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ВВммеессттоо  ппррееддггооввоорр  

 
Драги читатели, 
Настоящият „Енциклопедичен справочник“ с право може 

да се нарече и „кратък“, защото със 187-те имена на творци, 
включени в него, в никакъв случай не изчерпва списъка на на-
шите автори, пръснати във времето и пространството от нача-
лото на миналия век и досега. Колко са те на брой, никой не 
може засега да каже със сигурност – подобни проучвания не са 
правени, а у нас липсва единна институция, която да се зани-
мава с подобен казус. Пишещият тези редове в годините бе и 
си остава радетел за създаването на единен Център за изучава-
не на българската книга по света, но отговорът на всички инс-
титуции бе, че няма пари за подобни начинания. А българската 
литература, създавана от наши сънародници по всички населе-
ни континенти е без съмнение национална памет в развитие, 
която трябва да се познава и цени. А самите книги, издадени 
на български или друг език, достойно могат да допълват съв-
ременната българска литература. Част от тези писатели се 
връщат за кратко в родината, правят представяния на новоиз-
лязлото им ново произведение и... се връщат обратно към сво-
ите нови домове в странство. А ние ги забравяме в пороя от 
хаотично книгоиздаване и безконтролна преводна литература, 
докато ни посетят отново за следващия подобен случай... 

Част от включените в „Енциклопедичния справочник“ 
имена са донякъде познати, а други не говорят нищо на чита-
телите у нас. Не за всички има достатъчно сведения, а за ня-
кои, с които не сме могли да се свържем или са починали, са 
използвани данни от различни източници, или пък интернет. 
Пак някои от тях не са издали своя книга, но са включени в 
Справочника поради количеството, а още повече – заради ка-
чеството на създадените досега от тях стихотворения, разкази, 
есета, пътеписи с надеждата, че скоро ще бъдат събрани в от-
делно издание. В процеса на работа съдействие получих от 
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Лигата на българските писатели в САЩ и по света – Чикаго. 
Считам, че „Енциклопедичният справочник“ ще бъде от полза 
за изследователите на новата и съвременната българска лите-
ратура в чужбина и че той ще има своето следващо продълже-
ние – далеч по-обширен и подробен. Още повече, че перата, за 
които става дума, обичат България и в произведенията им ди-
ша неприкритата носталгия към нея, правдиво предадени 
фрагменти от героичната ѝ история, изследвания, изтъкани от 
дълбок психологизъм за днешната личност с проблемите, тър-
сенията ѝ и пътя ѝ към бъдещото време. Ще се радвам, ако 
този справочник намери вярната си оценка сред людете, които 
ще го разгърнат и включената по страниците му фактология 
им бъде наистина полезна... 

Изказвам моята благодарност към Национален фонд „Кул-
тура“, с чието спомоществование излиза книгата. 

 

От съставителя 
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ААллееккссааннддрроовваа,,  ДДииааннаа    

((11997799))  

 
Родена и израснала в един от 

най-красивите градове на България, 
Велико Търново. Диана Александрова 
се премества през океана в преследва-
не на американската мечта, след като 
завършва висшето си образование – 
икономика, в Стопанската академия 
„Д. А. Ценов“ – Свищов. Отнема ѝ 
още 15 години за да осъзнае, че ней-
ната мечта не се намира в определена 
държава или континент, а е била в нея 
през цялото време. Понастоящем жи-

вее в Лас Вегас и работи като крупие. 
Диана намира радост в създаването на истории, които ка-

рат децата, малки и големи, да се смеят на глас, да преодолеят 
ограниченията на умовете си и да оставят въображението си да 
се вихри на свобода. „Книгите са нашите билети за приключе-
ния. Те ни позволяват да изследваме нови и изумителни места, 
да се присъединим към неочаквани герои, злодеи и магически 
същества чрез незабравими пътувания. Моята работа е да съз-
дам маршрута“, споделя Диана 

Диана Александрова е автор на няколко детски книги. Тя е 
най-известна с нейната поредица „Моите уникални чудовища“ 
(Special Monsters Collection, 2020). Други издадени книги: „Tux 
in the Zoo“ (2020), „Double Dino Trouble“ (2020). 
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ААннггееллоовв,,  ЗЗллааттккоо    

((11994466))  

 
Златко Ангелов е български писа-

тел, който живее в Планес дел Рей, 
Испания. Завършва Френската езикова 
гимназия във Варна през 1965 и вар-
ненския Висш медицински институт 
през 1972. Преподава анатомия във 
ВМИ – Варна до 1982, след което, в 
София, се препитава като журналист 
на свободна практика до 1992 и ед-
новременно с това е репортер във в. 
„Здравен фронт“ (1985 – 1988) и гово-
рител на Медицинска академия, Со-

фия (1990 – 1992). През август 1992 емигрира със семейството 
си в Монреал, Канада, където получава магистратура по меди-
цинска социология от университета „Мак Гил“ (февруари, 
1994), след което става копирайтър в агенция за реклама на 
фармацевтични продукти. След седем години в Канада, през 
1999, се премества със семейството си в Айова Сити, Айова, 
САЩ и работи там като писател на медицински теми (1999 – 
2009) и към Международната писателска програма (2009 – 
2013). От юни 2013 г. живее със съпругата си във Великобри-
тания, а от януари 2016 се установява окончателно в къщата си 
в южната част на Каталуния. 

Златко започва да пише белетристика през 2009. Преди 
това публикува мемоара „Communism and the Remorse of an 
Innocent Victimizer“ (Texas A&M University Press, 2002) – на 
български като „Комунизмът и угризенията на един по неволя 
виновник“ (Ангобой, 2002) – и есета за Америка в сп. „Съвре-
менник“. През 2012 излиза неговият сборник с новели „Еро-
тични спомени“ (Сиела), а през 2013 три разказа-роман „Лю-
бов на Boogie Street“ (Скалино). Петте есета, отпечатани в 
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„Съвременник“ между 2007 и 2014 излизат като книга „Моята 
Америка“ в началото на 2015 (Ерго). През 2017 издателство 
Лексикон.бг публикува сборник от литературни есета, озагла-
вен „Литература на края на света“. 

След приключване на професионалната си кариера, през 
която е бил преподавател по анатомия, лекар, журналист и 
социолог, Златко е изцяло отдаден на писателските си проекти. 
От 2011 до 2018 г. работи върху ръкописа на роман за живота 
на семейство през времето от 60-те години на миналия век до 
20-те години на 21 век. Романът със заглавие „Хотелът на спо-
мените“ излиза в последните дни на 2019. От 2018 г. насам 
Златко води рубриката „Прочетено за вас“ в сайта за човешки 
права Маргиналия.бг, където публикува месечни отзиви за 
книги и автори. 
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ААннггееллоовваа,,  ЕЕллииццаа  

((11998800))  

 
Елица Ангелова е родена в Плов-

див, но детските и ученическите ѝ 
години преминават в гр. Елхово, обл. 
Хасково. През 2004 г. завършва на-
чална педагогика в СУ „Св. Климент 
Охридски“, но не е работила по про-
фесията си, защото веднага заминава 
със съпруга и дъщеря си за САЩ, къ-
дето живее и досега – в Калифорния, 
гр. Конкорд. 

