
На 20, 21, 22 ноември 2015 г. в са-
лоните на Посолството на Бълга-
рия в Рим и Българския културен 
институт в Италия се проведе VII-то 
издание на Фестивала на българи-
те по света „Аз съм българче“. Цел-
та на фестивала е да допринесе за 
съхраняването на българското са-
мосъзнание сред съгражданите ни 
зад граница и да даде възможност 
на деца с българско потекло да се 
изявят в три различни конкурса – 
рисунка, литература и музикално-
словесно народно творчество. 
Инициатор на Фестивала на 
българите по света „Аз съм бъл-
гарче“ е асоциация Т.А.Н.Г.Р.А. – гр. 
Мадрид, Испания, а домакин тази 
година е българското училище 
в Рим „Св. Св. Кирил и Методий“. 
В тазгодишните конкурси участие 
взеха над 750 деца от целия свят 
под ръководството на 57 българ-
ски училища и културни асоциации 
в чужбина.
В своето приветствено слово 
Посланик Марин Райков поздрави 
с добре дошли повече от 80 деца от 
11 български училища от Испания, 
Германия, Унгария, Сърбия и Италия. 
Той посочи, че с провеждането на 
този празник в момент на изострена 
обстановка след събитията в Париж 
ние ясно казваме „Не на насилието 
и страха. Не, ние няма да променим 
начина си на живот. Ще продължим 
да се радваме на нашите деца и ще 
запазим и защитим своите цен-
ности.“ Посланик Райков отправи 
призив да помним миналото си, да 
се гордеем с него и да бъдем винаги 
решителни, за да предадем на деца-
та си съзнанието за тяхната българ-
ска идентичност.

По повод на събитието бяха из-
пратени поздравителни адреси от 
Министър-председателя на Бъл-
гария, г-н Бойко Борисов, и Вице-
президента Маргарита Попова. 
Премиерът на България поздрави 
организаторите и участниците във 
Фестивала „Аз съм българче“ за 
техния труд, воля и постоянство 
за популяризирането на българ-
ския език и култура в чужбина. Той 
подчерта, че един от водещите 
приоритети на правителството 
е да защити правата на български-
те граждани зад граница. От своя 
страна, Вицепрезидентът на Репу-
бликата, г-жа Маргарита Попова, 
отправи искрени поздравления по 
повод провеждането на „този праз-
ник на таланта и оптимизма, носещ 
красивото име „Аз съм българче“. 
Фестивалът в Рим се състоя в три 
последователни дни, като Посол-
ството осигури всички необхо-
дими мерки за гарантиране на 
сигурността на над 160 гости. На 

20 ноември беше представена 
изложба на 90 детски рисунки, 
като заместник-председателят на 
Държавната агенция за българите 
в чужбина, г-н Димитър Владими-
ров, връчи осигурените от Агенци-
ята награди на победителите. На 
следващия ден бяха проведени три 
различни мероприятия. Сутринта 
започна с кръгла маса на учители 
и ръководители от асоциации, на 
която се разискаха актуални теми 
и проблеми на образованието 
зад граница. Оформи се списък от 
въпроси и предложения, които ще 
бъдат отнесени до вниманието на 
компетентните български институ-
ции като МОН, ДАБЧ, МВнР и Ми-
нистерски съвет. По същото време 
сутринта течеше детски празник 
с игри и песни в Българския 
културен институт. Същата вечер 
в Посолството бе тържественият 
концерт с изпълнение на народни 
танци, рецитал на стихотворения 
и прочит на есета от децата. На 
третия ден от заключителната част 
фестивалната програма продължи 
с разходка по българските следи 
в гр. Рим, по време на която децата 
имаха възможност да се докоснат 
до късчета от българската история, 
запечатани в миналото на Вечния 
град. 

Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А.

VII-то издание на Фестивала  
„Аз съм българче“
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