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АСОЦИАЦИЯ T.A.N.G.R.A. В МАДРИД И БЪЛГАРСКАТА ИДЕНТИЧНОСТ 
 

Деана Иванова 
Президент на Асоциация T.A.N.G.R.A. 

 
Асоциация ТАНГРА – (T.A.N.G.R.A.® Tonalidad. Arte Natural y Guía para Realizar 
Actividades) е създадена през февруари 2004 година в Мадрид като неправителствена 
гражданска организация с демократичен характер, независима от политически, 
синдикални, търговски или религиозни формации. Асоциацията се стреми да 
подпомогне социалната и културна интеграция на хора от различни страни и тези, 
които са избрали Испания за своя втора родина. Като цяло асоциацията има социален и 
културен профил и работи активно за съхранението на българската идентичност, като 
реализира редица образователни и културни проекти и търси партньорства с 
испанските организации и власти. 
Използвахме наша дума, за да сложим и основната цел – буквален превод: Тоналност 
от Изкуства Естествени (всяко изкуство идва естество в твореца) и Пътеводител за 
Реализиране на Дейности. С други думи, можем да го преведем – Тоналност от 
изкуства и начин за реализиране на дейностите им. Асоциацията започна своя живот с 
проекти в областта на културата, но постепенно обогати дейността си с инициативи в 
социалната област. Така се формира социално-културния облик на Асоциацията.  
Организацията има следните цели: 
 
– Да подобри съвместното съществуване на представителите на различни култури, като 
развива толерантността и уважението към културното разнообразие чрез съхраняването 
и разпространението на културните ценности. 
– Да подпомага съхраняването на идентичността и националното самосъзнание. 
– Да насърчава равенството във възможностите за реализация в обществото за всички 
граждани, независимо от техния произход, пол, възраст или раса. 
– Да мотивира имигрантите за активна интеграция посредством асоциативна дейност и 
опознаване на културата и културното многообразие на испанското общество като 
съхраняват своето и го предават на децата си. 
 
За постигането на тези цели асоциацията осъществява следните дейности: 
 
