
ШКОЛА ПО ТВОРЧЕСКО МИСЛЕНЕ И ПИСАНЕ  

С РЪКОВОДИТЕЛ ВЯРА НИКОЛОВА 

ИНИЦИАТИВИ И ПОСТИЖЕНИЯ 

 

 

2011 - 2012 уч. год. 

 

1. Работа върху „Вълшебният остров“ - първата книга с детски творби, 
утвърждаващи живота, добротворчеството и мечтателствто.  

2. Представяне на сборника „Вълшебният остров“  - 04.06.2012 г. от 18 ч. в 
Музикален център „Борис Христов”. 

Излизането ѝ предизвика медиен бум: с малките автори гостувахме в множество 
телевизионни и радио предавания по БТВ, БНТ, ББТ, БНР, Дарик радио. Водещи 
български печатни и електронни медии публикуваха произведенията на  младите 
таланти, както и статии за нашата работа. Първата ни книжка докосна душите на 
много хора, което доказа, че обществото ни има нужда от добри новини, от градивни 
усилия и ефективни практики в работата с децата. 

 

2012 - 2013 уч. год. 

 

I. „Искри“ 2013: 

  1.  През месец април 2013 г. много деца от Школата участваха със свои разкази, 
съчинения, стихотворения и колективни проекти в най-авторитетния конкурс за детско 
творчество у нас – този на БНР – „Искри“ 2013. Тъй като направихме силно впечатление 
на журито, дейността на Школата по творческо писане беше отразена в специално 
живо предаване. 

 2. Награда на конкурса „Искри“ 2013 е присъдена на Вероника Попова за 
съчинението: „Рай или ад“. 

II. Българо-италианска лаборатория за поезия: През лятото на 2013 г. в 
Школата гостува Алесандро Вила - италиански поет и създател на “Център Младежи и 
поезия -Триуджо “, с когото осъществихме Пилотно издание на Лабораторията за 
поезия и пред нас се отвориха нови хоризонти към лириката като игра и възможност за 
себеоткриване. Събитието уважи г-н Александър Трингов – главен експерт по БЕЛ и 
директор на дирекция „Съдържание на училищното съдържание“ към МОН 

 

2013 – 2014 уч. год. 
 

I. Връзка с институциите. След като концепцията на Школата 
изкристализира и доказа своята ефективност, настъпи моментът за споделяне с 
институциите.  

1. Среща с г-жа Минчева (директор на Отдел образование към Столична 
община), която беше искрено заинтригувана, повярва в смисъла на иновативния 

творчески подход и организира среща на високо ниво в Регионалния инспекторат.  
2. Тристранната среща с г-жа Минчева, г-жа Кастрева (директор на РИО – 

София) и г-жа Ломева (експерт в работата с Европейски проекти) беше конструктивна 
и очерта безкрайни перспективи пред Школата. Една от конкретните идеи беше да се 
популяризира дейността ни като добра практика сред колегите по БЕЛ най-напред в 
София, а след това и в цялата страна. 



3. За целта подготвихме с помощта на съмишленици от Фондация Алеко 
пилотна книжка със заглавие: „Щастието”, която демонстрира методиката на работа в 
Школата по творческо мислене и писане.  

4. През месец април 2014 г. с децата от Школата проведох в „Българско школо“ 

открит урок пред множество колеги от столични училища, поканени от г-жа Кастрева. 
Присъстващите експерти и преподаватели по БЕЛ дадоха много висока оценка на 
метода, на прилагането му и на резултатите от него. 

 II. Инициативите 

1. През месец декември 2013 г. осъществихме проект за сътрудничество с децата 
от дома за сираци в ж.к. „Надежда“ под мотото: „Деца вдъхновяват деца“. 

2. В резултат от дейността в Школата много от децата създадоха интересни 
текстове, които през 2014 г. се състезаваха за приз на вътрешния ни конкурс за детско 
творчество на тема: „Визии за миналото, настоящето и бъдещето“. 

