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     НИЕ СМЕ НАВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА С ГОРДИ БЪЛГАРСКИ СЪРЦА 
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ОТ ЕКИПА 

СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ! МЕЖДУНАРОДНА КАМПАНИЯ 

Родна реч зад граница 
ЖЕНЯ ПЕТКОВА 

Често пътувам в чужбина и се срещам с други 

наши сънародници случайно или не, познати 

или не. Абсолютно нормално ще кажете, ние 

сме навсякъде по света - стотици хиляди, а 

може би няколко милиона... Сигурна съм, че 

статистиката отдавна не е точна.  

Но не е важно колко всъщност сме извън 

родината или пък каква е причината да 

изоставим всичко – причините са точно 

толкова, колкото е броят на българите зад 

граница. И смятам че всеки има право на своя 

избор. Уважавам го. 

Но две неща не ми дават мира.  

Все по-често срещам нови българи покрай 

работата си и се заговаряме – представят ме на 

децата си и тогава разбирам, че те са родени в 

чужбина и не говорят български език. Защо? 

Или пък семейството е емигрирало, когато 

детето е било на годинка-две и после 

българският език е останал на заден план. И 

тук причините са от земята до небето. Броят на 

българските училища в чужбина нараства с 

годините, възможности за изучаване на 

родната реч не липсват. Похвално е, че броят 

на децата, които посещават неделно българско 

училище се увеличава. Но и броят на тези, 

които не се интересуват от собственият си език 

не е за пренебрегване. 

Друга тема, която все повече започва да обзема 

мислите ми, е че от тринадесет години не съм 

празнувала български празник. Така истински, 

че да настръхна и сълзи да ми потекат от 

гордост, че съм българка. Не съм ходила на 

български театър или на концерт на наш 

изпълнител. 

Просто забравяме за всичко българско или се 

сещаме само, когато се приберем на море. А 

дори и да зная, че днес е български празник, 

къде да го празнувам и вярвам, че в моята 

ситуация са много от сънародниците ми, които 

не живеят в големите градове (а дори и там не 

всички искат да празнуват и не говорим затова, 

че са на работа например, а просто нямат 

желание). По този начин усещам с годините, че 

забравям българската история. Колко тъжно. 

Не искам да е така. Аз съм българка и трябва да 

познавам историята ни. Искам моите деца да 

познават българската история. Всички българи 

трябва да я познаваме. 

Точно по тези две причини започвам 

стартирането на международна кампания 

„Родна реч зад граница“. Целта на кампанията 

е да насърчим българските деца да говорят на 

родният език, независимо къде са родени и 

къде растат. 
Също така с тази инициатива ще развием 

възможността да бъдем заедно на българските 

празници и да си припомним българската 

история. Нека организираме повече събития 

свързани с българската писменост и култура, 

история, традиции и да съберем повече българи 

заедно. Нека бъдем нация за пример на 

обединение.  

Вие също може да се включите. Имаме нужда 

нашата кампания да бъде разпространена по 

света, за да достигне до повече хора и да се 

организират повече възможности за 

изучаването на езика и българската история.  

„Аз говоря български език“. 

Нека всички българи по света да можем да го 

кажем. ■ 

Благодарим Ви! 

 

Благодарим Ви за огромната подкрепа и 

за това, че повярвахте в нас още от 

първия ни издаден брой. Това означава, че 

вървим заедно в правилната посока. 

Благодарим Ви за невероятните Е-Мейли 

и пожелания! Ето и какво ни писахте. 

 

„Браво! Най-после български вестник и 

в Европа! Живея от 1990 година в 

Германия.“ – Борислав Ангелов. 

„Това е една прекрасна идея и съм 

уверена, че вестникът Ви ще се 

популяризира сред много българи в 

чужбина. Прочетох го "на един дъх"с 

най-голям интерес и предадох имейла 

Ви на мои български приятели. Браво! 

Желая Ви успех!“ – Мария Кисовска-

Льостер 

„Радвам се за вашето прекрасно 

начинание и ви пожелавам успешен 

старт и дълги години да радвате 

читателите си.“  - Йорданка Радева 

„Вестник Българи“ – e онлайн вестник в 

pdf. формат, разпространяван чрез 

безплатен абонамент директно на Е-

Мейл адреса на читателя.  

Изданието има за цел с нарастването си 

да обхване страните от Европа, а в по-

късен етап и зад океана.  

Това е първият международен онлайн 

вестник, който ще обхване информация в 

детайли за толкова много държави. 

Точно за това се нуждаем от Вашата 

подкрепа, защото заедно ще си бъдем 

полезни.  

С Вашата помощ ще достигнем до 

повече българи и институции, 

организации, които ще ни предоставят 

важна, достоверна и най-вече много 

полезна информация за Българската 

общност в чужбина. Ще Ви предлагаме 

срещи с интересни личности, ще Ви 

пренасяме на български събития, ще Ви 

насърчаваме да продължавате да носите 

България в сърцата си. Ще пренесем 

частичка от Родината ни във Вашият 

дом.  

Реализацията на „Вестник Българи“, 

както и на интернет страницата са 

дълго планувани. Инвестирахме много 

собствени средства, време, труд и 

упорство в изграждането на онлайн 

система, която да функционира без 

странично финансиране и която да се 

развива благодарение на активността на 

потребителите си. Поддържането на 

постоянен поток от информация 

(търсене и добавяне на нови събития, 

организации, услуги и възможности, 

интервюта и т.н.), както и 

подобряването функционалността на 

онлайн системата отнема голяма част 

от свободното ни време.  

Но ние го правим за Вас, Българи! 

 

 

ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО НА БЪЛГАРСКИТЕ 
ПРАЗНИЦИ: Покажете ни Вие как отбелязвате 
националните празници в чужбина 

 
Вестник Българи насърчава българската реч 
и изучаването на Българска История зад граница 
(международна кампания „Родна реч зад 
граница” вдясно) 
 

 

Ще се радваме, ако се присъедините към 

екипа и работим заедно. Ако желаете да 

бъдете част от този проект и да искате да 

имате собствена рубрика, можете да ни 

пишета на: 

Е-Майл: info@vestnik-balgari.de 

 

Важно за нас е да изпращате информацията 

на Е-Мейл адреса ни, както и снимки 

(например от събития), така както бихте 

желали да ги публикуваме. Ние няма да ги 

обработваме допълнително. Снимките 

трябва да са в jpeg. формат. 

 

Посетете и нашият сайт: 

www.vestnik-balgari.de 

  

Търсим Вас – нашите репортери, за да бъдем 

заедно Българската общност – навсякъде по 

света с горди Български сърца. 

 

 

 
 

ОТ ЕКИПА НА ВЕСТНИК БЪЛГАРИ 

 

mailto:info@vestnik-balgari.de
http://www.vestnik-balgari.de/
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много трудно ще се реализира по финансови 

причини. Тогава съпругата ми Мадлен 

Алгафари, която е също поетеса, писател, 

психотерапевт го прочете и ми каза, че е по-

добре да превърна сценария в роман и в тази 

насока да продължавам, тъй като мога да 

разказвам увлекателно. 

- Госпожа Алгафари ли е винаги първият 

ви читател? Към нея ли се обръщате, 

когато сте готов с даден роман? 

Общо взето тя е и редактора на романите ми, 

тя е първият човек, който ги чете и когато 

видя в очите сълзите й или усмивката й , т.е. 

значи съм успял. Тя е коректора ми като 

цяло, за това което пиша дали е добро или 

не. Другият човек, който чете готовите ми 

романи е дъщеря ни. 

-Кой е по-критичен от двете – дъщеря Ви 

или съпругата Ви? 

За мое щастие и при дъщеря ми и при 

Мадлен до сега не съм имал такива критики, 

че нещо не им е харесало.  

По-скоро редактират по-дълги изречения, 

граматика или ако мисълта ми се изгубила, 

търсят логиката. 

(продължава на стр. 4) 

 
 

 

  

 

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ:   НИДАЛ АЛГАФАРИ 

За вярата в книгите, семейството и в Бог 
ЖЕНЯ ПЕТКОВА                        

БОГДАНА СИРАКОВА 

Нидал Алгафари е наполовина българин – 

майка му е българка и наполовина сириец - 

баща му е родом от Сирия от стар 

дамасчански род. Роден е в София. Живял е 

и в двете страни. Завършва НАТФИЗ, спец. 

Кинорежисура. Съпругата му е 

известната писателка и психотерапевт 

Мадлен Алгафари . Имат дъщеря и син. 

Автор и режисьор на студентското 

предаване „Ку-Ку“ (включително на 

предаването за АЕЦ-Козлодуй). Бивш 

делегиран продуцент на „Шоу и 

развлекателни програми“ в БНТ. 

Продуцент, съсценарист, режисьор на 

игралния филм „Ла донна е мобиле“. 

Продуцент и режисьор на телевизионните 

предавания „Наблюдател“ и „Анонси“. 

Нидал Алгафари е режисьор и на 

документалния филм „Сирия – история и 

легенди“. От юни 2002 г. до май 2004 г. е 

изпълнителен директор на БНТ. 

Интересува се от история на Арабския 

свят, от религии – прочел е Корана и 

Библията. Малко по-късно открива и 

руската литература. Силно влияние върху 

него оказват Достоевски и Тургенев. И до 

днес чете много. Следи с интерес и познава 

добре новата българска и световна 

литература. Автор на книгите : 

„Орисани да избираме”, „Любиш ли, ти 

Бог си!”, „Аллах, милост нямаш ли?”, 

„Боже, защо Господ лъже?”. 

Книгите на Нидал Алгафари са отключена 

врата към неговия свят и душа. 

Любопитен е начинът, по който авторът 

пресъздава сюжетите и преплита 

съдбите, минавайки  през много фолклор и 

етнография. 

Авторът изгражда красив, богат, звучен 

стар език, заедно с диалектите и 

чуждиците, които са навлезли в нашето 

ежедневие.  

Разказвайки  няколко преплетени сюжета 

– за тайната, за очакваната, за 

забранената, за традиционната любов, 

твореца  много добре е усетил  и женската 

природа. Любовта като смисъл на 

живота!   

Светът на творчеството на Нидал 

Алгафари е едно разнообразие от герои – 

неповторими и запомнящи се. 

Завладяващи с пъстротата на духовния им 

живот и мъдростта на традициите и 

красивите им обичаи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Със съпругата си – известната 

писателка и психотерапевт – Мадлен 

Алгафари, която е първият читател и 

редактор на книгите му. Освен в личен 

план, той разчита много на своята 

любима и дъщеря им за първоначалната 

оценката на всяка негова книга. 