– Основаване, поддържане и организиране на сценични изяви на първия български 
фолклорен ансамбъл в Испания с танцов състав, хор и оркестър. 
– Организиране и участие в културни събития с представяне на българския фолклор 
чрез песни, танци, музика, традиции, изложби, българска национална кухня и др. 
– Конференции, семинари, кръгли маси, организирани с други формации за обмен на 
информация и опит в съжителството на различни култури. 
– Курсове по испански език за имигранти. 
– Подготвителни курсове за подпомагане на социалната интеграция на имигрантите. 
– Трудово-правна консултация, трудова ориентация, социални насоки и казуси. 
– Психологическа помощ. 
– Междукултурно посредничество. 
– Организиране и реализиране на образователни проекти, като например Българско 
неделно училище „Христо Ботев” – Алкала де Енарес, създадено през 2010 г., от 2012 г. 
създаване на клонове в градовете Леганес, Аранхуес, Уманес де Гуадалахара, а от 2015 
г. и в Сан Агустин дел Гуадаликс. Група занаятчии формираха „Задруга на майсторите“ 
– художници, скулптори, дърворезбари, грънчари, бижутери, стенописци и др. 
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През 2009 г. в Мадрид по инициатива на Асоциация T.A.N.G.R.A. се организира Първи 
фестивал на българите по света „Аз съм българче“ по повод честването на Деня на 
българската просвета и култура и на славянската писменост. Основната цел на 
фестивала е да съхрани националното самосъзнание, бит и култура и да насърчи 
изучаването на родния език от българите, живеещи в Испания, както и да заздрави 
сътрудничеството и взаимодействието между неправителствените организации на 
нашите сънародници в тази страна. 
Този фестивал се разви и се провежда оттогава до днес в различни градове в Европа – 
Краков, Прага, Будапеща, Рим. На него се усеща сближаването и необходимостта на 
нашите българчета да общуват и да се радват от срещите си, от изкуството и културата, 
която споделят и разпространяват1. 
Асоциацията работи за мотивиране на българските емигранти от второ и трето 
поколение като поддържа интереса им към родния език и история, насърчава 
популяризирането на българските традиции и култура зад граница и предоставя 
възможност за сътрудничество и взаимодействие между неправителствените 
организации на диаспората ни по света. 
За постигане на изредените цели се използват разнообразни дейности, които дават 
възможност за творческа изява и активно общуване. Организират се конкурси, с които 
се стимулира детското творчество и едновременно с това се засилва мотивацията за 
опознаването на българската култура и традиции, работи се за родолюбиво и 
патриотичното възпитание на българските деца по света.  
За стимулиране на детското творчество и съхраняване на българското в него се 
използват различните форми на изкуството – изложби, танци, песни, музика, театър, 
литература. Организират се дискусии, конференции, кръгли маси за разискване на 
проблеми, касаещи ежедневието на българите в чужбина.  
Седемте издания на Фестивала на българите по света „Аз съм българче“® доказват 
необходимостта от него и го превръщат в активен форум, който обединява нашите 
сънародници по света. 
Интересът към Фестивала и броят на участниците в него растат с всяко следващо 
издание. За една част от участниците той се превръща в традиционна форма за изява и 
общуване, за други е ново предизвикателство, а за всички тях е притегателен център и 
обединител на българите по дух и национална принадлежност. За българските 
организации по света Фестивалът е възможност за обмен на идеи, платформа за изява и 
протегната ръка за реализиране на съвместни проекти. 
Бих искала да акцентирам върху още един положителен факт. Немалък е процентът на 
участници във Фестивала със смесено потекло, които избират да заявяват българска 
идентичност. Статистиките показват, че все по-малко деца се раждат в България, но по 
света се раждат деца, които имат български корени – частично или изцяло. Нужно е да 
се борим за всяко едно дете, родено в смесени бракове по света като предоставим 
достатъчно силна мотивация, за да предпочете то да бъде българин. Със сигурност 
държавата ни ще изгради стратегия за разрешаване на демографския проблем, който е и 
световен, но изяви като Фестивала на българите по света „ Аз съм българче“® и други 
подобни събития, организирани от българската диаспора по света, могат да бъдат част 
от идеите в помощ на демографската политика.  
Смело мога да заявя, че Фестивалът на българите по света „Аз съм българче“® постига 
високи резултати в стремежа си да съхрани националната идентичност на поколенията 
на българите по света, заздравява връзките между неправителствените организации, на 

                                                        
1 Илюстрациите към статията са публикувани като приложения след нея. Бел. ред. 
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диаспората ни зад граница и предлага инициатива за подпомагане на демографската 
политика на държавата ни.  
 

Кратка история на Фестивала на българите по света „Аз съм българче“® 
 
Първите две издания (2009 и 2010 г.) се осъществиха с финансовата подкрепа на 
Община Мадрид.  
Третото издание бе във Валенсия през 2011 г., като домакин бе Асоциация „Прогрес“ – 
Валенсия.  
Четвъртото издание през 2012 г. се проведе във Вроцлав – Полша, и домакин бе 
Асоциация „Приятели на България“ – град Вроцлав, която честваше своя 10-годишен 
юбилей.  
Петото издание бе в Прага с домакин Гражданско сдружение „Възраждане“ – Прага.  
Шестото издание през 2014 г. бе в Будапеща с домакин Българското училище за роден 
език към Самоуправлението на българите в Будапеща.  
Седмият фестивал през 2015 г. бе в Рим, като домакин бе Културното сдружение „Св. 
св. Кирил и Методий“ – Рим.  
 