3. През 2014 г. с децата от Школата посрещнахме прекрасната българска 
поетеса Петя Кокудева, която осъществи различно занятие по творческо мислене и 
спечели децата със своя чар и с нестандартните си стихове. 

4. И през тази година най-активните деца от Школата имаха множество медийни 
изяви (в печатни и електронни издания, в радио и телевизионни предавания). Школата 
ни получи своята трибуна във в. „Сега“, където в рубриката „Млада антология“ 

представяхме произведенията на нашите таланти.  
5. Някои от тях получиха назначение в предаването Хлапета – БНР и работиха 

професионално в студиото по фантазиране. (Прекрасно е на 10-12 год. да си вече 
данъкоплатец!) 
 

III. Наградите 

1. 23-тото издание на „Международна награда Център Младежи и поезия 
Триужо” – Италия – Първо място на „Българско школо“ в на престижния конкурс, в 
секцията „Училища”. Нашите таланти от Школата заслужиха приза в надпревара между 
32 училища, представени от 521 автори и 484 произведения. Специална награда за 
чуждестранен млад автор в същия конкурс получи Калоян Игнатов. 

2. Национален конкурс за творческо писане онлайн на издателство 
„Просвета“ и БНР -  Първа награда спечели Димитър Нейков.  

3. Национален конкурс за поезия „Пролет моя“ – 2014 - Втора награда за 
Вероника Попова. 

4. Национален конкурс за детско литературно творчество на БНР „Искри – 

2014“ – четири отличия: Ина Асенова - „Как е възникнал животът“, Димитър 
Нейков - „Олимпийските игри“  и „Бежанци“, Вероника Попова - „Внимание! Търси се 
Гравитацията“ и Радост Николова - „Откъде идват бебетата“. 

5. Конкурс „Истории за приятелства“ - 2014 г. – две първи места за поезия и 
за проза за Ина Асенова и Радост Николова.  
 

 2014 – 2015 уч. год. 
 

1. Литературен конкурс на тема: „Всичко е любов“.  

През месец февруари с деца от Школата  организирахме в „Българско школо“ 

конкурс за детско литературно творчество на тема „Всичко е любов“ и на специално 
тържество на 13.02.2015 г. обявихме резултатите (само за пет дена в кутията на конкурса 
се събраха близо 70 прекрасни произведения).  

2. Международна награда „Център младежи и поезия“, Триуджо (Италия), 
2015 



С поетичните си експерименти децата от Школата впечатлиха отново журито на  
престижния конкурс Международна награда „Център младежи и поезия“, Триуджо 
(Италия). Школата спечели Специалната награда на голям местен университет за 
неформално образование с нестандартната лирика: „Любовни уравнения“, създадена в 
резултат на лабораторията по поезия чрез метода „японска верига“.  

Награда от конкурса за втора година получи и Калоян Игнатов  за три свои 
поетични творби. 

Награждаването се състоя на  07. 06. 2015 г. във Вила Таверна, Триуджо.  В 
Италия  нашата група отново получи топло посрещане. Специално за българските 
лауреати беше дошъл и Генералният български консул в Милано – Росен Руфев, който 
поздрави децата и им връчи наградата. Установихме контакт с Гергана Христова, 
основател на българското училище в Милано. Видяхме се и с дамите от Клуб Юнеско 
„Леонардо да Винчи“, с които работим от години заедно.  

На 24. 06. 2015 г. с част от групата и с представители на Клуб Юнеско „Леонардо 
да Винчи“ посетихме гр. Перник, за да връчим наградите на участниците в италианския 
международен конкурс от Литературен клуб „Пегас“ с ръководител Лиляна Манова. 
Там ни посрещна лично кметът на града Иван Иванов и взехме участие в 
импровизирания празник на поезията и приятелството.  

3. Трети национален конкурс „Творческо писане онлайн“ (изд. „Просвета“  и 
БНР) – първо място. 