Пише предимно лирика. Публи-
кувала е в литературните сайтове 

„Буквите“, „Стихове БГ“, „Хулите“, „Откровения“, във в. „Уик-
енд“, в. „Литературен глас“ – Стара Загора, в алманах-
списание „Културна палитра“ – Петрич и в електронното спи-
сание „Литературен свят“. Участва в литературни конкурси и 
счита за по-значителни постиженията си в конкурсите „Рада 
Казалийска“ – София, 2014, „180 години от рождението на 
Левски“ – „Буквите“, 2017, „Изящното перо“ – Чикаго, 2017, 
„Небесни меридиани“ – Израел, 2018, „Вяра“, посветен на 
Вапцаров, 2018, в конкурса за сонет, посветен на Лъчезар 
Станчев, по случай 110 г. от рождението му – 2018. 

Някои от отличените ѝ стихове са включени в сборниците 
„Спри, обичам те“ – 2017 г., „На изповед пред Дякона“ – 2017 
г., „Вяра“ – стихове за Вапцаров – 2018 г., „Гарави сокак“ – 
международен алманах, Сърбия, 2018 г. 
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ААннггееллоовваа,,  ММаарриияя  

 
Мария Ангелова е актриса и пое-

теса. Завършила е библиография в 
Държавния библиотекарски институт 
– София и актьорско майсторство във 
ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“. Играла е 
на сцените на Смолян, Търговище, 
Варна. След като играе „Едит“ в Меж-
дународния театрален фестивал в Мо-
нако, е официално поканена на Меж-
дународен театрален уоркшоп в САЩ 
и оттам остава в Канада, където живее 
от 1990 г. и досега. В Канада се пос-

вещава на отглеждането на тримата си сина, минава през нево-
лите на емигранта, гради бизнеси и работи като финансов съ-
ветник. През годините създава поетични спектакли по стихове 
на български съвременни и класически поети. Създава тема-
тични видео серии по YouTube и Facebook. Създава и терапев-
тични актьорски класове за възрастни. Пише поезия от 18-
годишна, а през 2018 г. за пръв път пише и проза. През 2018 г., 
съвместно с гостуващия режисьор Симеон Димитров, създава 
спектакъла „Песента на цикадите“, по нейни творби. Спекта-
кълът е първото място, където творбите на Мария виждат бял 
свят. 
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ААннггееллоовваа,,  ССоонняя  

((11995522))  

 
Родена в София, Соня Калева Ан-

гелова завършва гимназия в Хавана, 
Куба. От там емигрира в Квебек, Ка-
нада, през 1971 г. След като овладява 
френския език, се дипломира със сте-
пен „Бакалавър на литературата и из-
куството“ от университета „Лавал“ в 
Квебек. 

Досега е публикувала стихосбир-
ките: „Нито от тук нито от другаде“ 
(Ni vraiment d’ici, ni tellement 
d’ailleurs), „Сладкото право“ (Le doux 

privilège), „Тотеми“ (Totems), „Какво остава – поетична раз-
ходка в родината“ (Ce qui demeure/promenade poétique au pays 
natal, 2015), книгата „Азбучник на годините от изгнанието“ 
(Abécédaire des années d’exil); сборника с новели „Тези хора“, 
художествения сборник с илюстрации „Lapsang souchong, livre 
d’artiste avec illustrations“ (2017), преводен сборник с френска и 
испанска поезия и детската книга „Тайната на Миша“ (Le 
secret de Micha). Aвтор е и на множество статии за различни 
литературни вестници и списания. „Невъзвращенка“ е първият 
ѝ роман (2013). Части от две нейни книги, преведени на испан-
ски, излязоха в „Revista Cubana de Arte y literature“ и в детско-
то сп. „Barquitos del San Juan“ в Куба. Живее в Монреал, има 
две деца и е член на Съюза на писателите от Квебек. 
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ААннттоонноовв,,  ББооййккоо  

((11995588))  

 
Бойко Антонов е роден на 

20.02.1958 г. в Пловдив. Тук завършва 
висшето си образование – специал-
ност „Автоматизация на производст-
вото“ и защитава дисертация в об-
ластта на изчислителните технологии. 
Живописните места в града на тепета-
та, срещата му още в детството с въз-
рожденската архитектура, магнетич-
ните хълмове с малките калдъръмени, 
криволичещи към високото, улички и 
галериите с платната на големите бъл-

гарски художници Златю Бояджиев, Цанко Лавренов и десет-
ките млади техни сподвижници го подтикват да хване перото и 
да опита да разкаже живота си в къси разкази. За себе си той 
казва: „Колкото и странно да звучи, математиката беше тази, 
която запали моята страст към литературата, към писменото 
слово. В нея между цифрите и интегралите има и много пое-
зия, която е закодирана в човека. Стига той да намери ключа 
към нея“. Младият автор се захваща съвсем сериозно и с пре-
вода и издаването на любими български автори на английски. 
През последните десет години работи в библиотеката на Аме-
риканския конгрес, което още повече го сближава не само с 
българската, а и със световната литература. Публикува кратки 
разкази в сборници и сайтове на български и на английски. 
Съосновател и административен директор на българското учи-
лище „Христо Ботев“ в столицата Вашингтон, а също и съос-
новател и съпредседател на Асоциацията на българските учи-
лища в Америка. Запален яхтсмен и майстор на свободното 
гмуркане и подводния риболов. 

Първият му разказ „A happy day in La Paz“ е публикуван 
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през 2014 г. в американското списание „DIVE IN“ на асоциа-
цията „Diving for a Cause“. Следват кратки разкази, почерпани 
от богатия му на събития личен живот, публикувани в интер-
нет, а през 2020 г. разказът му: „Къде зимуват раците“ и пъте-
писът „Как станах син на маорите Уакатане“ са публикувани в 
алманаха „Любослов“ на Лигата на българските писатели в 
САЩ и по света“. 

В плановете му за близкото бъдеще влизат пътеписът 
„Пътуване до края на земята“ и още автобиографични разкази 
от детството, юношеството и зрелия му живот. 
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ААррннааууддоовваа,,  ННееддяяллккаа    

((11996633))  

 
Недялка Арнаудова – Нели, е ро-

дена в гр. Бургас. Завършва средно 
образование в СПТУ по електротех-
ника „Константин Фотинов“ – Бургас. 
В България работи като търговски 
представител. В Англия живее и рабо-
ти в транспортния сектор от 2011 г. 

Издала е стихосбирките ,,Защото 
те обичам“ (1996) и ,,И когато вали те 
обичам“ (2016). Номинирана е за наг-
рада в конкурса на КДК ,,Нов живот“ 
– Атина за разказа си ,,Краят на моята 

малка тайна“ и получава втора награда за разказа си 
,,Възторжени истории“ в конкурса „Преображение“ на литера-
турен клуб ,,Многоточие“ през 2017 г. Има публикувани разка-
зи и стихове в сборниците ,,Културна палитра“, ,,Алманах про-
за“ и ,,Морето в разкази и стихове“. 

