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 Лидия Йорданова

 На 18 години  

 Уча във Второ СОУ „Проф. Никола Маринов”, откакто се 

помня. 

• Не попаднах в това училище случайно. Като малка 

исках да стана певица. Явих се на изпит и влязох в 

музикалната паралелка. Така до осми клас, когато реших, 

че вече не ми се пее професионално. 

 В девети клас станах официална ученичка в профил 

„Хуманитарен”. 

 Започнах да пиша на 14 години. 

• Разбрах, че ме бива, преди три години. 

 Моята класна ръководителка Йорданка Филева видя 

таланта ми и ми помогна да го доразвия. Нейната подкрепа 

ме стимулира безкрайно. 



 Вярвам, че най-доброто вдъхновение за изкуството е 

самото изкуство, затова...

• музиката присъства в ежедневието ми неизменно, 

помагайки ми да пресъздам чувствата си в думи. 

 Моята нетайна слабост 

 Фантастиката – любим жанр за четене, а и за творене 

• „Хари Потър”, „Здрач”, „Дневниците на вампира” ...

 Те са моята муза.

 Няма ден, в който да не напиша нещо – било то само два 

реда. 

 Първата книга, която прочетох – „Здрач”

 Първата книга, която майка ми предложи да прочета - “Пипи 

дългото чорапче”













Отразено в медиите

Вестник “ Знаме” 

Търговище





Вестник “Търговищки новини”





Част от есето “Уханието на хляба“, класирано на І-во място в 

НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ ПРАЗНИК “ЗА ХЛЯБА НАШ…”,

ПОСВЕТЕН НА  ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА 2011 г. - Благоевград

...

Сладкодумна е моята баба, можеш да я слушаш дълго, дълго... но и дядо не й 

отстъпва. Като млад той работил в хлебарницата на селото. Всяка заран, докато слънцето 

още спяло в прегръдките на нощта, отивал да меси и да пече хляб за съселяните си. 

Тогава нямало печки като съвременните, големите самуни се нареждали в голяма тава, 

която се пъхала в предварително запалена пещ. Това се повтаряло няколко пъти, докато се 

опече достатъчно хляб за всички. Старата селска фурна не само предлагала топъл хляб, тя 

била и събирателен център. Хората отивали там не само да си купят хляб, но и да се 

видят, да се поразговорят. Там обменяли шеги, там се завързвали  запознанства, пламвала 

любов. Нещо, което в днешните студени и бездушни магазини вече го няма. Дядо разказва 

и разказва - за сборовете и за тяхната способност да събират хората от селото на обща 

софра. Жените през деня готвили и месили хляб, а после цял ден, като в приказките, 

всички „яли, пили и се веселили”. Слушам дядовите приказки и си мисля, че наистина 

хубавата история храни човека така, както добре изпеченият хляб.

...



Стихотворението “Развиделяване” , класирано на ІІ-ро място в 

Националния младежки литературен конкурс “И ти си в мене – ти, 

родино моя” 2012 г.- гр. Чирпан

Във силата на българското слово

народът наш през вековете вярвал.

И никога не чакал наготово

във трудностите друг да го спасява.

Към Бог отправял често своя взор

и дирил той във вярата спасение,

кирилските букви му били опора,

светите братя тачил с умиление.

Паисий своята история написал –

със гордост българи да се зовем,

не искал да ни хулят враговете

„диваци”, „варвари” да ни наричат.

Васил Априлов школа нова основал -

младежите наука да изучат.

Да бъдеш учен, важно е – разбрал,

от грешките на другите да се поучиш.

За своя син Славейков стихове създал,

а сякаш днес за нас са писани -

да учи Пенчо все не щял,

в игрите често бил улисан.

Да бъде тази Азбука вовек!

И племето ни от погром да пази!

Да стопли тя сърцето на човек

и да стопи най-лютите омрази!

Със гордост европейци се наричаме, 

а до Европа словото ни е отвело.

Днес знаем ли за Ботев и за Левски,

днес помним ли великото им дело....

Величието на предците наши

отново със лъчите си ни сгрява.

Будители сме имали безстрашни!

От Азбуката пак развиделява!



