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6д клас 



Ние учениците от клуб “ Приятели на книгата “
випуск 6 клас и госпожа Терзиева ви представяме 
презентация за една от най–любимите детски 
писателки Леда Милева по случай 100 годишнината 
от рождението ѝ.



Биография

Леда Милева е родена на 5 февруари 1920 г. в 
София в семейството на поета Гео Милев. 

Леда Милева е българска
поетеса,преводачка, детска учителка, 
народен деятел на изкуството и 
културата, общественичка, дипломат. Тя
е автор на стихове и пиеси за деца и на 
преводи от английски, руски и френски. 

Леда Милева: Научете децата, че е 
важно не колко книги сте прочели, а 
какво сте научили от тях.



„Цветенцата заспиват,
тревичките почиват,
а от небето сиво се сипят мълчаливо
белите снежинки като във картинки.“

Първото си стихотворение тя написва на 
деветгодишна възраст. 



“Зайченцето бяло ‘’
Зайченцето бяло
цял ден си играло
в близката горичка
със една сърничка.

Вече се стъмнило,
слънцето се скрило.
Зайчето разбрало,
че е закъсняло.

Хукнало да бяга,
както му приляга,
но във тъмнината
сбъркало следата!

Седнало да плаче
малкото юначе.
На кого да каже
път да му покаже?

Спряла под елата
с лампичка в ръката
малката Светулка,
на щуреца булка.

Зайчето видяла,
пътя му огряла.
Отишло при Зайка,
милата си майка.

Леда Милева



Леда Милева е автор на повече
от 30 стихосбирки за деца, 
театрални и радио-пиеси, 
превеждани на английски, 
френски, немски, руски, полски и 
други езици. Автор е на 
множество статии по проблемите
на литературата, превода и 
международното културно
сътрудничество. Преводач е на 
съвременна американска, 
английска и африканска поезия.

Почива на 5 февруари 2013 г. от 
рак на панкреаса.



Награди и отличия

• 1959 г. – удостоена е с орден 
„Кирил и Методий“, I степен.

• 1970 г. – удостоена е с орден 
„Народна република България“, I 
степен.

• Лауреат на „Димитровска награда“.
• 2001 г. – Носител на наградата за 

детска литература „Калина Малина“.
• 2006 г. – удостоена е с орден 

„Стара планина“ I степен.
• записана е в почетния списък „Ханс

Кристиян Андерсен" на 
Международния съвет по детската
книга.



Библиография

Основните книги на Леда Милева за 
деца са:

• „Зайо на разходка“ (1946)
• „Няма време“ (1949)
• „Мустакатият Иванчо“ (1959)
• „Влакче през града“ (1960)
• „Пътечките на дъгата“ (1964)
• „Цветни приказки“ (1969, IV 

преработено издание 1999)
• „Когато куклите не спят“ (1973, пиеси)
• „Черно фламинго“ (1978)
• „Златоперко“ (1980, пиеси)
• „Как идва денят“ (1982)
• „Къде е хоботът на слона“ (1989)
• „Приказка за трите лисички“ (1998)
• „Карнавал в гората“ (2003, избрани 

стихове)



Благодарим, Ви за вниманието!!!


