Вас ще се разтворят и пъстрите 
страници на историята. Не пропус-
кайте да посетите къщите-музеи на 
Тодор Каблешков, Георги Бенковски, 
Петко Лютов (прочутата Лютова 
къща) и Ненчо Ослеков (Ослековата 
къща). Всяка от тях е по едно малко 
архитектурно чудо и заслужава да 
бъде видяна и опозната. 

Такава е тя… нашата Копривщица! 
Туптящото сърце на България! Факел 
на свободата и неугасваща жарава от 
спомени! Посетиш ли я веднъж, но-
сиш я в сърцето си завинаги… и ис-
каш да се връщаш отново и отново! ◆