 

 

 

 

 

 

Авторът запалва онова пламъче, което 

само будителите са успявали, за да 

съхранят духа ни и да запазят духовните 

ни ценности.  

И всичко това поднесено за нас 

читателите!  

Нидал Алгафари се съгласява толкова 

лесно на телефонно интервю за Вестник 

Българи, въпреки натовареният му 

график, за което специално му 

благодарим. По телефона звучи спокоен, 

разговарям с него и го чувствам като 

стар приятел, толкова сладкодумен, 

запленяващ, вдъхновяващ.  

 

-Как започнахте да пишете? 

Много ми се искаше да е след едно 

осеняване, божествено, с едно пачи перо и 

с копринени листове или папируси, но за 

съжаление не е така. Започнах да пиша 

след като реших да скъсам с дейността ми 

като човек, който рекламира политически 

партии, коалиции, личности, защото 

осъзнах, че това не е за мен и че много 

трудно се работи с хора в България преди 

и след властта, когато я вземат. И тъй като 

съм завършил все пак кино и 

телевизионна режисура и имам един 

игрален филм зад гърба си, реших че ми е 

време за втори филм и започнах да пиша 

сценарий. Написах около 50-60 страници 

и осъзнах, че такъв филм в България  

https://bg.wikipedia.org/wiki/НАТФИЗ
https://bg.wikipedia.org/wiki/Мадлен_Алгафари
https://bg.wikipedia.org/wiki/Ку-Ку
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от тези, които са дошли на власт 

тогава. 

След това разказвам за 

различните лагери, които е 

преминала, за униженията на 

тези хора, така както ги е видяла 

през нейните очи. 

Главният герой – мъжът- е син 

на ревностна комунистка, която 

преди 8-и / 9-ти Септември са 

живели в другата крайност. И 

след промените в България те 

започват да живеят малко по-

добре. През техният поглед 

искам да покажа и хубавите 

страни, защото монетата има две 

страни. Разказвам още за 

ентусиазма, за съревнованията, 

за онези младежи, които с 

доброволен труд да работят, за 

да построят новия строй, да се 

преборят със старите устрои. 

Двамата овдовяват през 

осемдесетте години и след 

промените на 10-ти Ноември 

двамата са в двете политически 

крайности. Тя е върла 

антикомунистка, докато той е 

ревностен пазител и идеалист на 

социалистическата идея и 

партията си и как двамата 

трябва да преодолеят омразата 

си един към друг, да преодолеят 

общественото мнение, тъй като 

хората на техните години, 

трябва да се занимават с внуците 

си, а не с любов, с емоции и 

чувства. И романа е с щастлив 

край. 

В този роман разказвам за малко 

известни истории и личности от 

български произход, за които 

по-младите поколения почти не 

са чували. 

В романа разказвам за жена на 

име Ива Ваня, която е звезда на 

немското нямо кино. За Аспарух 

Лешников – един от първите 

изпълнители на шлагерна 

музика в цял свят, който 

завладява Европа и Съединените 

амеркикански щати и какво се 

случва с него след промените в 

България. Разказвам за Димитър 

Талев също и какво се случва 

след идването на комунистите 

на власт. Определно ще бъде 

интересно на младото 

поколение, което знае малко за 

онова време, но го описвам по 

увлекателен и интересен начин, 

за да не е суха материя. 

-Как започва творческата работа при вас при 

написване на една книга – вдъхновение от темата 

или издирване на различни източници? 

Много ми се иска да съм като повечето поети или 

писатели и да кажа, че имам някаква муза, жена или 

пък природа, че ме е вдъхновила, но не ми се 

случвало такова нещо. Обикновено имам някаква 

идея, то е като магистрала – знам къде е точка А и 

точка Б. Но за да стигна до там, трябва да мина през 

много случки и истории, които съм преживял. Много 

силно въздействие оказва върху мен и музиката. В 

зависимост от настроението и сцената, която 

описвам си подбирам и музиката. Основната 

музкика, по която съм писал четирите тома на 

първият ми роман е на една българска група 

„Исихия“, за съжаление тези хора се разделиха, но 

това, което мога да кажа е, че са гениални. Освен 

това слушам класическа, православна музика, Пинк 

Флойд и други. Иначе пиша на едно и също място – в 

офиса ми, на компютъра. 

- Преживявате ли чувствата на своите герои? 

Във всеки един герой още от първият ми роман, 

макар там героите да са много. Всеки един е частица 

от мен. Всяко едно нещо, което съм описал или съм 

го преживял или почуствал, може би съм го видял. 

Но е то е част от мен. 

-„Орисани да избираме.”- с последните изписани 

редове на този том се сбогувате с героите от 

романа си. Какво си пожелахте за тях и за вас? 

Пожелах си като за всяко едно дете – да го създадеш, 

да го отгледаш, и когато си стъпи на краката да си 

намери своя път, своята среда. И така пожелах на 

героите и на романа ми да си намерят своите 

читатели, да си намерят своя свят, в който да 

заживеят и да просъществуват в душите на многото 

читатели, които ще го прочетат. 

-Този месец излиза от печат и новото ви заглавие 

„Рано или късно”. Книгата е в два тома. Каква е 

историята в нея? 

Разказвам за една много красива любов между двама 

души, които са вече над седемдесетте години и на 

тези години намират голямата си любов. А разказа в 

романа е как стигат до нея, защото тя е дъщеря на 

един от най-богатите хора в България преди  

9-ти Септември, която е отгледана в коприна и злато, 

в дантела. Като цяло животът й е много хував преди 

тази дата, но всичко се променя коренно още на 8-ми 

Септември, когато баща й е убит с чукове в затвора 

 

 

Аспарух 

Лешников -  

известен с 

творческия си 

псевдоним Ари, 

е български певец

 (тенор) и 

изпълнител 

на шлагери с 

международна 

известност 

(„стари градски 

песни“ от 1930-

те и 1940-те 

години). Наричан 

от европейската 

критика  

„Рицарят на 

горното Фа“. 

 

Разговор с писателя Нидал Алгафари – за новата 

му книга „Рано или късно“, за подкрепата му от 

неговото семейство, за вярата му в 

положителното отношение към живота. 

Ива Ваня е популярна звезда от немското 

кино през 30-те години на миналия век. 

Родена като Иванка Янакиева, тя е внучка 

на самобитния местен зевзек и театрал 

дядо Янаки. Вече утвърдена като име, Ива 

пише писмо до съпругата на Йордан 

Йовков, с което иска разрешение да 

екранизира „Чифликът край границата“.  
През 1930-а в Берлин организират конкурс 

за най-красива усмивка и Ива Ваня печели 

наградата – „Мерцедес“ кабриолет, а цяла 

Германия е залята от пощенски картички 

с красивата българка. 

 

 

- Бил сте на срещи с читатели в почти цяла 

България. Какво ви донесоха те, зареждат 

ли ви? Има ли сред тях вече прототипи на 

ваши бъдещи герои? 

Срещата с хората из страната е поради една 

моя логика, че съвременият писател, особено в 

България, не трябва да стои на жълтите павета 

и да чака читателите да дойдат при него. Той 

трябва да отиде при тях и да им се представи, 

да им разкаже какво е написал, за да може да 

стигне до тях. В България в много голяма част 

в малко населените места и селца няма 

книжарница, където да могат да си купят 

книги или пък са много скъпи за тези хора с 

ниски доходи, а те най-много четат. И затова 

много се радвам, когато имам среща с хората в 

читалищата и хората имат възможност там да 

си купят книгите. До сега не съм попадал на 

някого, който да ме впечатли до толкова, че да 

го опиша в роман. 

Но много често срещи, мимики, движения, 

реплики, нещо остава в подсъзнанието ми и 

някога във времето излиза на белия лист.  

-Вие сте силно вярващ човек. Как гледате 

на хората без вяра и какво бихте им 

казали? 

Да вярват в себе си. Когато човек вярва в себе 

си вярва и в Бог, в доброто и в любовта. Моята 

най-силна вяра и книгите ми са посветени на 

любовта. Тя може да преобърне света и да го 

направи по-добър. ■ 

https://bg.wikipedia.org/wiki/България
https://bg.wikipedia.org/wiki/Певец
https://bg.wikipedia.org/wiki/Певец
https://bg.wikipedia.org/wiki/Шлагер
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СТРАНИЦА 5 

ЕДИН БЕЗЦЕНЕН ПОДАРЪК 

 

 

„Златна книга“ за нашите деца или историята на една 

книжка, която се завърна „у дома“ след 90 години 

ЖЕНЯ ПЕТКОВА 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вярвате ли в чудесата по Коледа? 

Аз да. И макар да съм вече на 35 години не 

спирам да ги търся, а и те ме намират. 

Вярвам в подаръците, които могат да бъдат 

подарени само веднъж в живота и да 

оставят невероятни спомени. Вярвам, че 

хората и дори определни предмети си 

принадлежат едни на други. И дори да 

бъдат изгубени, след време се случва така, 

че да се намерят по най-странният начин. 

Искам да Ви разкажа за една невероятна 

история през Коледа на 2014 година. 

Тогава живеех от три години в Германия, в 

едно селце на име Хойзерн, в южната част 

на Германия (Шварцвалд), в подножието 

на швейцарските Алпи. Зимата започна от 

рано и навън имаше почти метър сняг. 

Моите близнаци бяха на година и аз бях 

все още в майчинство. С нетърпение 

очаквахме коледните празници. Живеехме 

в една къща с тихи съседи, повечето 

пенсионери. Сред тях беше и доктор 

Кунце. Мъж на около 70-75 години, а може 

и повече. Изцяло побелял, с бяла, дълга 

брада. Винаги ми е приличал на Дядо 

Коледа. Жена му ходеше винаги със 

забрадка. Мълчеливи хора, набожни. 

Винаги ни поздравяваха възпитано. Но 

контакта ми с това семейсто се спираше 

само до един любезен поздрав.  

Ден преди Бъдни Вечер се позвъни на 

врата и учудвайки се видях д-р Кунце. 

Честно казано си помислих, че децата ми 

са били шумни и иска да се оплаче. 

Той ни покани в неговия дом и каза, че има 

нещо за моето семейство. 

Със съпругът ми се спогледахме учудено, 

но все пак приехме поканата.  

