
 

Най-хубавата българска изложба в Париж 
 

 

 

Тази година Баба Марта посети Париж два пъти: 

на 1-ви март, както си му е редът, и на 24-ти, по 

специален повод. Нагиздена в българска носия 

(бяла риза и червен сукман) тя пристигна в 

Българския културен център с много мартеници и 

усмивки.  

 

Грееше от щастие, защото бе уважена с 

международен конкурс за детска рисунка и 

изложба на тема „Баба Марта”, организирани от 

асоциацията „Български език - език европейски”.  

 

 

 

 

В конкурса участваха 350 творби на деца от 6 до 18 г. от България, Франция, САЩ, Австрия, 

Сирия, Сърбия, Нова Зеландия, Великобритания, Люксембург, Полша, Казахстан.  

 

 

Жури от професионалисти 

подбра 84 рисунки за изложба, 

която предизвика почуда и 

възхита с богатството от идеи, 

цветове и майсторство.  

 

 

 

 

„През двегодишното си съществуване в Париж Българският културен център организира 

много изложби, но тази е най-хубавата!” С тези думи именитият художник Никола Манев, 

председател на журито, откри тържеството.  

 

Той подчерта също, че България не е и не може да бъде бедна страна, докато има такова 

богатство, каквото са децата, които носят в себе си българския дух, където и да са по света.  

 

 

 



 

 

Всички участници в конкурса 

получиха грамоти. 

 

Предметните награди за 

победителите са дарени от 

издателство „Фют”, списание Арти 

и асоциацията организатор.  

 

 

 

Лауреати на конкурса 

В категория от 6 до 10 г.:  
две първи награди: Мартин Любомиров – 8 г. от Севлиево и Осман Mемишев – 9 г. от 
Никопол,  
две втори награди: Виктория Томанов – 9 г. от Чикаго и Александрина Чечева – 9 г. от 
Севлиево,  
две трети награди: Силвия Стоянова – 7 г. от Ню Йорк и Виржил Коен – 8 г. от Вису. 
 
В категория от 11 до 14 г.:  
първа награда: Биляй Юсеинова – 13 г. от Никопол,  
две втори награди: Мелис Реджебова – 11 г. от Никопол и Зорница Арнаудова – 13 г. от 
Виена, 
две трети награди: Жана Василева – 12 г. от Севлиево и Антония Ламбева – 13 г. от 
Севлиево. 
 
В категория от 15 до 18 г.:  
първа награда: Георги Дамянов – 17 г. от Бургас,  
втора награда: Бахжат Салех – 15 г. от Дамаск,  
трета награда: София Георгиева – 15 г. от Париж. 
 

120 посетители на Българския културен център определиха наградата на публиката: 
Преслава Вихренова Иванова, 14 г. от Силистра. 
 

Агенцията за българите в чужбина почете с 

поздравителен адрес асоциацията „Български 

език - език европейски” в лицето на нейния 

президент г-жа Камелия Трибулен-

Конакчиева.  

А Баба Марта, доволна от стихотворенията и 

легендите, които чу от учениците в училище 

по български език "Кирил и Методий" в Париж, 

закичи всички присъстващи деца с мартеници 

и обеща догодина пак да дойде в Париж.  

 

Допълнителна информация и снимков материал върху сайта www.languebulgare.fr или 

www.bulgarski.eu . 