През 2018 г. печели финансиране от читатели в проекта 
,,Мечта за книга“ и издава книгата ,,Истории по действителни 
случаи с куче“. 

През 2019 г. създава пиесите ,,От мястото на събитието“ и 
,,Бълхи“, съвместен проект с формация ,,Талантино“, която 
печели три приза в Международния детски и младежки теат-
рален фестивал ,,Звезди на сцената“ – град Варна. 

През 2020 година в съавторство с Елка Василева написва 
либрето за детския мюзикъл ,,Алекс и корабът на мечтите“, с 
което участват в обявения от Арт център ,,Компас“ конкурс и 
печелят първо място. 

През 2020 г. завършва романа си ,,Усмихни се на живота“ 
и сборника с разкази ,,Приказки за душата на всяко пораснало 
момиче“, на които предстои да бъдат издадени. От април ме-
сец 2017 г. и понастоящем води рубриката ,,Бургазлии зад гра-
ница“ в информационния сайт Gramofona.com. 



Георги Н. Николов. Енциклопедичен справочник на българската литература ... 

 16 

 
ААффррииккаанноовваа,,  ИИвваа  

 
Ива Африканова e родена в гр. 

Бяла Слатина. Завършва специалност 
„Биотехнологии“ в Биологическия 
факултет на СУ „Св. Климент Охрид-
ски“, а по-късно получава научната 
степен „Доктор по филoсофия“ в Ита-
лия. През 1998 г. заминава за САЩ 
като стипендиант в Харвардския уни-
верситет. Сега живее в Калифорния и 
работи в областта на генното и кле-
тъчното инженерство. Пише стихове, 
есета, миниатюри. Нейни стихове са 

публикувани във в. „България Сега“, електронното издание 
„Литературен свят“ и в алманаха „Любослов“. 
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ББааллттаадджжииеевваа,,  ЖЖииввккаа  

((11994477))  

 
Живка Балтаджиева е родена на 

23.09.1947 г. в София. Поет, преводач, 
есеист. Завършила е българска фило-
логия в СУ „Св. Климент Охридски“. 
Доктор на филологическите науки 
(Комплутенски университет, Мадрид). 
Живее и работи в Мадрид. Редактор в 
издателство Amargord (Амаргорд), 
Мадрид. Има многобройни публика-
ции в литературни и научни издания, 
в монографии и антологии. Нейни 
стихове са превеждани на около 20 

езика и включени в значими антологии на съвременната пое-
зия, издадени в България, Европа, САЩ, Латинска Америка, 
Азия. Участва в международни фестивали на поезията, литера-
турни срещи, панаири на книгата, литературоведски конгреси 
в различни страни. Автор е на сценарии за документални фил-
ми. Носител е на Националните награди за поезия „Родна реч“ 
и „Димчо Дебелянов“. Двукратен носител на Националната 
награда за художествен превод от български на друг език. През 
2014 Международният фонд „Поезия“ я удостоява с наградата 
„Поети на други светове“; 2018 – Европейска награда за поезия 
„Клементе Ребора“; китайският Международен институт за 
поезия я обявява за най-добър поет на 2012 (The Best Poet In-
ternational Award 2012). 

Авторски книги: „Слънчево сплитане“ (1971), „Дневно ос-
ветление“ (1982), „Безродни митологии“ (2007), „НИКОГА. 
Други стихове“ (2009), „Слънце / Sol“ двуезично издание за 
колекционери, „Carmina in mínima re / Кармина ин минима ре“, 
Barcelona (2012), „Fuga a lo real / Бягство в реалността“, двуе-
зично издание, Амаргорд, Мадрид (2012), „Fuga a lo real más 
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tres poemas en la quinta del sordo / Бягство в реалността плюс 
три стихотворения в къщата на глухия“, 2. изд., Амаргорд, 
Мадрид (2013), „Azul cristal líquido“ („Синьо течен кристал“), 
Трима поети: Сандра Фигероа, Иван Руш, Живка Балтаджиева, 
„De los Cuatro Vientos“, Каба, Венецуела (2015), „GenES“ („Ге-
нИ“), Амаргорд, Мадрид (2016), „Fiebre“ („Треска“), издание 
за колекционери, Ejemplar Único (Уникален екземпляр), Alcira, 
Valencia (2019), „Fuga a lo real / Бягство в реалността“, 3. двуез. 
изд., Амаргорд, Мадрид (2019), „Al final del bosque verde / В 
края на зелената гора“, двуез. изд., Polibea (Полибеа), Мадрид 
(2019). 

Преводни книги: Авторски колектив, „Sputnik, Sputnik“ 
(„Спътник, спътник“), многоезично издание, Fundación Tele-
fónica, Фондация Телефоника, Мадрид (1998), Antón Donchev, 
„El misterioso caballero del libro sagrado“ (Антон Дончев, 
„Тайнственият рицар на свещената книга“), в съавторство с 
доктор Таня Лалева (Metáfora (Метафора), Мадрид 2003), 
Nikolay Kantchev „29 poemas“ (Николай Кънчев. „29 стихотво-
рения“) Cuadernos del Matemático (Тетрадки на математика), 
Мадрид (2005), Blaga Dimitrova. „Espacios“ antología poética 
(Блага Димитрова. „Пространства“ – избрани стихове), „La 
Poesía señor hidalgo“ („Поезията, сеньор идалго“), Барселона 
(2006), Hristo Botev. „Poemas“ (Христо Ботев. „Стихове“), 
„Casa del traductor“ („Къщата на преводача“), некомерсиално 
издание, Тарасона, Сарагоса (2010), Hristo Botev. „Poesía“ 
(„Поезия“), Amargord (Амаргорд), Мадрид (2014). 
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ББееллеевв,,  ГГееооррггии  
((11994455  ––  22002200))  

 
Георги Белев е роден в Кюстен-

дил, но израства и учи в София. През 
1969 г. се дипломира като радиоинже-
нер. За кратко работи като проектант 
в „Транспроект“. Редактор във в. „Ор-
бита“ (1971 – 1973), „Литературен 
фронт“ (1974 – 1982) и изд. „Народна 
култура“ (1983 – 1989). От 1990 г. жи-
вее в Бостън. През 1993 г. взема ма-
гистърска степен по сравнителна пое-
тика от Бостънския университет. След 
като емигрира, е инициатор за издава-
нето на антология с българска поезия 

в САЩ – антологията „Глина и звезда: Съвременни български 
поети“ (1992), подготвена заедно с Lisa Sapinkopf. Антология-
та е издадена в Минеаполис от Milkweed Editions с помощта на 
престижните фондации Witter Bynner и Wheatland и спечелва 
наградата на Асоциацията на американските преводачи. 

Стихотворения от Георги Белев се появяват в известните 
списания „Poetry“, „Boston Review“, „The Paris Review“, „Artful 
Dodge“, „Nimrod“, „Boulevard“, „Partisan Review“, „Mid Ameri-
can Review“, „Crab Creek Review“, „Paintbrush“, „Harvard Re-
view“, „North Atlantic Review“, „Webster Review“, „The Hollins 
Critic“, „International Quarterly“, „Visions International“, „Delos“, 
„The Pensilvania Review“, „Southern Humanities Review“. 