За втора година деца от нашата школа са регистрираха за участие в Третия 

национален конкурс „Творческо писане онлайн“, организиран от изд. „Просвета“ с 
партньорството на ефир „Знание“ на програма „Христо Ботев“ на БНР. Представянето ни 
отново беше на изключително високо ниво - пет творби на петима участници, три от 
които са били номинирани за награда в различните категории. За втори път сме на 
ПЪРВО МЯСТО във втора възрастова група (от 5. до 8. кл.): Димитър Нейков е награден 
с таблет, грамота и книги.  

4. Втори национален конкурс „България в картини и слово“ – второ място. 
За първи път се регистрирахме за участие във Втория национален конкурс 

„България в картини и слово“  - изпратихме две творби на един участник: Димитър 
Нейков, с едната от които той зае второ място. 

5. Национален конкурс „По следите на едно писмо в бутилка“ , гр. Сливен. 
Силно беше и присъствието на нашата Школа в националния конкурс „По следите 

на едно писмо в бутилка“ , гр. Сливен. Изпратихме осем творби, специално написани за 
конкурса от осем  участници, и получихме грамоти и поздравително писмо за 
успешното си представяне. 

6. Национален поетичен конкурс „Да завладеем цялата вселена“, гр. Ст. 
Загора – първо място. 

На националния поетичен конкурс „Да завладеем цялата вселена“, гр. Ст. Загора 
изпратихме  една творба на Димитър Нейков, която беше удостоена с ПЪРВО МЯСТО и 
таблет, а стихотворението му  беше публикувано на първата страница в книжката с 
произведения, отличени на конкурса.  

7. ХХХІІ Национален конкурс за детско литературно творчество „Искри“ 

2015. 
През март и април тридесет и шест деца от Школата участваха с петдесет и девет 

свои творби (разкази, съчинения, стихотворения и колективни проекти) в най-

авторитетния конкурс за детско творчество у нас – този на БНР – „Искри“ 2015. Една от 
изключително оспорваните награди е присъдена на Ина Асенова за стихотворението ѝ 
„Другото лице на любовта“ (2015), а дейността на Школата по творческо писане беше 
отразена в специално живо предаване по БНР. 



8. Национален конкурс „Академик Николай Лилиев“, гр. Стара Загора. 
В конкурса участваха над десет автори от Школата. Творбите бяха анонимни. 

Журито отличи със специална награда най-младия автор Мартин Жотев (8 г.) за 
оригиналното му стихотворение „Странна любовна история“. 

9. Национален литературен конкурс „Бодлите на таралежите“ – второ място. 
През месец юли Димитър Нейков изпрати своя разказ „Къде отива времето“ за 

участие в престижния конкурс на Фондация „Братя Мормареви“ и в конкуренция с голям 
брой участници зае второ място. Церемонията за награждаването се състоя на 13. 09. 2015 

г. 
10. Национален конкурс „За хляба наш“, гр. Благоевград. 
В националния  конкурс „За хляба наш“, гр. Благоевград, се включихме с три 

творби на трима участници. 
11. Други конкурси:  
Темите и на други национални конкурси провокираха пишещите деца от Школата. 

Имахме участници и в следните конкурси: „Христос возкресе, радост донесе“, гр. 
Бургас, „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев“, Национален дворец на децата, гр. 
София, ХVII Национален конкурс „Космосът - настояще и бъдеще на човечеството“. 

11. Официално представяне на втората книга с произведения на деца от 
Школата, ученици в „Българско школо“  - „Вълшебният архипелаг“. 

В резултат от дейността в Школата през изтеклите три години много от децата 
създадоха интересни текстове, някои от които намериха място във втората ни авторска 
книга със заглавието „Вълшебният архипелаг“, представянето на която се състоя на 03. 
06. 2015 г. 

12. Георги Киров спечели Първо място и MP3-ка в забавното състезание на 
Програма „Христо Ботев“ по бързо креативно мислене в три кръга. 