В дома им ухаеше на тамян и се чуваше 

тиха църковна музика. Светлината беше 

приглушена. Не беше приготвена маса за 

вечеря или почерпка. Госпожа Кунце беше  

седнала на едно кресло и тихо ни 

поздрави. 

Доктор Кунце извади една стара книга и 

започна да разказва. Една приказна 

история за една книжка с български  

книжка 

приказки и песни, пропътувала хиляди километри и 

устояла на времето. После ни подари книжката, а вътре  

имаше писмо с лично обръщение към мен и съпруга ми. 

 

 

„Уважаеми г-н Петков, 

 уважаема г-жо Петкова, 

 

На Вас и Вашите сладки дечица пожелаваме весели и 

щастливи Коледни празници.  

След близо 90 години „Златната книга“ идва отново в 

български ръце и трябва там да остане.  

След Първата световна война (1914г.-1918г.) Германия 

изпада във финансова криза и обезценяване на 

паричната валута. Така моите баба и дядо от майчина 

линия чрез лични контакти през 1923 година изпращат 

майка ми в България. Тогава тя е на 20 години и 

пристига в дома на един очен лекар във Филипопол 

(днешен Пловдив) като възпитателка и учител по 

немски език. През Септември 1924 г. моята майка се 

завръща в Германия и донася със себе си „Златната 

книга“. 

Имайте много радост с нея.  

.... 

Сърдечни поздрави, 

 

Доктор Стефан Кунце 

                                                                                                                                         

Коледа, 2014 г.“ 

 

Когато сега след пет години препрочетох писмото и си 

спомних за историята на тази книга, разбрах колко сме 

благословени с моето семейство да притежаваме тази 

безценна книжка, да съхраняваме и разказваме нейната  

 

Писмото от д-р Кунце с историята на 

книжката и нейното пъруване. 

„Златна книга“ за 

нашите деца, всяка 

страница е ръчно 

изписана и със 

страници дебели 

като корици. 

Нарисувана е от 

Александър 

Божинов. 

Първо издание – 

1921 г., има и второ 

издание през 1947 г. 

и трето през  

1974 г. 

невероятна история. 

За да запази един чужденец този сборник с 

български разкази, а после и неговото дете, значи 

нашият народ е дал на света безценно богатство, 

пред което всички оставаме безмълвни и се 

потапяме в магията на приказките, фолклора и 

българските народни песни. 

Горда съм, че съм българка!  

Един ден ще подарим тази книга със съпруга ми на 

нашите деца и ще им разкажем за тази невероятна 

история.  

Намерете и Вие, Българи, където и да сте по света, 

нещо българско и го завещайте на Вашите 

наследници, за да помнят България и да я носят за 

винаги в сърцата си. ■ 

Есень 

(Ст. Дриновь) 
 

Златна есень 

Сь злато вредь 

Цьли свьть 
 
Вь златогоре 

Есень вьй 

Златни листи  
Тя пильй 

 
(стих от книжката в 

оригинал) 
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СТРАНИЦА 6 

 

 

ТАЛАНТ БЕЗ ГРАНИЦИ 

 Творчеството на Павел Матев през моя поглед 

АНТОАНЕТА ПАЛЕВА-ЗАФИРОВА 

Здравейте, отново!  

 

Този път ще ви представя малка част от 

богатото творчество на един от любимите 

лирици на няколко поколения българи -  

 Павел Матев  

 Той е роден на 6-ти Декември 1924 г. в село 

Оризово, Чирпанско. Завършва гимназия в 

Чирпан през 1938 г. и Славянска филология в 

Софийския университет през 194 9г. 

Работил е в Комитета за наука, изкуство и 

култура, като редактор в Комитета за 

кинематография, като зам. - главен редактор 

на сп. "Пламък", гл.редактор на сп. " 

Септември ", председател на Комитета за 

изкуство и култура, председател на Съюза на 

българските писатели, заемал най-високите 

постове в отдел "Изкуство и култура", 

Комитета за българите в чужбина, Съюза на 

българските писатели. 

Автор е на много поетични книги, първата 

от които е "В строя" – 1951 г., а последната 

"Скръбна земя" – 2010 г.  

Редица негови стихове се превръщат в 

текстове на шлагери на любовната поп 

песен. 

Умира на 4-ти Февруари 2006г. от 

заболяване. 

 

Ако желаете да публикуваме Ваши стихове. 

пишете ни: info@vestnik-balagari.de 

■ 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Участ 

 

Аз цял живот жадувах да съм птица 

и цял живот скърбях, че не летя! 

Свистяха лястовици над Марица 

и досега свистят във паметта. 

 

Орли се виеха във ширинето. 

И гълъби се мятаха над мен. 

А аз потрепвах от крилато ехо, 

но всякога оставах зазимен. 

 

И търпеливо чаках да порасна, 

та белким ми поникнеха крила. 

Пресмятах, че тогава ще сколосам 

с падението да се разделя. 

 

Уви! Останах долу. И жигосан, 

за друга участ вече замечтах: 

поне като поет да омагьосам 

словата си. И те да полетят. 

 

Не зная сторих ли това, което 

така жадувах или не успях. 

Напуснаха ли птиците небето, 

небето опрости ли моя грях? ... 

 

 

Удавена душа - в морето от надежди -  

ще се завърнеш ли, възкръснала у мен? 

Аз чакам на брега и често се навеждам 

да сетя твоя дъх - дано не е сломен! 

 

Дано не са угаснали просторите ти 

светли. 

И ако не е ден - дано поне е здрач. 

Дано поне е жива оная чиста клетва, 

с която ти се врекох при първия ти плач! 

 

Ти беше уморена - такъв ти беше 

кръстът. 

Ти беше запленена - пленът ли те сломи? 

Аз бях венчан за тебе - венчалният ми 

пръстен 

сърцето ми притиска. А втия кални дни 

 

където да отида - оставам си изгнаник, 

навлизам в глухи дебри - пустинята е 

там! 

Утеха ти ми беше, опора, сила, рамо - 

сега къде без тебе - сега съм сам и ням. 

 

Из Смълчано време 

 

*** 

Една измъчена Родина 

пред моите очи ридай. 

А уж е пролет, уж е май -  

тя вместо да сияю - унива. 

 

Нима невиждана прокоба 

под сухото небе мълчи? 

Не духа вятър, а над гроба 

едно разпятие стърчи. 

 

Текат разплакани реките 

под полумъртвите върби. 

Дали удавници ме викат 

при тях да ида? Може би. 

 

Защо ли птици не запеят 

и куче не проточи лай? 

А уж е пролет, уж е май- 

и вместо да цъфтя - аз крея. 

 

Кажи: защо мълчиш, Родино, 

защо се взираш във пръстта? 

Детеубиец ли премина 

през маковете и ръжта? 

 

И детска кръв ли там изтича, 

или те е залял пожар? ... 

И аз опарен - коленича 

пред твоя опустял олтар. 

 

 

Антоанета Палева- 

Зафирова, поетеса  

от младото 

поколение, водеща на 

рубриката  

„Талант без граници“ 

представя творчесто 

на различни поети 

през нейния поглед. 

 

mailto:info@vestnik-balagari.de
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СРЕЩА СЪС СТУДЕНТИ ПЪРВИ КУРС В ГР. МЮНСТЕР 

Мюнстер, Германия 

Ноември 2019 
МИРА ДИМОВА - BULGARISCHER KULTURVEREIN "DAS 

KLEINE BULGARIEN / MALKATA BULGARIA" E.V. 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

   

 

 
   

   

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Тиха нощ, свята нощ“ – коледен 

концерт  
 

Дата: 24.11.2019 

Начало: 18:00 часа 

Място: Bennohaus (Bennostr. 5, 48155 Münster) 

 

Коледа... Музика... Камбанен звън... Вселената озарява света 

със своето вълшебство и благословия! Нека в навечерието на 

празника да споделим това прекрасно усещане от музика, 

чувство, мистика и любов!  

Нека го съхраним и предадем на хората, които обичаме!  

 

Участват: Васил Топалов (пиано), Дрилон Ибрахими 

(кларинет), Екатерина Баранова (цигулка) и Рустем 

Сакхабиев (флейта) 

 

Всички гости с покана и деца до 18 г. - БЕЗПЛАТНО 

Студенти и членове на сдружението – 10,00 € 

Редовни билети – 15,00 € 

 

Онлайн продажба:  

https://www.localticketing.de/event/1447/%E2%80%9EStille%20

Nacht%2C%20heilige%20Nacht%E2%80%9C.html 

 

Билети в Мюнстер: 

 

Buchhandlung Der Wunderkasten  

(Rüschhausweg 6, Тел.: +49 (0) 251 / 144 76 962) 

 

Münster Marketing  

(Heinrich-Brüning Straße 9, Тел.: +49(0) 251 / 492 27 10)  

 

Schatzinsel  

(Neubrückenstraße 72, Тел.: +49 (0) 251 / 484 48 80) 

 

Kinderhauser Buchzentrum  

(Idenbrockplatz 5c, Тел.: +49 (0) 251 / 214 400) 

 

Билети при Нели Краева:  

https://www.facebook.com/neli.kraeva.1 

Очакваме Ви! 

■ 

 

 

Среща със студентите-първокурсници в гр. 

Мюнстер, NRW 
 

Дата: 07.11.2019 г. 

Начало:19:00 часа 

Място: Die Brücke - Das Internationale Zentrum der 

Universität Münster  

(Wilmergasse 2, 48143 Münster) 

 

 

Скъпи първокурснико, 

  

семестърът в Мюнстер вече започна. Семейството е 

далече, лекциите се трупат, а времето навън е все по-

неприветливо, но ние от "Малката България" решихме да 

стоплим твоя ноември, като те поканим на една 

незабравима среща, насочена специално към теб. Ела да се 

запознаем на 07.11.2019 г. от 19:00 часа на чаша чай и с 

баничка в ръка.  

 

Ще отговорим на всички твои въпроси, свързани с града, 

специалността ти и „любимата“ на всички немска 

бюрокрация. Ще ти представим и нашия клуб, за да се 

убедиш, че вкъщи може да бъде на няколко улици 

разстояние от общежитието, а доброто настроение е 

гарантирано дори и в най-дъждовните дни. 

  

Очакваме те с нетърпение и сме ти подготвили няколко 

малки изненади! 

 

 

Bulgarischer Kulturverein "Das kleine Bulgarien / 

Malkata Bulgaria" e.V. 