Издал е стихосбирките „Разчетен надпис“ (1976), „Умере-
на облачност“ (1979), „Пясък между зъбите“ (1985), „Гората 
слиза нощем“ (1985, 2004), „Довереник на здрача“ (1989), „Но“ 
(1990), „Умерена облачност“ (2012) и стиховете за деца 
„Смешки“ (1986). Негови са преводите на Робърт Блай „Под-
земна вода. Избрани стихотворения“ (1986) и Голуей Кинел 
„Руини под звездите. Избрани стихотворения“ (1989). 

Умира на 14.05.2020 г. в Ню Йорк. 
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ББиилляяррссккаа,,  ЛЛююддммииллаа  

((11995522))  

 
Людмила Билярска е родена в 

София. От 1993 г. живее със семейст-
вото си в САЩ, щата Индиана. 

През 1971 г. записва специалност 
„Българска филология“ в СУ „Св. 
Климент Охридски“. 

Има издадени четири стихосбир-
ки: „Нашата песен“ (2003), „Босонога 
скитница“ (2008), „Пустинница“ 
(2008), „Сезоните са гласове на пти-
ци“ (2016). 

От 2008 до 2018 г. стихотворения 
на Людмила ежеседмично оформят поетичната страница на 
вестник „България“, издаван в Чикаго. 

Нейни творби са публикувани в електронното списание 
„Литературен свят“, двуезичното издание за Белоградчик „Ве-
нец“, списанието „Revue Rériodique sur la vie en Bulgarie“ – 
Париж и в „Книги News“. Участва в Първия български емиг-
рантски алманах: „Българско слово и багри от САЩ и Света“, 
в литературните сборници, организирани от EuroChicago: „Ча-
совникова кула“ и „Черга пъстроцветна“, както и във всички 
годишни сборници „Любослов“ на Съюза на писателите в 
САЩ и по света. 

Стихосбирката ѝ „Сезоните са гласове на птици“, заедно с 
книгите на други български писатели, които живеят и творят 
извън България, е изложена в българската секция на Конгрес-
ната библиотека в САЩ. 

Член е на Съюза на българските писатели и на Лигата на 
писателите в САЩ и по света. 



... в европейската, американската и австралийската диаспора в периода 19. – 21. век 
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ББииннеевв,,  ААннддрреейй  

((11995566))  

 
Андрей Петрович Бинев, писател 

с български корени, е роден на 
11.08.1956 г. в Москва, но определя 
себе си и като софиянец.  

По образование е историк и 
юрист, а по призвание – писател. Де-
сет години е работил като криминален 
инспектор в отдел по разследвания на 
убийства в МУР (Московската кри-
минална полиция).  

Бил е журналист в Националната 
компания „Телевизия и Радио“ на Ру-

сия (ВГТРК) – началник на международен отдел и специален 
кореспондент, сценарист на много документални и няколко 
игрални филми и сериали.  

Автор на 11 книги с художествена литература, издадени 
от водещите руски издателства ЭКСМО и ОЛМА. Лауреат на 
писателски награди и дипломи. Романът „Закуската на палача“ 
(2016) е преведен на български език от поетесата Надя Попова 
и отпечатан в изд. „Николай Петев“.  

Андрей Бинев е член на Международната академия за те-
левизия и радио (IATVR) и на Международната гилдия на пи-
сателите – Германия. Водещ на творчески и политически пре-
давания на „Радио Русия“.  

Дълго време е работил в известния вестник „Аргументи и 
факти“ като началник отдел „Информация“ и като политичес-
ки журналист, член на редакционната колегия.  

Работил е и в политическия вестник „Общая газета“ като 
журналист и директор по развитието, заместник редактор и 
специален кореспондент за Балканите и Близкия изток, отново 
член на редакционната колегия. Заместник вицепрезидент в 
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РТВ-пресс (специално издателство на ТВ и Радио за литерату-
ра и програмни продукти). Автор и реализатор на много твор-
чески българо-руски и европейски проекти в широкия сегмент 
на политическите, социални и културни отношения, както и на 
различни хуманитарни идеи. Удостояван с държавни и общес-
твени отличия. 



... в европейската, американската и австралийската диаспора в периода 19. – 21. век 
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ББооггаатт,,  ГГееооррггии  ВВииттаанноовв  

((11994488  ––  22001177))  

 
Георги Витанов Богат е роден на 

05.05.1948 г. в гр. Добринище, Благо-
евградско. Завършил е приложни из-
куства, специалност „Металопласти-
ка“, и е работил промишлен дизайн, 
металопластика, пластика от дърво, 
проектиране на интериор и фасади. 
Негови пластични пана са собственост 
на частни колекции в България и За-
падна Европа. Автор е на серии бижу-
та в античен и старинен български 
стил. 

Пише от ученическите си години. Част от поетичните му и 
прозаични произведения са преведени на английски, френски 
и немски език. 

Автор на книгите „Козомания“ (1985), „Орташка пушка“ 
(1987), „Червена книга“ (1988), „Лонджа – или на какво се 
смеят в Банско“ – хумор от Разложко. Част от този сборник 
влиза в изданието на БАН „Български народни умотворения от 
Пиринския край“. 

Лауреат е на наградите „Южна пролет“ – 1986 г. и „Свет-
лоструй“. Георги Витанов Богат създава Съюза на българските 
писатели в САЩ и по света (2010), както и годишника на Съю-
за „Любослов“ (2012). Съюзът е основан в Чикаго и е регист-
риран по всички закони на щата Илинойс и федералните зако-
ни на САЩ. Основната му цел е била да популяризира българ-
ската литература в Америка и по света, да подкрепя и насърча-
ва творците на българското слово навсякъде, където живеят 
българи. В предговора си „Антиносталгин“ към бр. 2 на „Лю-
бослов“ (2013) Георги Витанов Богат пише: „Но в едно съм 
сигурен. Написаното тук къде с повече, къде с по-малко майс-
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торство и творчески потенциал, но с любов към българското 
слово, е плод на носталгията. Изкуството е рожба не на щасти-
ето и радостта, а на болката“. 

На 30 март 2017 г. Георги Витанов Богат си отиде от този 
свят внезапно, малко преди да навърши 69 години. 



... в европейската, американската и австралийската диаспора в периода 19. – 21. век 
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ББооттеевваа,,  РРууммяяннаа    

((11994455))  

 
Румяна Ботева-Ларшон е родена 

на 08.06.1945 г. в гр. Враца в семейст-
во на интелектуалци, преследвани от 
комунизма. Завършва реална гимна-
зия с отличие, но поради политичес-
ките забрани за деца с подобен произ-
ход е лишена от правото за следване в 
университет. По-късно забраните от-
падат и през 1967 г., след успешни 
приемни изпити, се класира в Меди-
цинска академия – София, специал-
ност „Медицина“, която завършва 

през 1974 г. с отличие. Специализира акушерство и гинеколо-
гия в Окръжна болница – Видин. През тези години са написа-
ни, но непубликувани много стихове, както и подробни днев-
ници, които впоследствие ще са в основата на роман. 