Фестивалът вече има изградена структура. Първоначално се обявяват конкурси (за 
рисунка, литературна творба, музикално-словесно народно творчество), които се 
организират по възрастови групи. Следващ етап е изложба с детските творби от 
конкурса за рисунки (тъй като е възможно награждаването на много малка част от 
участниците, то форма за награда е и участието в изложбата). Организира се кръгла 
маса с ръководители и лидери на българската общност от НПО и БНУ по света и 
представители от български институции (ДАБЧ, МОН и др.). Организира се и среда за 
срещи и запознанства между децата по света – използват се форми на игри, 
междукултурни закуски, детски празници и др.  
Заключителната част на Фестивала е сценична изява на лауреати и участници. Тук се 
раздават награди, събират се българи от различни краища на света. На сцена се пее, 
рецитира, четат се есета, свири се, танцува се, разказват се легенди, драматизации с 
оригиналност в режисьорско виждане и идеи. Вижда се надпреварата да се покаже кой 
колко по-добре се е съхранил като българин, независимо в коя точка на света се 
намира. Истинското приключване на Фестивала става на екскурзията, която запознава 
присъстващите с града домакин. След „Довиждане“ всички остават с очакването за 
следващото издание на Фестивала, за нови срещи и предизвикателства. За нас е важно 
да отбележим, че целево финансиране за този Фестивал по проект или някаква 
програма няма. Навсякъде по света той получава изключително топло отношение от 
дипломатическите ни представителства. Посланиците във всяка една страна са 
съдействали и помагали според възможностите си.  
Държавната агенция за българите в чужбина от самото начало подпомага с наградния 
фонд за два конкурса. Институции като МС, МОН, МК, НДФ „13 Века България“ 
подкрепят и подпомагат Фестивала. Получават се спонсорства от фирми и физически 
лица. 
Медийни партньори – Радио Татковина, Аз буки , „Нова дума“. 
 

Някои от по-важните дейности 
 
В установената си програма, свързана с традициите, Асоциацията има заложено 
организирането на концерти с българска музика, танци и песни за Коледа, 3 март и 24 
май. Организираме изложби, представяния на литературни творби. Използваме 
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различни форми на взаимодействие и с местните НПО, участваме в различни 
мероприятия, за да се представи българската култура. 
За 24 Май 2015 по инициатива на Асоциация Т.А.Н.Г.Р.А. се организира Събор на 
българския фолклор в Мадрид, на който присъстваха 10 колектива от цяла Испания – 
Майорка, Малага, Вайадолид, Гуадалахара, Мадрид, Парла, Алкоркон, Сеговя, като на 
сцената се качиха 100 участници. При организирането на събитието взеха участие и две 
местни асоциации.  
На 16.01.2016 г. взехме участие в организиран Интернационален фестивал с 
представители от Украйна, Румъния, Полша и България, а на 14.02.2016 г. участвахме в 
посрещането на китайската Нова година, организирано от кметството на Усера – 
Мадрид, в което се включиха и представители от Китай, Боливия, Еквадор, Перу, 
Колумбия, България. 
Ние вярваме в сплотеността чрез изкуство и затова развиваме нашата дейност по този 
начин, за да може повече българи да чувстват подкрепа и увереност, независимо в коя 
точка на света са избрали да е тяхната Родина.  

 
THE ASSOCIATION T.A.N.G.R.A. IN MADRID AND THE BULGARIAN IDENTITY 

Deana Ivanova 
President 
Abstract 

 
The Association T.A.N.G.R.A. – Tone, Natural Art and Guide for Realizing Activities was 
created in February 2004 in Madrid as a organization with civic purpose and without any 
profit, but with a democratic character not depending on any political group, any professional, 
commercial or religious group. The Association has the aim to encourage the social and 
cultural integration of persons from different countries who had chosen Spain as a second 
homeland. In 2009, the Association initiated the creation and organized The Festival of The 
Bulgarians all over the world “I am Bulgarian”. The Association also set up a Bulgarian 
Sunday School with the aim to preserve the roots of the second generation Bulgarians who 
have chosen Spain as a second homeland. The profile of the Association is social-cultural, 
based on different ages and needs of subjects. 
 

Приложения 
 

 
 

Ил. 1. Логото на фестивала. 
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Ил. 2. Кадър от фестивала. 
 

 
 

Ил. 3. Кадър от фестивала. 