Gremmendorfer Weg 10 

 48167 Münster 

 

https://www.localticketing.de/event/1447/
https://www.localticketing.de/event/1447/
https://www.facebook.com/neli.kraeva.1
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Адвокат Мария Станчева: Признаване и валидност на 

български шофьорски книжки в Германия 

 

ЖЕНЯ ПЕТКОВА 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   

 

За адвокат Мария Станчева 
 
Адвокат Мария Станчева е родена в 
България и е възпитаник на Немската 
езикова гимназия в Пловдив. След 
успешното завършване на юридическото 
си образование в Германия и 
специализация по международно право, тя 
придобива магистърска степен по 
международно право (Magistra Juris 
Internationalis, MJI) в университета 
Юстус-Лиебиг в Гиесен.  
Практикува като адвокат в Германия от 
2006 г. Адвокат Станчева притежава 
богат практически опит в 
консултирането, извънсъдебното и 
процесуалното представителство както 
на частни физически лица така и на 
български и международни компании в 
областта на немското и международното 
право. Член е на адвокатската колегия 
във Франкфурт на Майн. Води писмена и 
устна коресподенция на български, немски 
и английски език.  
 
Адвокат Станчева има седалище във 
Франкфурт на Майн и в Зинделфинген. 
Данните за контакт с адв. Мария 
Станчева са: 
 
Frankfurt am Main (Hessen) 
 
Rechtsanwältin Maria Stantcheva, MJI 
HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Tower 185 
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 
60327 Frankfurt am Main 
Mobil   +49 197 12 08 164 
Tel       +49 69 15 242-148 
Fax      +49 69 15 242-111 
E-Mail:    maria.stantcheva@heussen-law.de 
Webseite: www.heussen-law.de 

 

 
Sindelfingen (Baden-Württemberg)  
Rechtsanwältin Maria Stantcheva, MJI 
Peter-Parler-Str. 7 
71065 Sindelfingen 
 
 
Mobil:      + 49 179 12 08 164 
Telefon:   + 49 7031 6933987 
Fax:     + 49 7031 8172273 
E-Mail: mail@kanzlei-stantcheva.com 
 

 

Тази статия има за цел да Ви 
информира за най-важните немски 
разпоредби относно признаването 
и валидността на българските 
шофьорски книжки в Германия. 
Желаем да Ви обърнем внимание, 
че статията е само информативна 
и не замества индивидуална 
правна консултация във връзка с 
конкретен случай. 
 
Признаване на българска 
шофьорска книжка при 
временно пребиваване в 
Германия 
Ако нямате местожителство в 
Германия и притежавате валидна 
българска шофьорска книжка, 
имате право да управлявате 
моторни превозни средства 
(МПС) в Германия от 
категориите, за които е 
издадена шофьорската Ви 
книжка. Не се изисква превод на 
шофьорската книжка. Условия и 
ограничения относно 
българската шофьорска книжка 
трябва да се спазват и в 
Германия. 
Признаване и валидност на 
български шофьорски  
книжки при обичайно 
местопребиваване в Германия 
Съгласно немското 
законодателство 
притежателите на валидни 
шофьорски книжки, издадени от 
държава на Европейския съюз 
(EC) с постоянно 
местопребиваване в Германия 
имат право да управляват 
моторни превозни средства до 
изтичане на срока и на 
валидност. 
Какво означава “обичайно 
местопребиваване” 
Вашето „обичайно 
местопребиваване“ е в  
 

 

страната, в която обикновено, т.е. не по-малко 
от 185 дни през календарната година, живее 
поради лични или професионални връзки.   
Заявление за издаване на шофьорска книжка 
можете да подадете, ако не притежавате 
такава, само в страната, в която пребивавате 
обичайно. 
При лични или професионални връзки в две или 
повече страни от ЕС, вашето обичайно 
местопребиваване е в страната, където са 
личните Ви връзки, при условие, че се връщате 
там редовно.  
Студенти и ученици  
Ако пребивавате в Германия само с цел 
обучение в университет или училище, Вие не 
променяте обичайното си местопребиваване и 
вашата българска шофьорска книжка е валидна 
в Германия. Ако все още не притежавате 
шофьорска книжка, можете да получите таква 
в Германия, ако пребивавате в Германия 
минимум 6 месеца и другите условията за 
издаване на шофьорска книжка са налице. 
Служебно пътуващи 
Ако сте служебно пътуващ в Германия 
запазвате обичйното си местопребиваване в 
България. “Служебно пътуващ” е лице, което е 
притежател на българска (чуждестранна) 
шофьорска книжка, чийто местоживеене е в 
България (чужбина) и поради трудови 
правоотношения управлява МПС в Гермнания и 
редовно се завръща в България, където е 
местоживеенето му. 
Вие не сте служебно пътуващ, ако работите в 
Германия и само от време на време (примерно 
по време на отпуск) се завръщате в България, 
където имате още съществуващо 
местоживеене на семейстовото Ви. 
Изключения  и ограничения  
Какви изключения и ограничения има относно 
горе посочените правила и кога вашата 
българската шофьорска книжка не Ви дава 
право да управлявате МПС в Германия. 
Чуждестранни шофьорски книжки, издадени 
от страна на ЕС, с които нямате право да 
управлявате МПС в Германия: 

• българска шофьорска книжка с изтекъл 
срок на валидност, 

• учебна шофьорска книжка или временна 
шофьорска книжка, 

• шофьорска книжка, която сте придобили 
в България или друга държава-членка на 
ЕС, въпреки че към датата и на издаване 
Вие сте имали обичайно 
местопребиваване в Германия. 
Изключение от това правило важи, ако 
сте ученик или студент. 
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ТРИЛОГИЯТА „ОТКРАДНАТО - ОБРЕЧЕНО – ОПАЗЕНО“  

Искра Урумова  

НЕЛИ ЕМРОВИЧ 

    

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

    

 

 

                           

 

 

Няма как да излезеш извън кръга, ако не завиеш 
рязко или не скочиш рисково – Искра Урумова 

 
Дългогодишен телевизионен журналист от Варна, репортер 
и редактор във вестници, интернет издания и кореспондент 
в една от най-големите частни национални телевизии. В 
сдружение с Теодора Димова, Захари Карабашлиев, Свилен 
Спасов и Даниела Цочева, Искра Урумова е и организатор на 
„Варна Лит“ – литературен фестивал, който се провежда във 
Варна от 2017 – та година. „Фестивалът се превърна в 
неотменна част от културната програма на града, разви се 
като ежегодно и очаквано събитие“, споделят от 
сдружението. 
Преди две години, Искра Урумова изненада аудиторията, 
като се превъплъти и в разказвач на чудеса. 
Трилогията Откраднато – Обречено – Опазено, завладя 
публиката до такава степен, че почитателите на историята, 
тръгнаха по горските пътеки из страната в търсене на 
самодиви и овчари. Представяме Ви - Искра Урумова 

• ако шофьорска книжка в Германия Ви е 
отнета временно или с влязло в сила 
съдебно решение или с 
административен акт, 

• ако Ви е отказана шофьорска книжка с 
административен акт, 

• ако шофьорската книжка не Ви е била 
отнета само, защото Вие 
междувременно сам сте се отказали 
от нея, 

• ако поради влязло в сила съдебно 
решение нямате право да Ви бъде 
издадена шофьорска книжка, 

• ако към датата на издаване на 
българската шофьорска книжка, Вие 
вече сте били притежател на немско 
свидетество за управление на МПС, 

• в случаите, в които Ви е наложена 
забрана за управление на МПС в 
Германия, в България или в страната, 
в която имате обичайното си 
местопребиваване, или шофьорската 
Ви книжка е била конфискувана, 
задържана или иззета съгласно 
параграф 94 от немския наказателно-
процесуален кодекс. 
Особени правила и ограничения за 
притежатели на шофьорски книжки 
от категориите A1 или C, C1, CE, C1E 
(товарни автомобили) или D, D1, DE, 
D1 (автобуси) 

• Ако сте притежатели на българска 
шофьорска книжка от категория A1 
имате право до навършване на 18 
години да управлявате само леки 
мотоциклети (125 кубика, 11 кв 
мощност) с максимална скорост в 
звисимост от модела не повече от 80 
км/ч. 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

           Ако сте притежатели на 
българска шофьорска книжка от 
категориите C1 и C1E, тя има срок на 
валидност в Германия само докато 
навършите 50 години. 

• Ако сте притежатели на 
шофьорска книжка от 
категориите C, CE, D, DE, D1 и 
D1E, издадена от страна на ЕС, тя 
има срок на валидност в 
Германия само до изтичане на пет 
години от издаването и, 
независимо от това, че тя е 
издадена за по-дълъг срок. В 
случай, че към момента на 
установяване на обичайното Ви 
местопребиваване в Германия 
срокът на такъв вид шофьорска 
книжка по немското право е 
изтекъл, Вие имате право още 6 
месеца да я използвате в 
Германия. 

Можете ли да замените българската 
шофьоркса книжка с немска такава и 
какви документи са Ви необходими? 
Ако имате обичайно пребиваване в 
Германия по всяко време, без повод, 
може да замените Вашата валидна 
българска шофьорска книжка за немска 
такава.  
Необходими документи: 

• молба за издаване на немска 
шофьорска книжка, 

• документ за самоличност, 

• биометрична снимка, 

• документ от съответната 
имиграционна служба 
(Ausländerbehörde), който 
удостоверява от кога обичайно 
пребивавате в Германия, 

• оригиналът на българската 
(чуждестранна) шофьорска 
книжка. 

 
 

Ако срокът на вашата българска 
шофьорска книжка изтича или тя вече 
не е валидна, какво е нужно да 
направите? 
Ако имате обичайно пребиваване в 
Германия и срокът на валидност на 
Вашата книжка скоро ще изтече или е 
изтекъл, е нужно да подадете молба за 
издаване на немска шофьорска книжка за 
съответната категория. 

Притежателите на шофьорски книжки за 
категориите C, C1, CE, CE1 и D, D1, DE, 
D1E e нужно да представят допълни 
документи и да изпълнят допълнилни 
изисквания съгласно немския Закон за 
квалификация на професионнални 
шофьори (Berufskraftfahrer-Qualifikations-
Gesetz - BKrFQG) и Наредбата за 
квалификация на професионнални 
шофьори (Berufskraftfahrer-Qualifikations-
Veordunung – BKrFQV). 