Стихотворението “Коледно обещание” , класирано на І-во място в 

НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ПО НАРОДНО ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО

„От Коледа до Васильовден” 2010

София

Защо едва по Коледа се сещаме

за другите добро да правим, 

дори и злото да посрещаме

с усмивка ведра на лице,

да стоплим нечие изстинало сърце…

Забравяме, че малко ни е нужно –

в беди и радости да сме задружни,

топлината от душата да извира

и сред хората доброто да намира,

светлината всеки дом да озарява,

и пътя ни напред да очертава. 

Край коледна елха красива

децата чувстват се щастливи,

вълшебни мигове, неповторими,

за всички те да бъдат достижими. 

Прозорецът открехнат ще напомни,

че сбъдват се мечтите ни огромни,

че в нощ, осеяна  с безброй звезди

доброто, вярвай! – предстои.

И в коледната свята нощ вълшебна

добрият старец пак ще долети,

подаръци раздава от душа

напомня ни, че всички сме деца.

Коледа – веднъж в годината е тя!

Свят ден, оставащ в паметта.

Тогава в чудесата вярваме най-силно,

и мир да има молим се безспирно,

изпълнени с надежда и любов,

очакваме със трепет божий благослов.

На Рождество Христово обещаваме

добри да бъдем, радост да даряваме -

защо едва по Коледа се сещаме…



Част от есето “За съжаление и за радост“, класирано на І-во място в

НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ

150 години от рождението на Алеко Константинов 2013 г.

Гр. Свищов

...

Някога той нарича себе си „Щастливец”. Това е Алеко Константинов. Вечно безпаричен, 

но с несломима воля, той непрестанно обогатявал себе си. Често споделял пред близките 

и приятелите си, че от всички миризми най-любима му е тази на „железниците и 

параходите”. Едно от най-вълнуващите приключения в живота на твореца е пътуването му 

до Америка. Както всеки българин, преди и сега, и той е завладян от копнежа по „страната 

на неограничените възможности”. В Америка Алеко Константинов е поразен от напредъка 

на технологиите и от чудесата, постигнати от човешкия ум, но също е и уплашен. „Парица е 

царица.” – тези думи на бай Неделкович стряскат автора на „До Чикаго и назад” и неговите 

спътници. Къде е мястото на душата в цялата картина? Защо са изчезнали усмивките по 

лицата на американците, „луднали” да печелят, превърнали се във винтчета на една 

машина, от която капят долари. Всичко това изтласква назад потребността да чувстват. И 

тук той прави първото сравнение „родина - чужбина”. Малката балканска България, все още 

недорасла за демокрацията, успешно е съхранила способността си да усеща – болка, 

състрадание, любов... А Америка... 

....



Участие в национални проекти

1. Проект “УСПЕХ” – клуб “Силата на словото”

2. Проект ”Геометрията в ежедневието» по 

програма „Учене през целия живот” на 

Европейската комисия, Секторна 

програма „Коменски”

3. Проект  „Подавам ти ръка” към МОМН по 

Национална програма за младежта, Национален 

център „Европейски младежки програми и 

инициативи«, Подпрограма 3: Младежко 

доброволчество и участие в доброволчески 

инициативи

4. Клуб по Журналистика  при Младежки дом 

Търговище – по проект “МИКЦ – Търговище -

информация и консултация за младите хора“



Проект “УСПЕХ”





Проект  „Подавам ти ръка”



Клуб по журналистика

В завода за стъкло „Тракия глас 

България” - Търговище

В Съдебната палата 

Търговище



В квартал 

„Малчо Малчев” 

Търговище

В училището в село Плъстина, 

Община Омуртаг 



С колегите съученици по перо





Сборници, в които са включени мои 

произведения



Инициативата 

“Библиотекар за един ден”

Като директор на 

Регионална 

библиотека 

“Петър Стъпов” 

Търговище





За две поредни години - част от 

Успелите деца на България към 

Фондация  “Димитър Бербатов”



 да създам авторска песен – и текстът, и музиката да са мои

 да напиша книга, дори повече от една

 да стана успешен журналист

 да обиколя света

 да си купя билет до Ню Йорк...

• и да го използвам

 да отида в Америка – страната на неограничените възможности

 и да живея в България! 

Ще бъда промяната, 

която искам да видя в света!