През 1987 г. единствената ѝ дъщеричка умира от мозъчен 
тумор. Следват месеци на депресия и отчаяние. 

През 1989 г. се отваря възможност за пътуване в чужбина 
и тя емигрира по политически причини. 

В 1990 г., след успешен конкурс, заема място на изследо-
вател в научна група към Медицинския университет – Швеция. 
Защитава докторат на тема: „Лазердоплерова егистрация мик-
роциркулация при хронични заболявания на гръбни мускули“. 
Публикува в Швеция, Европа и в американския медицински 
журнал „PEIN“. Участва в съставяне на учебник за специалис-
ти и в редица световни научни форуми. 

През 2010 г. е диагностицирана с хронична левкемия, по-
ради което се пенсионира. Отчаянието ѝ не е за дълго. Сяда 
пред компютъра и задвижва житейската си мечта – писането. 
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Осемчасов дневен труд и след осем години се раждат двата 
романа от поредицата „Живот без граници“. 

„Ехо от тежки камбани“ – 2018 е представен в София. Ан-
глийският превод е публикуван в Амазон. Обявен е за най-
популярната книга в сайта за м. юли 2019. „Изгорените мосто-
ве“ е издаден същата година в София. 

Междувременно през 2020 излиза първата книга на три-
томен фенфикшън роман под рубриката „Заговорът на космо-
са“: „Една луна две слънца“, „Те са всред нас“, „Апокалипсис“. 

В момента се подготвя сборник от разкази под рубриката 
„Морски бури“. 
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ББооччеевв,,  ДДииммииттъърр  

((11994444))  

 
Димитър Върбанов Бочев е роден 

на 13.08.1944 г. в гр. Силистра. След-
ва философия в СУ „Св. Климент Ох-
ридски“. Принуден е през 1972 г. по 
политически причини да напусне Бъл-
гария и се установява в Западна Гер-
мания, където получава политическо 
убежище. Работи като редовен из-
вънщатен сътрудник на радио „Дойче 
Веле“, където си дели есеистичните 
понеделници на българската емисия с 
писателя Георги Марков. От 1975 г. е 

програмен редактор в българската редакция на радио „Сво-
бодна Европа“. През 1976 г. е осъден задочно на 10 години 
затвор. Присъдата е отменена от Върховния съд в София през 
1992 г. 

През 90-те години на 20 век работи като кореспондент на 
радио „Свободна Европа“ в София. Води есеистични рубрики 
във вестниците „Демокрация“, „Труд“ и „Стандарт“. Писал е и 
за руското издание на списанието на Солженицин „Континент“ 
и е съавтор на редица изготвени за британската, френската и 
холандската национална телевизия документални филми с 
културно-политическа тематика. 

Автор е на романите „Междинно кацане“ (1991), „Генезис 
ІІ“ (1997) и „Синеокият слепец“ (1998), както и на сборника с 
есета „Хомо емигрантикус“ (1993). Романът му „Синеокият 
слепец“ печели Специалната награда на фондация „Развитие“ 
за нов български роман. В литературната периодика публикува 
сборника с есета „Боготърсачът между беса и слепотата“ 
(2010), романите „Белият слон“ и „Опит за екстаз“ и сборника 
в 2 т. „Несъгласни думи“ (2016 – 2017). През 2019 г. излиза 
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„Самоубийството: начин на (зло)употреба“. Част от текстовете 
на сборника са посветени на съдържателните му отношения с 
Георги Марков, Асен Игнатов, Тончо Жечев, Атанас Славов, 
Христо Огнянов, Желю Желев. 

Димитър Бочев е удостоен с Юбилейната награда на 
Международната академия на изкуствата – Париж (МАИ) за 
1999 година. Член е на МАИ и на Съюза на баварските журна-
листи. 
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ББоошшеевв,,  ЦЦввееттаанн  

((11994499  ––  22001199))  

 
Цветан Бошев, литературен псев-

доним на Цветан Борисов Цветанов, е 
роден на 18.07.1949 г. в Търговище. 
Завършил е журналистика в СУ „Св. 
Климент Охридски“. Работил е като 
металург, радиопрограмен ръководи-
тел, репортер, редактор, водещ на но-
вините и автор на документални фил-
ми в Българска национална телевизия. 
Дълги години живее в Република 
Южна Африка. Автор на стихосбир-
ките „Господ в плевника“ (1998), „Пе-

ро от човек“ (2011), „Нашата пасмина“ (2012) и „Любвоежби-
на“ (2012), „Син гарван, вън от някогашен дом – стихослуже-
ния“ (2018). Публикува често и в литературни сайтове. 

Умира на 29.07.2019 г. в ЮАР. 
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ББоояядджжииеевв,,  ХХррииссттоо  

((11991111  ––  11999933))  

 
Христо Атанасов Бояджиев, бъл-

гарски поет, прозаик, публицист, е 
роден на 21.02.1911 г. в Луковит. 
Племенник е на Трифон Кунев. Баща-
та, Атанас, е адвокат, член на Нацио-
нал-либералната партия, народен 
представител и министър на просвета-
та в блоковото управление на Никола 
Мушанов до преврата на 19.05.1934 г. 
Бъдещият писател завършва право в 
Париж през 1932 г. и постъпва на ра-
бота в Министерството на външните 

работи. През 1946 г. го напуска и емигрира в Бразилия. Уста-
новява се в Рио де Жанейро. От 1953 г. до 1955 г. издава „Бъл-
гарски осведомителен бюлетин“, в който печата под псевдо-
нимите Никола Механджиев и К. х. Еленкин. От 1961 г. 
започва издаването на списание „Bulgarian Review“ – на 
английски език. Пет години по-късно отпечатва първата си 
стихосбирка „Лодкар“ – Рио де Жанейро, следвана от стихос-
бирката „Сам“ – Рим, (1971), „Мозайка“ – (1977) и „Погледи“ – 
стихове, разкази, подлистници – Мюнхен, (1981). На порту-
галски през 1977 г. излиза стихосбирката „Viagens“. През 1984 
г. Бояджиев публикува на английски език биографията на 
Кръстю Раковски. 

Умира на 05.03.1993 г. в Бразилия. 
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ББоояядджжииеевваа--ККооййччеевваа,,  ММааггддааллееннаа  

((11995599))  

 
Магдалена Бояджиева е родена в 

гр. Ямбол през 1959 г. Завършила е 
изобразително изкуство във ВТУ „Св. 
св. Кирил и Методий“, специалност 
„Графика“. Специализира илюстрация 
в Художествената академия „Николай 
Павлович“ при акад. Румен Скорчев, 
София. Участва в международни и 
национални изложби. Илюстрира кни-
ги в България и Испания. От 1995 г. е 
член на СБХ. Има десет самостоятел-
ни изложби в България, Германия и 

Испания. В самостоятелната ѝ изложба в Дома на културата в 
гр. Аликанте, Испания, през 2011, всяка една от картините ѝ е 
придружена от нейно стихотворение, преведено на испански, 
по което е рисувана картината. 