Какви са санкциите и наказанията при 
шофиране без или без валидна 
шофьорска книжка в Германия? 
Съгласно чл. 4 ал. 2 от немската 
Наредба за свидетество за 
правоуправление на МПС (Fahrerlaubnis-
Verordnung - FeV), при шофиране на МПС 
Вие трябва да носите със себе си 
валидна шофьорска книжка и да я 
предоставите на компетентни органи 
за проверка при поискване. При 
невъзможност да покажете 
шофьорската си книжка, ще Ви бъде 
наложена парична глоба.  
Съгласно чл. 21 от германския Закона за 
движение по пътищата (StVG), 
шофирането без валидна шофьорска 
книжка в Германя или предоставянето на 
МПС на лице без валидна шофьорска 
книжка е престъпно деяние и се наказва с  
глоба или лишаване от свобода до една 
година. Възможно е също така, МПС-то 
да бъде конфискувано. 
 
 
 

 

Няма да крия, че с Искра Урумова сме приятелки. Разхождахме се във 
Варна. На входа на Морската градина, тя ми сподели, че подготвя нещо, 
което в момента е тайна. То ще е свързано с писане, но не и с 
журналистика. Това се случи през лятото на 2016 - та. 
 
-Искра, кога и как се зароди идеята за трилогията Откраднато-
Обречено-Опазено?  
Идеята за написването на тази история се появи преди поне пет години. 
Иначе самодивският свят с неговата мистика и приключения вълнува 
ума ми още от детството. (продължава на стр. 10) 
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Винаги съм обожавала вълшебните приказки, 
особено българските. Нашите легенди и 
песни за самодиви и юнаци, змейове и хали, 
за чудодейни извори и билки… Фолклорът ни 
е разкошна плетеница от магични цветни 
образи и тайнствени сюжети, които се 
разиграват в стотици чудато-красиви места 
из нашата родина. Земята ни наистина 
прилича на райско кътче! От всичко това се 
е родил и моят самодивски свят – такъв, 
какъвто аз съм го усетила и видяла. 
 -Ти си морско момиче, работиш и 
живееш във Варна. Всички твои 
приятели знаят колко много обичаш 
лятото. Дали именно любовта ти към 
най-топлия сезон не е връзката със 
самодивските приключения, чието 
действие се развива след 
Благовещение, 25 март?  
- Развива се тогава, защото самодивите 
идват с Благовец и пролетта. И да, любовта 
ми към слънцето и лятото е една от 
причините да създам точно такава история с 
точно такива образи. Самодивите са 
топлолюбиви създания, пристрастени към 
слънцето, уханната природа и чистите 
извори. За мен лятото е символ на живота в 
неговия най-ярък и пълнокръвен образ. Ние, 
морските хора, сякаш имаме една по-силна 
връзка с този сезон. Студът и снегът не ни се 
отразяват добре. Също като на самодивите. 
 -Трилогията не е само роман. Тя е и 
своеобразна енциклопедия на някои от 
мистичните места в България, описани 
в сюжета. Разкажи ни за твоето 
вдъхновение, как откри селата 
Шишенци, Любовище и Вешица?  
Много дълго проучване предшестваше 
написването на моята история – това е 
прецизност към информацията от 
дългогодишната ми работа като новинар. 
Искаше ми се да вплета по най-достоверен 
начин художествената измислица и 
фентъзито с реалните места на действието, с 
истински истории и празници. Ето, за пръв 
път ще обясня как точно открих къде е 
родена и отраснала моята главна героиня - 
самодивата Неда. Знаех само, че ще в Пирин 
планина. И започнах да проучвам 
затънтените селца там. Така попаднах на 
Кашина, приказния водопад Скоко, на 
Любовище и неговия странен тунел, на 
местните легенди. За мен самата имаше 
магия в цялото иначе дълго и понякога 
трудно проучване – получаваше се така, че в 
хода на работата, някои от местата, за които 
разказва трилогията странно и от само себе 
си… просто изникваха. Буквално се 
появяваха сред морето от информация в 
точния момент и с конкретната история, така 
че да паснат идеално на моите идеи за 
сюжета и героите.  
-Неда и Марко - любовта на главните 
герои е от онези забранените страсти, 
които променят живота. Неписан закон 
ли е и хора, и митични същества да 
бъдат примамени от табутата? 
 
 

 

Искра Урумова на представянетона 

трилогията. 

Истински големите промени и постижения във 
всеки аспект на живота се правят от хора, 
готови да вървят срещу забраните и 
обявеното за невъзможно. Установените неща, 
правилата те карат да следваш едно и също 
движение, нещо като кръг е. Няма как да 
излезеш извън кръга, ако не завиеш рязко или 
не скочиш рисково. За това се иска смелост, 
авантюризъм, но най-вече силен мотив. Какъв 
по-силен мотив от любовта? А и моите герои 
са свръхсъщества, но все пак са хора.   
-Силата на билките в България, с които 
самодивите лекуват и поддържат 
вечната си младост, също ли е част от 
мистиката или наистина имат чудодейни 
качества?  
Силата на билките е позната от векове, а 
билкари твърдят, че българските растения са 
сред най-мощните заради особеностите на 
почвата, климата и останалите специфики на 
местоположението ни. Аз в никакъв случай не 
съм експерт в тази област. Всичко в моите 
книги е написано от гледната точка на 
любител. Затова и растенията, за които 
разказвам, дори и малкото билкови рецепти в 
сюжета, са широко известни и могат да бъдат 
проверени от всеки. Това обаче не намалява 
усещането за добра магия, която самодивите 
прилагат спрямо хората… Самото 
съществуване на растения, с които хората 
могат да се лекуват, е вълшебство само по 
себе си. 
-Да се върнем на твоите деца - героите 
от Откраднато-Обречено-Опазено. Някои 
от тях, например Гюра, чиято цел е да 
опази Ковчежето, дори с цената на 
истински жертви - образът е много 
силен. Съществува ли легенда, 
обвързана с тази героиня? 
Гюра присъства в много наши приказки и 
песни за самодиви. Затова и аз реших да й 
дам специално място в моя самодивски свят. 
Помогна ми е една от многото легенди за 
Крали Марко, чийто наследник е другият 
главен герой в моята трилогия. Легендата е 
озаглавена „Марко погубва Гюра самовила и 
пуска заключените от нея извори“:  
Яздил Марко с коня Шарколия, накривил 
самурен калпак, шит от два цели вълка, 
наметнал юнашка долама /дълга вълнена 
дреха, обикновено с ръкави, шита от девет 
мечки. Карал коня нагоре-надолу. А земята 
пуста запустяла, няма кого да срещне, дума да 
продума, камо ли вино да пийне. Съгледал 
звезда Вечерница и я попитал: 
 
 

-     Хвала тебе, звездо Вечернице, като 
грееш нагоре.надолу, дали има по-юнак от 
мене? 
А звезда му отговорила: 
-    Хвала тебе, Марко Кралевити, додето 
гледам и додето видя, не видя по-юнак от 
тебе. Само в облаците има Гюра самовила. 
Тя е по-силна от тебе. Заключила е водата и 
дванайсетте извора в гората. На мястото има 
сухо дърво, цялото сухо, на върха зелено. 
Строши го парче по парченце и ще протекат 
изворите в гората! 
Отишъл Марко добър юнак в гората. Намерил 
сухото дърво, цялото сухо, на върха зелено. 
Строшил го парче по парченце. Протекли 
води студени. Дочула го Гюра самовила, 
излезнала от сините облаци. Хванала един 
сур елен и три люти змии, от двете змии 
юзда направила, третата за камшик 
оставила. Погнала Марко  очите да му 
извади. А той й се жално помолил: 
-   Недей, Гюро самовило, очи да ми вадиш! 
Аз водата ще ти платя, ако искаш с кара 
грошове /нетурски удри, сребърни монети/, 
ако искаш с жълти жълтици. 
Ала Гюра му пари не искала. 
Дочула ги Вида самовила, на Марко 
посестрима и от облаците му викнала: 
-    Леле, Марко, мили братко, що се молиш 
на тая самовила. Помоли се на ръце юнашки. 
Я откачи тежка боздугана, па удари Гюра 
самовила, удари я по черните очи, да 
потекат в гора извори! 
Послушал я Марко добър юнак, откачил 
тежкия си боздуган, ударил Гюра самовила. 
Паднала тя на черната земя. Потекла пак 
студена вода в гората. 
-Първите страници на Откраднато са 
като потапяне във фантастичен филм. 
Как така са хем самодиви, хем живеят и 
по правилата на модерния свят? Нима 
те и овчарите съществуват и до днес? 
Кой знае? Ненапразно първият сезон 
„Откраднато“ започва с един цитат от 
Августин Блажени: „Чудесата не 
противоречат на законите на природата. Те 
противоречат само на нашите представи за 
тези закони“. За мен вълнуващото е, че 
много от читателите на трилогията споделят, 
че след нея се вглеждат в хората по 
различен начин и понякога им се струва, че 
откриват самодиви и овчари, които живеят 
тайно сред нас. Или че нарочно отиват на 
местата, разказани в книгите и там усещат 
особена енергия или им се случват хубави 
неща. 
-Журналистката от БНТ - Нивелина 
Няголова, също е част от проекта на 
поредицата. Какво точно прави тя?  
С Нивелина сме приятелки от години. И тя, 
също като теб, бе много изненадана от 
моята  трилогия. 