13. През месец ноември 2014 г. методиката на работа в Школата по творческо 
мислене и писане беше подробно представена в уебинар на изд. „Просвета“ и 
предизвика голям интерес от страна на учители от цялата страна.  Последва покана от 
изд. „Просвета“ за сътрудничество. В резултат на допитване до експерти по БЕЛ от 
регионалните инспекторати в страната дали методиката на Школа „Вярабел“ е 
приложима, бяха събрани изключително високи оценки.    

14. В началото на 2015 г. година получихме специална покана от Елисавета 
Шапкарева, внучката на Багряна,  да вземем участие в срещите на литературния клуб 
към Столична библиотека „Благодатен четвъртък“, където установихме контакт с 
някои от най-известните съвременни български писатели и мислим по възможности за 
бъдещо сътрудничество. 

 

2015 – 2016 уч. год. 
 

1. Общонационален литературен конкурс „Рада Казалийска“ (2015 г.) – първо 
място за Димитър Нейков. 

2. Общонационален конкурс „Бодлите на таралежите“ (2015 г.) – втора 
награда. 

3. Конкурс за детско творчество на БНР „Искри“ – 2016: награди за Димитър 
Нейков за „Къде отива времето“ и Маргарита Стефанова за „Сърцето на гората“. 

4. Международна награда „Център Младежи и поезия“, Тиуджо (Италия), 
2016 – Първо място в секция 13-15 г. и парична премия в размер на 150 евро за Емил 
Мичев и специална награда за Вяра Николова. 

5. Национален конкурс за детска авторска приказка „Ще ти разкажа 
приказка” - 2016  на Столична община. Много силно участие на децата от Школата -  



четири отличия: Първа награда в категория 13-15 г. и лаптоп за Маргарита Стефанова 
за разказа „Сърцето на гората“, специални награди за Димитър Нейков и Радост 
Николова и поощрителна грамота за Школата, която е направила силно впечатление на 
журито с цялостното си представяне.  

6. Национален конкурс „Тайната на един продавач на мечти“ , гр. Сливен, 
2016 г.  – получихме грамоти и поздравително писмо за успешното си представяне. 

7. Национален  конкурс „За хляба наш“, гр. Благоевград – достойно 

представяне. 

8. „Хлапета – БНР“ – за трета поредна година деца от Школата биват назначени 
на работа в предаването  и записват предавания всеки първи вторник на месеца в 
студиото по фантазиране. 

 

2016 – 2017 уч. год. 
 

1. Международна награда „Център Младежи и поезия“, Тиуджо (Италия), 
2017 – Първо място в секция Училища и парична премия в размер на 100 евро. 

2. Участие във Фестивал на творческото писане в Брунате, Италия, 

организиран от директора на българското училище в Милано – Гергана Христова и 
консула на България в Милано – Росен Руфев. 

3. Конкурс за детско творчество на БНР „Искри“ – 2017: награди за Мина 
Петкова за стихотворението „Крадла“ и Маргарита Стефанова за разказа „Страх“. 

4. Четвърти поетичен конкурс в памет на Николай Лилиев - награда за млад 
автор с парична премия от 100 лв. за поезията на Мина Петкова. 

5. „Хлапета – БНР“ – за четвърта поредна година деца от Школата биват 
назначени на работа в предаването  и записват предавания всеки първи вторник на месеца 
в студиото по фантазиране. 

 

 

2017 – 2018 уч. год. 
 

1. Национален конкурс за приказка на тема “Моят учител е супергерой”, 

организиран от фондация “ТЕБЕШИР” – Първо място за Мила Начева (12 г.) в трета 
възрастова група (6. и 7. кл.)  

2. Международен проект по инициатива на Фестивала за съвременно 
изкуство „Конкордия“, под ръководството на Ирина-Калина Гудева: „Сянката“ 

3. Международна награда „Център Младежи и поезия“, Тиуджо (Италия), 
2018 – Четвърто място в секция Училища, второ място и сребърен медал в раздел 
А до 12 год. за Йоана Троева (11 г.), Специална награда „Камене – поезия, култура, 
ангажираност, възпитание“ за ръководителя на Школата Вяра Николова. 
Наградите ни бяха връчени от Консула на Бълария в Рим и българския консул в 
Милано Роен Руфев. 