Има три издадени стихосбирки: „Дните на хората“ (2000), 
„Извън циферблата“ (2010), „През лупата на времето“ (2017). 
И трите стихосбирки са илюстрирани от авторката. 

Чрез образ и слово стихосбирката „Извън циферблата“ е 
свързана с гениалния испански художник Салвадор Дали и е 
притежание на новооткрития музей на Дали в Сейнт Питсбърг, 
Флорида, САЩ, както и на музея на Салвадор Дали във Фига-
рес, Испания. 

Магдалена Бояджиева е член на Асоциацията на испанс-
ките художници и поети в област Марина Алта, Испания. Ней-
ни стихове и картини са включени в известната испанска анто-
логия „Poetas de Siglo ХХI“, включваща поети от цял свят, ре-
дактирана от испанския поет Фернандо Сабидо Санчес. През 
2014 г. е представена на страниците на испанското списание за 
изкуство и култура „Аrte Fenix“ със свои стихове и картини от 
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испанската поетеса и журналистка Мара Ромеро Торес. През 
2015 г. стихотворението ѝ „Caballero del Tiempo“ (Рицар на 
времето) е отличено с трета награда в конкурс на „Centro de 
Estudios Poeticos“, 2018, Испания. 

Представена е на страниците на българското сп. „Светове-
те“, сп. „Знаци“, във френското сп. „AN AMZER“, в турското 
сп. „Bahar“ и в много други вестници и списания. Стихове на 
Магдалена Бояджиева са публикувани в „Антология на съвре-
менна българска поезия“ (билингва) на турски и български, 
със съставител Ахмет Емин Атасой. Корицата на антологията, 
както и всички илюстрации в нея, са дело на Магдалена Боя-
джиева. През 2019 е представена в антология „Хляб наш на-
сущний“, включваща славянски автори, живеещи по света, 
също и в антологията „О“ като Отечество“ със съставител бъл-
гарската поетеса Елка Няголова, председател и основател на 
Славянската академия „Славянска прегръдка“. 

Магдалена Бояджиева живее в гр. Дения, Аликанте, Испа-
ния от 2002 г. Работи като преподавател по изобразително из-
куство в училище „Pou de la muntanya“ (Дения), Испания. 
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ББууккоовваа,,  ЯЯннаа  ННииккооллоовваа  

((11996688))  

 
Родена е през 1968 г. в София. За-

вършва класическа филология в Со-
фийския университет „Св. Климент 
Охридски“. Превежда и редактира 
поезия и философски текстове от но-
вогръцки, старогръцки и латински. 

В неин превод са издадени 12 
книги съвременна гръцка поезия, как-
то и за първи път на български език 
запазените фрагменти на Сафо, пъл-
ното творчество на Гай Валерий Ка-
тул и „Питийски оди“ от Пиндар. 

Сътрудничи на редица литературни и културни издания в 
България, Германия и Гърция. Яна Букова е член на редакци-
онните колегии на реномирани международни литературни 
издания като списанието ΦΡΜΚ – Φάρμακο, издание за поезия 
и визуални изкуства – Атина, Гърция; многоезичното списание 
за поезия Ariel-Art – Вюрцбург, Германия и др. В качеството 
си на редактор, издател и една от основните фигури на ядрото 
поети, обединени около ΦΡΜΚ, Яна Букова е организирала и 
участвала в редица поетични четения, пърформанси и различ-
ни по рода си литературни акции. Букова е автор на критичес-
ки и теоретични текстове, публикувани в българския печат, 
които разглеждат различни по рода си аспекти на съвременни-
те изкуства. 

Стихове и разкази от Яна Букова са публикувани на пове-
че от петнадесет езика в антологии и списания в Албания, Ар-
жентина, Великобритания, Гърция, Мексико, САЩ, Сърбия, 
Унгария, Франция, Хърватско, Швеция и Чили. Нейни творби 
са издадени в различни литературни антологии и поетични 
сборници във Великобритания, Гърция, Франция, САЩ, Шве-
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ция, както и в престижните Journal of World Literature in 
Translation Absinthe 2018: Hellenisms (Michigan Publishing 
Services), l Best European Fiction 2017 (Dalkey Archive Press), в 
литературната антология Austerity Measures на издателство 
Penguin UK, в Two Lines 25 – Есен 2016 (на издателство Two 
Lines Press, San Francisco), в периодичните издания Drunken 
Boat, Zoland Poetry, Take Five, и т.н. 

Издадени авторски книги: „Дворците на Диоклециан“ (по-
езия), (1995), „Лодка в окото“ (поезия), (2000), „Минималната 
градина“ (Ο ελάχιστος κήπος) (поезия), (2006), „К като всичко“ 
(разкази), (2006), 2 изд. „К като всичко“ (разкази), (2018), „Пъ-
туване по посока на сянката“ (роман), (2009), 2 прераб. изд. 
„Пътуване по посока на сянката“ (роман), (2014), „4 приказки 
без връщане“ (приказки), Жанет-45, Пловдив, 2016, „Записки 
на жената призрак“ (поезия), (2018). 
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ББъъккссттоонн,,  ААннннаа  ИИвваанноовваа  

((11994499  ––  22002200))  

 
Анна Иванова Бъкстон е родена и 

отраснала в Бургас. От 1980 г. живее 
във Великобритания, след като се 
омъжва за английския писател Крис-
тофър Бъкстон. Завършила е ВТУ „Св. 
св. Кирил и Методий“, следдипломна 
квалификация в „Colchester Institute“ и 
магистратура в „Anglia Ruskin Univer-
sity“. След успешна кариера в британ-
ската образователна система тя се от-
тегля, за да се посвети на творческа 
дейност. Дълги години популяризира 

чрез преводи на английски език класическата и съвременна 
българска литература. Съвместно с Българския културен инс-
титут в Лондон осъществява различни дейности, свързани с 
популяризирането на наши писатели, художници, музиканти и 
др. 

Автор е на документално-историческата книга „Европей-
ките султанки на Османската империя“ (2018), базирана в бъл-
гарското средновековие; за живота на дъщерята на цар Иван-
Александър – Кера Тамара Шишман и нейния брак със султан 
Мурад I, в която се разглежда възходът на Османската импе-
рия и падането на Балканите под османско владичество. Мер-
сия Макдермот не скрива възхищението си от нейния талант и 
споделя: „Който иска да знае за скритата история на Османс-
ката империя и нейните жени, нека чете творбите на Анна 
Бъкстон“. 

