


Елисавета Любомирова Белчева е родена на 

16.04.1893 г. в София, където получава основно и 

гимназиално образование.

Когато била на 14 години, живели на 3-4 км от 

Велико Търново. Заедно със сестричката и братчето 

си ходели на училище в старопрестолния град. Тогава 

за пръв път у нея се пробужда желанието да пише, да 

споделя впечатленията си от живота и природата.



•Елисавета Багряна 

•Елизабета Б.

• Ел. Бленова 

•Ничия Долче

•Микаела 



•"Търкулната годинка" –

1931, 1983 г.

• "Звездички" –

1938, 2005 г.

•"Чудната елха" –

1942 г.



•"Детски дни щастливи" – 1950 г.

•“Майско утро" - 1951 г.

•Обичам те, родино" – 1956 г. 

Обичам те, родино

Обичам те, родино , пролет,

под накита зелен

и с първите цветя, наболи 

през първи слънчев ден.



•"Орлякът излита" -1960 г. 

•"Птички лекокрили"  - 1971 г. 

•"Другарче в пътя" -1975 г. 



Слънцето:

Виж, как могъщо светя на небето,

с лъчи прогонвам нощната тъма,

огрявам хора, планини, морета 

и всеки кът на нашата земя.

Слънцето и книгата

Ти, малка и едва забележима, 

пред мене, книжчице, какво си ти?

каква незнайна сила в тебе има,

с какво събуждаш в хората мечти?

Защо деца и стари те обичат?

Ти нямаш огън, блясък и лъчи -

и за какво те "светлина" наричат

и гледат в тебе с пламнали очи?

Книгата:

Не се чуди, небесно ти светило, 

че аз, макар да нямам твойта мощ,

тук, на земята, имам друга сила

и светлина запалвам в друга нощ.

Когато хората се в мене взират, 

пред техните очи светът расте -

земята цяла, слънцето, всемира

на страниците ми намират те.

Но аз прониквам още там, където

не стига на лъчите ти мощта -

на хората в душите и сърцето -

оттам прогонвам мрака



Какво пита слънцето?

На какво се чуди то?

Каква е силата на книгата?

Какво научаваме от нея?

Защо е наричаме прозорец към света

Книгата е един от най-близките ни 

приятели. В книгите ние намираме 

отговори на въпросите си