С журналистът Нивелина Няголова 
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Здравей, прекрасна моя, но… тъжна. Здравей красива моя, но… похабена. 
Здравей, любов моя. 
 Пиша ти, защото не мога да продължа да живея така. Толкова 
много грехове извърших спрямо теб. Толкова несправедливости, 
предателства, мерзости… Душата ми е притисната сякаш от воденичен 
камък. Едвам издържам под тази тежест. И… няма къде да избягам. От 
съвестта не мога да се скрия. Затова съм тук. Върнах се, за да ти кажа, че 
съжалявам и да те помоля за прошка. 
 Вече съм стар. Немощен. Болен… И знаеш ли, моя любов, реших 
да остана тук. До теб. Завинаги. Да… умра тук. 
 Мислих си, че с времето ще те забравя. По-точно казано, че ще 
забравя злото, което ти сторих, но уви, това не се случи. Чувството за вина 
ме гореше през всичките тия години, като горещ въглен, разпалван от 
вятъра. Където и да ходех, работех ли, пътувах ли, веселях ли се, това 
чувство винаги беше с мен и ме изгаряше. 
Вече съм на прага. Неотдавна получих сърдечен спазъм. Поредният спазъм. 
За миг сякаш видях живота си като на лента. И разбрах, че няма да мога да 
взема нищо оттук. Освен спомените. А и греховете ми. Напоследък вечер 
щом се стъмни виждам вратата към оня свят. Тя е голяма, висока, масивна… 
страшна. На нея няма дръжка. Не знам дали е наяве, но я виждам. Заставам 
пред нея и се питам как ще премина отвъд без да съм се простил с теб? И… 
не мога да го направя. Не мога да тръгна без да съм ти поискал прошка. 
Посях между нас толкова лъжи. Амбиции. Скандали. Предателства… 
Грехове… които са като стотици ръбести камъчета. Или по-скоро като 
камъни, които съм хвърлял по теб. Едва ли сега ще повярваш на 
закъснелите ми думи. Но ще го кажа: съжалявам. Наистина съжалявам. 
Разкайвам се и те моля да ми простиш. Ти няма как да знаеш, но през 
последните години, когато бях сам, аз плаках. Плаках, молих се и се 
измъчвах заради стореното, но утеха не намирах. Никаква утеха. А само 
огън. Силен вътрешен огън, който ме изгаряше. И все още ме гори. Като 
неугасващ въглен в пазвата ми. 
 И тогава го реших. Стана случайно. Но всъщност и двамата знаем, 
че случайни неща няма. Беше студено и дъждовно. Излязох на верандата на 
голямата ми къща. Моята голяма, хубава, скъпа къща. Обзаведена изискано. 
С чудна панорама. Просторна градина, люлки, дръвчета, цветни храстчета и 
гъста зелена трева. Стоях на верандата, а дъждът мокреше старата ми 
плешива и оглупяла глава. И гледах в нищото. Бях отпътувал при теб, моя 
любов. Душата ми беше при теб. И тогава го реших. Казах си, че трябва да 
го направя. Без да давам обяснение на никого, стегнах един малък куфар и 
взех първия възможен самолет. По време на полета се вълнувах силно. 
Опитах се да хапна нещо и да поспя, но не успях. 
 

Сърцето ми биеше учестено и не се успокоих през целия 
път. Самолетът кацна, вратите на терминала се отвориха и 
аз, като влюбено момче, се затичах. Шофьорът на таксито 
ме остави пред твоя дом и аз… зачаках. Чаках търпеливо и 
неподвижно, вперил поглед към портата, от където ти 
трябваше да излезеш. И ти се появи. Беше стара, уморена, 
съсипана, облечена с вехто палто. Имаше дълги бели коси и 
бръчки по лицето. Тъмни, дълбоки бръчки. За миг се смутих. 
Сякаш това не бе ти. От някогашната ти красота не бе 
останало нищо. Но… познах очите ти. Твоите тъжни, големи 
очи. Любимите ми очи. Които бяха видели толкова ужаси. 
Лъжи. Мизерия. Неправди. Предателства… 
Какво беше преживяла, мила моя? Какво ти бяха сторили? 
Защо изглеждаше така? Какво ти бях сторил аз? Въпросите 
летяха към мен като далечна глъч. Като далечна, грозна и 
страшна глъч. Обиди, ругатни, гаври. А сигурно и 
насилвания. Какво беше преживяла ти? Какво? Не можех да 
го мисля дори. И не исках. 
 Ти стоеше срещу мен. Стара, отрудена, тъжна, но с 
достойнство. Беше слаба, съсухрена, уморена и болна, но в 
очите ти имаше светлина. Жива, топла светлина. Стоях и те 
гледах. Ти вървеше бавно срещу мен. От очите ми бликнаха 
сълзи, а сърцето ми без малко да изхвръкне от вълнение. И 
тогава те спрях и те назовах по име. Усмихнах ти се и 
протегнах ръце да те прегърна. А ти… ти… моя любов… Ти, 
моя единствена и незаменима… Ти се смути. Стресна се. И 
ме… подмина. 
 Не можах да повярвам… Вцепених се! Замръзнах 
на място! 
 Имах нужда от време, за да се опомня. 
 После тръгнах към парка, надявайки се да те 
открия там. И ти наистина беше там. А около теб имаше 
много хора. Бяхте разпънали подвижен навес. И се бяхте 
събрали доста мъже, жени и деца. Сигурно това бяха твои 
деца и роднини. Имаше и маса, на която бяха подредени 
пластмасови чашки с безалкохолно. Имаше също и домашни 
сладки, мекици и бонбони. Явно празнувахте нещо. Децата 
тичаха наоколо. Бяха малки деца. Навярно твоите внуци. 
Учудих се, че бяха… толкова различни. Те бяха бели, черни, 
всякакви… Децата от твоите бракове. Знам, че си имала 
повече бракове. И… не те виня за това. Напротив – 
обвинявам себе си. Когато някога си тръгнах, аз те оставих… 
на произвола. Захвърлена като мокро коте на улицата. Като 
скъсана, ненужна дреха на пътя. Като стар, прочетен 
вестник. Като… Стига толкова! Няма да продължавам с 
глупавите сравнения. За съжаление, ти нямаше избор. 
Нямаше кой да ти подаде ръка. Нямаше кой да те пази, да те 
защитава. Ти остана сама. Съвсем сама, беззащитна.  
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После, за радост, буквално се влюби в самодивския свят! И стана 
мой съмишленик. Тя обича да създава ръчно плетени сувенири, 
затова я помолих да ми направи самодивски талисман, който да е 
на корицата на втория сезон - „Обречено“. Обясних й какво искам 
и тя го оформи точно такъв, какъвто съм си го представяла, 
пишейки историята. Така се започна – сега към трилогията ми има 
уникални самодивски сувенири – ръчно изработени талисмани с 
наричания, книгоразделители, калъф за трите книги, специални 
мускалчета с масло от розмарин и много други самодивски 
красоти. Всички те носят на почитателите на „Откраднато-
Обречено-Опазено“ усещането, че притежават реално късче от 
приказния свят на самодивите. Нивелина участва в 
представянията на книгите в страната, черпи гостите с домашен 
чай от розмарин и споделя приключенските ми странствания из 
България. Понякога моята екстремност й идва в повече, но все 
още е вдъхновена за нови пътувания. 
 -Имаш стотици почитатели, много от които те следват и в 
реалните посещения из местата, описани в книгите. 
Разкажи ни за тези разходки. Успяхте ли да нощувате из 
поляните, където самодивите скитат? 
Това са сред най-запомнящите се преживявания за един 
разказвач на истории – да отиде заедно с читателите на  

описаните места, където сюжетът и героите му сякаш оживяват! 
Имаше няколко такива пътешествия – най-голямото бе до част от 
Самодивските порти и царството на самодивите село Шишенци, 
където прекарахме нощта. Там заедно посрещнахме Еньовден – 
наричахме мълчана вода, плетохме Еньовски венец, брахме билки 
преди изгрев из самодивските места, месихме Еньовска пита. А 
преди това през нощта… Няма да разказвам за вълненията в 
среднощните часове, само ще споделя, че никой от впусналите се в 
това приключение не заспа. В Шишенци се чуват странни неща – 
подвиквания, сватбарска музика, пеене... Това село е различен 
свят, но най-добре всеки сам да го открие, ако желае. Ние 
посрещнахме най-магичния празник в нашия обреден календар – 
Еньовден, както са го правили нашите баби и беше незабравимо! 
Ходили сме с читатели на много места, разказани в книгите, 
последно - до Марков камък край град Елена. Нарочно всяка от 
трите книги на тази история завършва с карта на местата, описани 
в тях. Моята надежда е, че така повече хора ще бъдат провокирани 
да ги видят с очите си и да разказват за красотата на земята ни.  
 -Искра, моля за твое пожелание към читателите на Вестник 
Българи, чиято аудитория са сънародниците ни в чужбина 
Откраднете красота и добро от всеки миг! Обречете се на обич и 
любими хора! Опазете магията на българското в корените си! 
Обичайте живота и себе си. ■ 
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Мартин Ралчевски е роден през 1974 г. в София. От 2009 г. живее в 

Екситър, Англия. 

Завършил е СУ ''Св. Климент Охридски''. Женен е и има три деца. 

Автор е на 10 книги. 

 

Романи 
• Безкрайна нощ (2008) 

• Горски дух (2009) 

• Полубогиня (2010) 

• 30 паунда (2012) 

• Измама (2013) 

• Антихрист (2016) 

• Смисълът в живота (2019) 

• Вечност (2021) 
 

Сборници с разкази 
• Емигрант (2014) 

• Душа (2018) 

 

Сценарии за игрални филми 
• Безкрайна нощ (2015) 

• Аборт (2018) 