Умира на 17.11.2020 г. 
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ББъъррддааррссккаа,,  РРууссааннаа  

((11996677))  

 
Русана Емилова Бърдарска е ро-

дена на 28.02.1967 в гр. Лом. Завър-
шила е Английска гимназия в Плов-
див, българска филология в СУ „Св. 
Климент Охридски“ и европеистика в 
Свободния университет – Брюксел. В 
България е работила в две издателства 
и за Европейския месец на културата 
в Пловдив (1999). От 2002 г. живее в 
Брюксел, а от 2006 работи в Евро-
пейската комисия – Брюксел, като 
ръководител на отдел. Прави преводи 

за европейските институции; води акредитиран академичен 
курс – евролект, магистърски програми по превод в СУ „Св. 
Климент Охридски“ и ПУ „Паисий Хилендарски“, 2008 – 2011 
г. Има отпечатани разкази и публицистични материали в сп. 
„Страница“, „Артизанин“, в електронно сп. „LiterNet“, а в 
сборниците „Класика и авангард“ (2006), „Пишувачот“ 
(Скопje, 2012), „Реч на мама и на татка“ (2020) са отпечатани 
нейни студии, новела, есета. 

Издадени книги: „6 тъжни разказа, 1 весел + 1 интеракти-
вен“ (2002, на полски ез. „6 smutnych opowiadań, 1 wesołe + 1 
interaktywne“), „Опитът“ (2020). 
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ББъъррззааккоовв,,  ИИвваанн  

((11994422))  

 
Иван Бързаков е роден в София 

на 13.12.1942 г. Първо следва анг-
лийска, после завършва българска 
филология в СУ „Св. Климент Охрид-
ски“. Само на 23 г., той е най-младият 
редактор в света на двутомника, изда-
ден на над 80 езика, „Винсент Ван 
Гог: Из писмата на художника до брат 
му Тео“ (издателство „Български ху-
дожник“), превод от немското издание 
„Als Mensch unter Menschen“, със 
справки от различни френски и анг-

лийски издания на писмата. На 25 г., заедно с Емил Панов, 
превежда от немски за 10 дни пиесата на Бертолд Брехт „Дни-
те на комуната“, която веднага след това се играе в Народния 
театър „Иван Вазов“. През 1972 г. работи като асистент режи-
сьор на Рангел Вълчанов във филма „Бягство в Ропотамо“. 
Изявява се като преводач, преподавател по английски, лектор 
по естетика. Публикува статии и интервюта с френски писате-
ли (Ален Роб-Грийе, Андре Гамара), литературни и филмови 
рецензии, стихотворения и есета в специализирани столични 
вестници и списания: „Литературен фронт“, „Култура“, „Ве-
черни новини“, „Пламък“, „Септември“. 

Решава да емигрира и на 10.09.1976 г. успява да стигне до 
Триест, Италия, След пребиваване в емиграционните лагери за 
бежанци, на 31.03.1977 г., Иван реемигрира в САЩ. През 1977 
– 1978 г. продължава следването си в New York City University 
(CUNY). Между 1978 и 2003 г. изнася лекции и семинари по 
експериментални методи в образованието и психологията в 
редица университети, корпорации и престижни клубове в 
САЩ, Канада, Западна Европа (Франция, Германия, Швейца-
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рия, Англия), Русия, Мексико, Венецуела, Бразилия и още в 
редица други страни на пет континента: Япония, Малайзия, 
Индонезия, Сингапур, Хонконг, Фиджи, Уругвай, Аржентина. 

В 1978 г. Бързаков, заедно с група психолози, основава и 
ръководи в Сан Франциско и Новато, Калифорния, Междуна-
роден институт за нови методи в образованието, Barzak 
Educational Institute International (до 2020). През 1980 – 1982 г. 
създава системата OptimaLearning® за максимално възприятие 
и развиване на мисълта, приложена по-късно в 29 страни. В 
1985 г. Иван Бързаков защитава двоен докторат: по теория на 
образованието и психология. В 1988 г. Образователната коми-
сия на Калифорнийския сенат предлага законопроект за модел 
на училищата, базиран на OptimaLearning® – нереализиран, за 
съжаление, единствено по бюджетни причини. През 1989 г. 
Бързаков е номиниран за престижната международна награда в 
областта на образованието Grawemeyer, присъждана само на 
личности, създали метод или идея с „доказано световно значе-
ние“. 

Издадени книги: „Яростно в скръбта“ – поезия (2009, 
2010, 3. прераб. и доп. изд. 2014), „В съня над пропастта“ – 
поезия (2011, 2. прераб. и доп. изд. 2015), „Лумнали огньове“ – 
поезия (2013). В момента подготвя четвърта книга. Член е на 
Съюза на българските журналисти и на Съюза на независими-
те писатели. Основател e на Сдружението „Професор Бърза-
ков“, което ежегодно провежда международен литературен 
конкурс за разказ, стихотворение, есе или книга на тема 
„Страданието и изгнанието – както в чужбина, така и в собст-
вената родина“. 
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ББъъррззеевваа,,  ДДииааннаа  

((......  ––  22002200))  

 
Диана Йорданова Бързева е роде-

на в Димитровград, където учи в гим-
назия „Иван Вазов“. Завършила е бъл-
гарска филология във ВТУ „Св. св. 
Кирил и Методий“ със следдипломна 
квалификация в СУ „Климент Охрид-
ски“. Била е учител по български език 
и литература и библиотечен работник. 
След завършването на университета в 
продължение на 30 години живее и 
работи в гр. Пловдив и няколко годи-
ни в Берковица, след което заминава 

за Германия. От 2009 г. живее в Берлин. 
Пише стихотворения от ранните си студентски години. 

Публикувала е в списанията „Тракия“, „Сержант“, „Жената 
днес“, „Отечество“. Първите ѝ две книги са издадени с името ѝ 
Диана Йорданова. Следващите две с името Диана Бързева. 

Автор е на книгите „Любов сторъка“ (1990, 2012), „Прак-
тическо ТАРО“, „Апокалипсисът идва“ (2009) и „Феникс“ 
(2018). Книгата „Апокалипсисът идва“ се предлага в Google 
Play в превод на английски език. Стихосбирката „Любов сто-
ръка“ се продава в Google Play и е първата книга на български 
автор и на български език в Google Play. Съставител е на алма-
нах „Думите. Съвременни български автори“ (2019). 

Умира през 2020 г. 
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ВВаассееввссккии,,  ВВаассииллеенн  

((11996699))  

 
Василен Васевски е роден през 

1969 г. в Сливен. Завършил е Худо-
жествената академия в София и е 
професионален художник с над два-
десетгодишна кариера. Работил е като 
журналист в различни медии и до мо-
мента има издадени няколко книги с 
разкази, очерци и пътеписи. Член е на 
Съюза на българските художници (от 
2007 г.), на Съюза на българските 
журналисти (от 2013 г.) и на Съюза на 
българските писатели (от 2016 г.) 

Василен Васевски живее в Чикаго, където преподава ри-
суване в колежа „Харолд Вашингтон“. 