4. Участие във Фестивал на творческото писане в Триуджо, Италия, 

организиран от директора на българското училище в Милано – Гергана Христова, Клуб 
Юнеско „Леонардо да Винчи“ – София, Фондация „Алеко“, консула на България в 
Милано – Росен Руфев и Школа по творческо мислене и писане към ЧСУ „Българско 
школо“. 

5. Конкурс за детско творчество на БНР „Искри“ – 2018: 4 награди за деца 
от Школата: Иван Гърков (10 г.) за стихотворението му „Телефони“, Виктория 
Лившиц (12 г.) за стихотворенията „Кръговрат на доброто“ и „Човешките 
способности“, Димитър Нейков (15 г.) за стихотворението „Момчетата не помнели 



числа“ и Маргарита Стефанова, 15 г.) за разказа „Светлини и сенки в тунела“. 

Награждаването се проведе в клуб „Перото“ на 17. 06. 2018 г. и беше излъчено 
директно по БНР. 

6. „Хлапета – БНР“ – за пета поредна година деца от Школата биват назначени на 
работа в предаването и записват предавания всеки първи вторник на месеца в студиото по 
фантазиране. 

2018 – 2019 уч. год. 
1. Участие във Фестивал на творческото писане в Триуджо, Италия, 

организиран от Школа по творческо мислене и писане, директора на българското 
училище в Милано – Гергана Христова, Клуб Юнеско „Леонардо да Винчи“ – София, 
Фондация „Алеко“. С децата от България и Италия работихме по темата „Нови 
дефиниции на любовта“ и в резултат на творческото взаимодействие се родиха 
прекрасни художествени произведения и приятелства. 

2. Международна награда „Център Младежи и поезия“, Тиуджо (Италия), 
2019 - Четвърто място в секция Училища за „Българско школо“, Радина 
Миладинова – Шесто място в категория до 12 г.;  Специална награда “Джовано 
Вочи“ за Моника Арнаудова (15 г.) 

3. ХХХVI Национален конкурс за детско творчество на БНР „Искри“ – 

2019:  награди за деца от Школата: Моника Арнаудова - поезия и Маргарита 
Стефанова - проза. Награждаването се проведе на 16.06.2019 г. в клуб „Перото“ и беше 
излъчено директно по БНР. 

4. „Хлапета – БНР“ – за шеста поредна година деца от Школата биват назначени 
на работа в предаването и записват предавания всеки първи вторник на месеца в студиото 
по фантазиране. 

 

2019 – 2020 уч. год. 
 

1. Фестивал на творческото писане в Италия – он лайн, посветен на 
екологична тема. 

2. Участие в Международен конкурс за детско творчество „Джани Родари“. 

3. Международна награда „Център Младежи и поезия“, Тиуджо (Италия), 
2020 – Първо място в секция Училища и две специални награди: за Юлияна 
Димитрова и Йоан-Михаил Христов. 

4. Конкурс за детско творчество на БНР „Искри“ – 2020: награда за Моника 
Арнаудова (16 г.) – поезия и проза. Награждаването се проведе за първи път 
дистанционно заради пандемията от коронавирус. Премиерата на наградените творби в 
национален ефир беше на 28 юни 2020 г. по програма „Христо Ботев“.  

5. „Хлапета – БНР“ – за седма поредна година деца от Школата биват назначени 
на работа в предаването и записват предавания всеки първи вторник на месеца в студиото 
по фантазиране. 

 

Имаме и много други изяви, постижения в различни състезания, 
журналистически опити, успехи, но най-важното е, че децата се събудиха, пожелаха да 
поемат по пътя на приключенията към неизвестните хоризонти на мисленето и 
писането и с тях заедно всеки ден израстваме в полето на ценностите, което ще им 
остане за цял живот като опитност и като богатство от умения, които никой няма да 
може да им отнеме.  
 