• Смисълът в живота (2019) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

И тогава ония негодници изпълзяха от тъмното като 
плъхове, спотайвали се преди на скришно. Бяха бели, 
черни, всякакви… И се нахвърлиха върху ти като невидяли. 
И… Не, не ми се говори за това… О, ако тогава бях там. Ако 
бях останал… Това нямаше да се случи. Но, аз, като един 
истински подлец, те зарязах. Заминах за далечните страни. 
Да търся късмет. Да търся щастие. Да търся чужда любов… 
Някои приятели казват, че съм взимал нещата твърде 
навътре, че имало много хора, които също са заминали, а и 
други го правили сега. Така че не съм бил единствен. Това 
обаче мен не ме интересува. Чуждите грехове са си чужди 
грехове. Сега, когато съм на прага, усещам, нещата иначе. 
Чувствам, че ще давам отговор не за постъпките на другите, 
а само за моите. Там, зад страшната порта, няма да ме 
питат за греховете на другите. Знам го. Ще ме питат за 
моите! 
 Затова се върнах, моя любов. Да ти се извиня. Пък 
макар и късно. И да ти поискам прошка. Да падна в краката 
ти. Да ги прегърна. Да ги притисна силно в обятията си и да 
ги обсипя с целувки. Твоите груби, уморени крака… И да 
остана така. Наведен… Сломен… Молещ за прошка… А ти 
не ме позна! Изобщо не позна кой съм! Може би трябваше 
да предвидя подобен развой на събитията. Заслужавах го. 
Но… не го очаквах. Съзнавам вината си. Виновен съм, но… 
очаквах всичко друго, само не и това. Не и че няма да ме 
познаеш. През всичките тези години трябваше да съм с теб. 
С теб и с никоя друга. А аз те предадох. Скитах се по тая 
чужбина като алчен скъперник, който съзнателно копнееше 
да се превърне в уседнала свиня. Исках да получавам. Да 
взимам от живота. И го правих. Бях като обезумял. Имоти, 
вещи, блага, наслади, признание, слава… Е, и? Какво 
излезе накрая? Колко беше мъдра ти някога, когато 
казваше, че всичко е временно. Тихичко го казваше. Ей, 
така, между другото го казваше, докато седяхме заедно и се 
държахме за ръце. Казваше го… ненатрапчиво. 
Но аз ламтях за материални блага. Исках да притежавам. 
Да имам повече и повече. Ти беше твърде обикновена, 
кротка, позната. А и бедна. А аз търсих приключения. Исках 
да бъда с по-красиви от теб, с по-интересни, с по-богати… и 
те изоставих. Ти беше честна, семпла и невинна. И затова… 
беше предадена. 
Някои казват, че това е животът. Всеки имал право да 
урежда първо себе си. Да гледа собствената си полза. 
Някога и аз мислих така. Тогава бях глупак. Сега обаче, 
застанал пред оная голяма врата, мисля иначе. И 
съжалявам. Къщата няма да мога да я взема с мен на оня 
свят. Нито пък любимата ми кола, а също и другите ми 
вещи. Ще отнеса само онова, което си е в мене. Угризенията 
ми. Вината ми… 
Тежи ми, мила моя. И ме боли. Боли ужасно… Искаше ми се 
да ме погледнеш. О, само как ми се искаше да ме 
погледнеш и да ми кажеш, че ми прощаваш. Не! Всъщност 
не съм честен. Искаше ми се единствено да ме погледнеш. 
Само това. Повярвай ми! И, да ме познаеш. Да познаеш 
човека, когото някога обичаше. Да познаеш… предателя. 
Ти някога казваше, че човек, рано или късно, се връща при 
онези, които е обичал. И това е самата истина. Ето ме. Аз се 
върнах. Късно, но се върнах. Скоро ще умра. Устните ми ще 
се вледенят, а ръцете ще се сковат. Ще стана безмълвен. 
Тялото ще се стопи и ще изчезне… Ще остане само голата 
ми душа. Затова сега бързам да говоря. Бързам да пиша. 
Бързам да ти кажа, че те обичам… Обичам те, моя любов! 
Обичам те толкова много, че се задушавам. Обичам те, с 
цялото си сърце и с всичките си сили. Моля те, прости ми. 
Прости ми и ме благослови да си отида с мир. Ти винаги си 
била в сърцето ми. Където и да бях през всичките тези 
години, където и да се скитах далече, не спирах да мисля за 
теб, и да те обичам. Ти, скъпа моя… Ти, единствена, чудна и 
неотразима… С набръчканото ти от старост лице, с дългите 
ти бели коси и облечената в дрипи. Да, точно теб. Теб, и 
само теб, винаги съм обичал. Теб, родино моя! Теб, моя 
Българийо!■ 
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Щутгарт, Германия  

Премиера на документалният филм “Формулата на Тео“  

СТЕФАНКА ВАСИЛЕВА / 

БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО 

ДРУЖЕСТВО „МАРТЕНИЦА“ 

    

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
                                                                                        НЕДЕЛНА РАЗХОДКА 

                                         Приказният Еслинген 
                                                                                          НЕЛИ ЕМРОВИЧ  

                                                                                             
■ 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 
 

 
 
 
 
 
 

Премиера на документалния филм 
„Формулата на Тео“ в Щутгарт със 
специални гости Теодосий Теодосиев и 
Николай Василев. 
 
Българското културно дружество „Мартеница“ 
Щутгарт има оргромното удоволствие да Ви 
покани на премиерата на документалния филм 
«Формулата на Тео» в Германия.  
След официалната премиера на София Филм 
Фест през март тази година филмът пожъна 
невероятен успех и бе излъчван по няколко пъти 
в повечето големи градове в България. Вече 
спечели първата си награда ”Горчива чаша” на 
международния фестивал “Любовта е лудост”, 
който се проведе през м. август във Варна.  
Успехите зад граница тепърва предстоят. 
Филмът грабва вниманието на зрителя още от 
първата минута и спечелва възхищението му не 
само с уникалния главен герой - златния учител 
на България по физика Теодосий Теодосиев Тео, 
но и благодарение на неповторимото 
режисьорско майсторство на Николай Василев. 
Публиката в Щутгарт ще има честта да се срещне 
на живо с двамата гости и да почерпи от тяхната 
мъдрост и ентусиазъм след премиерата. 
 
Събота, 09.11.19 от 18:00 ч.  
в Аулата (Bau 1) на Hochschule für Technik 
Stuttgart на адрес  
Schellingstr. 24, Stuttgart 70174 
ВХОД СВОБОДЕН! 
 
Филмът има субтитри на немски език. 
 
Събитието е организирано от Българското 
културно дружество „Мартеница“ Щутгарт и с 
любезното съдействие на Културния отдел на 
Община Щутгарт и Почетното консулство на 
Република България в Баден-Вюртемберг. 
 
 

Арки, розетни прозорци, замъци в готически стил - това 
са само част от архитектурните щрихи на 

Средновековието. В Германия обаче, разпространени в 

разцвета на духовния и политически живот в периода, са 
строежите на къщи в стил "фахверк". Един от градовете, 

създаден след 400-тата година и запазил своята 
идентичност и до днес на къщите с външен гредоред е 

Еслинген на Некар. На около 15 км, югоизточно от 
Щутгарт, почти 90 хилядният град е потънал в 

приказност. Няма ги големите търговски центрове, 
липсват ресторантите за бързо хранене. На тяхно място, 

в подземни помещения с се сгушили бутици, немски 

пекарни, преливащи в кехлибарена светлина, антикварни 
магазини, като цялата тази палитра от сюжети създава 

усещане, че градът е парче от старинна картина. Няма да 
повярвате, но разхождайки се по най-старата улица в 

Германия, приютила "фахверк" ще се огледате във 
витрина, зад която са подредени ютии от времето на 

вашите баби. Или пък ще зърнете истински принц, който 
не позволява да бъде сниман. Но той ще развее своята 

черна пелерина, ще поклати шапката си с перо и ще се 

скрие в тясната уличка, а вие ще продължите да 
мислите, че сънувате. Край река Некар пък са накацали 

ресторантите с най-вкусната храна в региона. 
Естествено, че менюто е с акцент на традиционната 

немска кухня, която обикновено включва много месни 
деликатеси и картофи, тестени изделия и сладкиши, но 
си заслужава да бъдат опитани, дори и да сте на най-
радикалния диетичен режим. Еслинген е най-спокоен в 

неделни дни, когато повечето живеещи в града са си по 

домовете.  

Еслинген  

е особено 

красив през 

есента, 

когато 

цветовете 

на 

сградите се 

сливат с 

природата. 

Улиците са тихи, няма почти никакъв 

шум, тъй като пешеходната зона е 
отделена с каменна стена от градската 

част, а насладата от релакса се състои 

единствено в размяна на възклицания, 
поглеждайки към красивите, обсипани с 
цветя и орнаменти, тераси. 
Приятна разходка от екипа на Вестник 

Българи! ■ 
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Женева, Швейцария 

Българско слово без граници  

БОГДАНА СИРАКОВА 

    

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

    

 

 

 
 
 

Аахен, Германия 

Първата българска детска книжка в Германия 

ЖЕНЯ ПЕТКОВА 

    

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Инициатива на библиотеката при НЧ“Развитие-1873“ по повод 1-ви Октомври - Ден 
на българската поезия, с цел популяризиране на съвременната българска поезия на 
автори, чрез културни събития на българската общност в чужбина ”Българско слово 
без граници”, беше приятната изненада за българите живеещи в гр. Женева 
(Швейцария), които присъстваха на аудиовизуалната презентация „Мисия България 
2019“, направена от проф. д-р Николай Овчаров и проф. д-р Пламен Павлов в 
Постоянното представителство на Република България в Женева. “Мисията” на 
видните български професори с научните презантации е да популяризират 
българската историческа наука и археология, които се нареждат по значимост до 
тези на Гърция и Италия, подпомагайки същевременно развитието на културно - 
историческия туризъм в страната ни. След лекцията, гостите се насладиха на чаша 
вино, нежни стихове и приятни разговори. И двете инициативи биха могли да се 
съберат под заглавието “Мисия България”, макар сферите, инициаторите, авторите 
им да са различни, целите са общи - да научим повече, да сме по-близо едни до 
други, като българи, по-осъзнати! Специални благодарности на постоянният 
представител на България към ООН и другите международни организации, посланик 
Деяна Костадинова за любезното съдействие и предоставянето на културния форум 
на българската мисия в Женева на инициативата на НЧ “Развитие 1893” гр. Пещера. 
 

За Вас, Деца! 
 
Петя Петрова е художник и писател.  
Живее и работи от 19 години в Аахен. Тя и още 
три български диви от града се събират в 
началото на годината и работят по издаването на 
детската книжка "Детектив в сладкарницата". 
Петя Петрова е нейн автор и илюстратор.  
Книжката беше представена за първи път на 
първия учебен ден - 15-ти септември.  
„Много се гордеем, защото това е първата 
българска, детска книжка за северна и западна 
Германия. Единствено ние сме нейни издатели и 
разпространители. За издаването й ни събра 
любовта към изкуството. Заехме за реализиране 
на проекта, за да събудим повече желание в 
децата за четене“, споделя Петя Петрова.■ 
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Това са личностите, които извроихте, както и много други, разбира се. 
С това издание на фестивала ние отдаваме почит на хора като Хорхе Луис 
Борхес, чиято 120 – годишнина празнуваме тази година, на Александър 
фон Хумболт, чиято 250-годишнина отбелязме също. Малцина знаят, че 
например е човекът измислили думата „Космос“. Дума, която свободно 
употребяваме днес. Дума, която мери мащабите на нашите мечти и 
желания. Честваме още и годишнина от кацането на Луната и още много 
други, които за нас са от изключително значение, тъй като това са 
личности, на които ние се възхищаваме и те биха вдъхновили редица 
други читатели и зрители. 
-Как се стига до един толкова успешен кино-литературен 

фестивал като Синелибри и то в България? 

Работата около организирането на един такъв фестивал е много голяма. 

Нека да не се заблуждаваме, че когато нещо се прави професионално, 

така че всички да бъдат доволни трябва да се хвърли много енергия. Ние 

обаче не се страхуваме от предизвикателството. Имаме много сериозен 

екип, който целогодишно. Започва се от селекцията на филмите – 

избираме филмите, които са най-добрите и награждаваните от най-

престижните кинофестивали, като Берлинаре, Кан и Венеция. Т.е. 

филмите, който избираме са най-актуалните в момента, най-

предизвикателните в областта на киното, като например филмът на Роман 

Полански, с който открихме фестивала тази година „Офицер и шпионин“, 

по романа на Робърт Харис. Този филм получи награда във Венеция две 

седмици преди нашият фестивал и беше широко адмириран и българите 

имаха възможността да се насладят на този горещ филм, веднага след 

като той беше показан във Венеция. Ентусиазмът да сме на гребена на 

вълната в това, в което се случва в киното и в литературата ни храни през 

времето, в което подготвяме фестивала. Много институции са наши 

партньори и се радвам, че сме успели да спечелим тяхното доверие. Най-

предизвикателна за нас обаче е срещата с творците по време на 

фестивала. Много от тях идват за пръв път в България и се срещат със 

своите почитатели. Това са едни от най-добрите писатели, по чиито книги 

има направени филми, режисьори, сценаристи, актьори. Срещите с тях са 

допълнителното изкушение, което ние предлагаме на нашите зрители, 

което прави фестивала едно невероятно и вълнуващо изживяване. 

(продължава на следващата страница) 

 

Кремена Димитрова 

Синелибри 5, Петото измерение 

                                           – Кинофестивал по книги в София   

ЖЕНЯ ПЕТКОВА 

    

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Кремена Димитрова може да се каже и изпише много – 
тя е като една палитра с цветни бои. Занимава се много 
дейности – театър, кино, книги. Тя е директор комуникации 
и специални събития на кино-литературния фестивал 
Сinelibri. 
Всяко нейно начинание пожънва огромен успех. Тя е от 
малкото хора, които имат мечти и дръзват да ги превърнат 
в реалност. Не се страхува да рискува, защото знае, че с 
риск се стига до успеха. Кремена е толкова лъчезарна и 
сладкодумна, че потъваш в разговора с нея. Говорим много, 
от тема в тема – за музика, за фестивала, за Кристоф 
Ламбер, за космоса. 
-От Леонардо да Винчи до музикалната легенда 

Дейвид Боуи. И още Вирджиния Улф, Никос 

Казандзакис, Уилям Шекспир, Стенли Кубрик, какво 

е общото между тях и Фестивалът Синелибри? 

Да започнем от там, че фестивал от пет години се занимава 

с това да покаже как живеят книгите и литературата в 

киното, в седмото изкуство. Как кино-езика със своите 

визуални мощности успява да предаде по един различен 

начин, това което е силата в литературата. Това е наша 

кауза от пет години. Организаторът на фестивала 

издателство Колибри създаде фестивала за своят 25 – 

годишен юбилей. Тогава стартирахме само с 14 филма в 

селекцията, а сега участват 55 филма. Фестивалът се 

разраства и доказва, че тази кауза е много сериозна и 

предизвиква интерес не само в България, навсякъде по 

света. Това го доказват и чуждестранните гости, които 

пристигат тук и успеха на конкурсната ни програма, която 

за трета поредна година е факт и се състои от престижно 

международно жури, което оценява коя е най-добрата 

екранизия на литературно прозиведение през последните 

две години. Това, което тази година обиденява толкова 

много личности и толкова много юбилеи, е нашето желание 

да покажем едно пето измерение, което ние нарекохме 

„Измерението на духа и въображението“. Там, където 

пребивават вероятно, както ние дръзваме да помечтаем, 

духовете на гениите, от които ние самите се вдъхновяваме. 

Актрисата Мартина Вачкова и актьорът Владо Пенев на Кино-

Литературния фестивал „Синелибри“ 

Кремена 

Димитрова - 

директор 

"Маркетинг 

и ПР" на 

издателство 

"Колибри". 

Обожава 

Вивиан 

Уестуд, 

Маркес и 

музиката на 

Дейвид Боуи. 

Кара книгите 

да оживяват. 
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ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СТР. 15 

Кремена Димитрова 

Синелибри 5, Петото измерение 

                                           – Кинофестивал по книги в София   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кристоф Ламбер – специален 

гост и президент на журито 

на конкурсната програма на 

фестивала Синелибри – 

Петото измерение 2019 г. 

Тази година например Кристоф Ламбер е специален гост на 
фестивала и президент на журито на конкурсната програма. 
Също така присъства и Давид Лагеркранс, който е автор на 
„Милениум“, един много успешен шведски писател и 
журналист, който доказа че има възможността друг автор 
да продължи тази поредица и то доста успешно. За мен 
през годините най-изключителната среща беше с Фолкер 
Шльондорф. Той е може би едно от най-силните живи 
имена в областта на киното, чието творчество се свързва 
предимно с литературата и със силните филми, които прави 
през годините и за които печели награди като Оскар и 
Златен глобус. 
-Защо Британското изкуство и музика Ви привличат? 

Моите пристрастия са от случки в моя собствен личен 

живот. По образование аз съм културолог и за мен всяка 

една култура има своите любопитни представители, които 

захранват личното ми въображение. Но специално Боуи и 

Улф са от особена почит, заради нещата, които те са 

направили и революциите, които са извършили в 

изкуствата. Много често си пускам последният албум на 

Дейвид Боуи, той буквално предава посланията си и това е 

неговият завет. Например с неговата песен „Space Оddity“ 

откриваме тазгодишният фестивал на Синелибри. Песента 

има изключителен текст и е много силна метафора за 

слогана, който ние избрахме за фестивала – „Петото 

измерение“. 

-Коя е книгата, която Кремена Димитрова 
препрочита? 
 

 

Честно казано това е въпрос, на 
който мога много трудно да отговоря, 
защото аз си имам много 
пристрастия. Но книгата, която по 
някакъв начин изповядва моята 
философия на живота е „Сто години 
самота“, на Габриел Гарсиа Маркес. 
Аз харесвам неговия магически 
реализъм и харесвам крайността, с 
която се отстояват основни категории 
като любов, ревност, изневяра, чест, 
дълг. В днешният свят те стават 
много относителни, много нужни за 
доказване и когато човек вярва в тях 
е малко по-сигурен, по-истински. 
-А коя е книгата, която мечтаете  

да прехвърлите на филмова 

лента? 

Много интересен въпрос. Може би 

точно тази книга. В момента предстои 

екранизация от Нетфликс за сериал. 

Много годинини Маркес е забранявал 

прехвърлянето на книгата на 

филмова лента. Книгата изиксва от 

читателя да има особено силно 

въображение. 

-Кое Ви привлече в киното и то 

да сте зад камера, а не пред нея? 

Завършила съм НАТФИЗ, 

специалността ми е Тетрознание, 

след другата ми специалност 

Културология. За мен е 

предизвикателство да разбера как се 

случват нещата в кинота за камерата, 

а не пред нея. Интересно ми е как се 

прави книга, театрално 

представление, филм. Някой ден 

може и да дръзна да разбера как се 

прави музикално произведение. Това 

любопитство ми дава възможност да 

бъда добра в това, в което правя.  

-Няма как да не Ви попитам за 

развитието на българското кино 

през Вашият поглед? 

Аз съм оптимист по природа, въпреки 

че съм изключително критична. 

Смятам, че както в киното, така и в 

другите изкуства, т.е. трябва да 

бъдат направени повече филми, за да 

трупат опит самите творци. Най-

важното в киното е да има добре 

подготвени хора, които го правят и 

много добро финансиране, разбира 

се. В българското кино сякаш през 

годините се е отворила някаква 

дупка, която сега трябва да бъде 

наваксана. През годините, в които 

ние сме били в тази дупка, 

световното кино не само, че не е 

спряло да се развива, но е стигнало 

до друго измерение. Така че трябва 

повече български филми да се правят 

и да участват на повече фестивали. ■ 

 

Слушайки музиката на Дейвид 

Боуи, Кремена Димитрова се 

вдъхновява да реализира своите 

мечти, черпи сили и успява да 

зарази с усмивката си всички 

около нея. 
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     ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН И РЕКЛАМА 
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Място за Вашата Реклама. 
 

 

 

 

Свържете се с нас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НУЖДАЕМ СЕ ОТ ВАС, ЗА ДА ПОМОГНЕМ НА ДРУГИ 
БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА ДА БЪДАТ ИНФОРМИРАНИ 
  
Реализацията на „Вестник Българи“, както и на интернет 

страницата са дълго планувани. Инвестирахме много средства, 

време, труд и упорство в изграждането на онлайн система, която да 

функционира без странично финансиране и която да се развива 

благодарение на активността на потребителите си. Поддържането 

на постоянен поток от информация (търсене и добавяне на нови 

събития, организации, услуги и възможности, интервюта и т.н.), 

както и подобряването функционалността на онлайн системата 

отнема голяма част от свободното ни време. С помощта на Вашата 

инвестиция, респективно реклама поддържаме интернет сайта ни и 

изготвяме онлайн вестника.   

За всяка платена реклама се издава фактура, коята се заплаща чрез 

онлайн банков превод.  

За всяка страна имаме само по един представител на отдел 

„Маркетинг и реклама“, свържете се с нас и ще Ви предоставим 

подробна информация. 

 

Контакт в Германия:  

Гергана Йорданова – Маркетинг и реклама  

Мобилен: +49 (0) 151 / 750 759 52  

E-Мейл: werbung_de@vestnik-balgari.de  

  

Контакт в Австрия:  

Даниела Нинова – Маркетинг и реклама   

Телефон: +43 (0) 681 / 184 329 655 

Е-Мейл: werbung_au@vestnik-balgari.de  

  

Контакт в Швейцария:  

Маргарита Михаел – Маркетинг и реклама  

Мобилен: +49 (0) 172 / 179 33 58  

Е-Майл: werbung_ch@vestnik-balgari.de  

  

 

Ние няма да откажем Вашата подкрепа – ако желаете да 

бъдете наши партньори и да инвестирате в нас - пишете ни 

на Е-Майл: info@vestnik-balgari.dе 

  

или ни се обадете:   

+49 7672 341 04 55; +49 (0) 176 342 78 336  

  

Благодарим Ви предварително за подкрепата!  

 

Заедно ще пораснем за Българското общество по света. 

   

*** 

 

Благодарим Ви, че отделихте време, за да оцените 

нашият труд. Вие Читателите сте важна част от 

този вестник. 

До следващият брой. 

 

Женя Петкова – Главен редактор 

Богдана Сиракова - Редактор 

■ 

mailto:info@vestnik-balgari.dе