Издал е книгите: „Живот, по-малък от небесна троха. Ли-
тературна анкета с Камен Васевски“ (2005), „И аз видях Аме-
рика. Впечатления, размисли, паралели“ (в съавторство с Ка-
мен Васевски) (2007), „До твоя праг – преди да остареят чувст-
вата“ (2012, 2. прераб. и доп. изд. 2015), „От сърцето ми подс-
казано“ (2013), „Следата в мен останала. Спомени за художни-
ци“ (2017), „Полетът на сокола. Книга за живота на Танас До-
нев“ (2019), „Оживелият подвиг. Каймакчалан и Европейската 
война през погледа на потомците“. Ч. 1, 2. „Спомени и пътепи-
си“ (в съавторство с Георги Кременаров) (2019, 2020), „Коре-
ни“ (2020). 
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ВВаассииллеевв,,  ВВааннццееттии  

((11994455))  

 
Ванцети Димитров Василев е ро-

ден през 1945 г. в гр. Радомир. Завър-
шва ВХТИ – София и защитава дисер-
тация в катедра „Mинералогия и пет-
рография“. Сменя няколко професии в 
заводите на Перник, Радомир и Земен. 
Преследван е от органите за сигур-
ност като син на репресиран и конц-
лагерист от остров Белене.  

През 1988 г. емигрира в Италия. 
От края на следващата година живее и 
работи в Ню Йорк.  

Член е на редакционната колегия на Нюйоркското изда-
телство „Cross Cultural Communication“ от 1991. Участва в ли-
тературните фестивали в Бингамтън, щат Ню Йорк и Суонси, 
Великобритания. 

В 2013-та г. излиза книгата му „Да опаковаш вятъра. По 
стъпките на Жан-Клод и Кристо“.  

Има публикувани разкази и есета в списанията „Море“, 
„Културна палитра“, „Литературен вестник“, LiterNet, в. „Про и 
Анти“, „Свободно поетическо общество“, „Факел“ и др. В уелс-
кото списание за литература „The Seventh Quarry“ е представен 
с пространно интервю.  

Участва в европейския проект „Кураж“ с колекция от 
снимки, документи, копия от досието си в Държавна сигурност 
и предмети от семейния архив през 2017 г.  

Документалният му разказ „Паралелни животоописания“ е 
публикуван в електронното издание „Свободно поетическо об-
щество“ през 2018 г. Чете свои есета в Кралския поетичен клуб 
на Yale in Manhattan 2018 и 2019 г. 
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Издадени книги: „Семената на страха“ (1991, 2. прераб. 
изд. 2011), „Влаковете на Рим“ (2006 на бълг. ез., 2009 – на 
немски ез.), „Разкази от Нюйоркската библиотека“ (2011), „Да 
опаковаш вятъра – по стъпките на Жан-Клод и Кристо“ (2013). 

Преводач от англ. ез. на „Наметало течно като времето“, 
Сирил Кристо (2019). 
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ВВаассииллеевваа,,  РРооссииццаа  

((11997733))  

 
Росица Василева (Rossi VAS), е 

родена на 18.04.1973 г. в гр. Тръсте-
ник, Плевенско. Възпитаничка е на 
езиковата гимназия в Плевен и на 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ с ма-
гистърска степен по специалност 
„Приложна лингвистика“, със специа-
лизация по бизнес администрация и 
специалност „Преводач“ (1991 – 
1996). Живее и работи от 20 г. в Ката-
луния, Испания. 

Журналист от СБЖ и от Между-
народната федерация на журналистите със седалище в Брюк-
сел (IFJ) и преводач на свободна практика, от/на няколко евро-
пейски езика – кастилски, каталунски, руски, френски, итали-
ански и български. Работи и в сферата на туризма в каталунс-
ката зона Коста Дорада. 

Пише за тарагонската преса и медии и агенции за публи-
цистични и рекламни преводи в провинцията на Тарагона, (Ка-
талуния) и за дигиталния „Портал на българите в Испания“. 

Издала е книгите: „Стихове“ (1999), „Срещу вятъра“ – ро-
ман (2003), „През“ – роман (2004), „Стихотворения за мъд-
ростта, селенията и чувството“ (2007), „Маскарад на плъхове-
те“ – роман (2008), „Каталуния в мислите ми“ – поезия (2013), 
„Импресии“. Цикълът „ВРАТАТА (На художника)“ – поезия 
(2013), романите „Фабрицио Белли“ (2013) и „Пепелище от 
бодли“ (2014). Освен на български, романът „Фабрицио Бел-
ли“ е издаден и на испански и английски език, „Пепелище от 
бодли“ – и на испански език. Стихосбирката „Каталуния в 
мислите ми“ е издадена и на испански език под заглавието 
„Средиземноморието в моите мисли“. През 2018 г. издава и 
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„Истории с мирис на оцет. 99 приказки от Роси Вас“ на кас-
тилски език. 

Нейни произведения са включени в сборници, антологии, 
алманаси, списания, блогове и сайтове за литература в Испа-
ния, България, на Балканите, Русия, Украйна, Северна и Южна 
Америка. Публикува редовно в блогове, сайтове и дигитални 
списания за литература в Испания и Южна Америка. Три пъти 
е финалист в Международния конкурс за къси разкази „Конс-
танти“ (Каталуния). 
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ВВииддеенноовваа,,  ББииссеерраа  

((11996666))  

 
Бисера Александрова Виденова е 

родена в София, но първите ѝ 3 годи-
ни преминават край колизеума в Ел 
Джем, Тунис. На 7 години играе роля-
та на принцеса Елена в „Сватбите на 
Йоан Асен ІІ“ – филм на Вили Цан-
ков, следват „Гонитба“ на Васил 
Мирчев, „Буна“ – отново на Вили 
Цанков и „Приказният площад“ – 
продукция на БНТ и на Теофана 
Преславска. Известно време тренира 
активно стрелба и плуване, Завършва 

7-ма гимназия „Св. Седмочисленици“. Година преди това ос-
тава и без двамата си родители. Работи като чистачка, опакова 
лекарства, продава билети за театър, има втори разряд по ма-
шинопис, озвучава филми, специализира в продажбите мулти-
левъл. От 2003 е професионален консултант по класически 
Фън Шуй и като такава води едногодишна рубрика в сп. „Усу-
ри“ (2011); има публикации във вестниците „Стандарт“, 
„Дневник“, „Живот и здраве“, както и участия в БНР. Стреми 
се да облагородява обитаемите пространства с изкуство. От 
2009 г. е и дипломиран медиатор. 

Като автор има публикувани поезия и проза в електронни-
те списания „Уебкафе“, „LiterNet“, „Индимедия“, „Открита 
литература“, „Нова социална поезия“, „Нова асоциална пое-
зия“, „Свободно поетическо общество“, „Факел“, както и в 
изданията „Следва“, „Море“, „Страница“, „Литературен вест-
ник“. През 2010 г. получава поощрителна награда от конкурса 
„Любовни упражнения – Мавзолея“. През 2012 г. е удостоена с 
награда за кратък разказ в Марсилия, Франция. Има преведени 
стихове на английски, корейски, румънски, италиански и 
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френски; участия в международни алманаси и антологии; пое-
зия и интервюта с нея могат да бъдат прочетени в брой на „The 
Seventh Quarry“, Уелс, Великобритания. „(Н) егото ми“ е сти-
хосбирката ѝ, която излиза през 2017 г. Участвала е в четения 
в Poetry House, Ню Йорк през 2014 и 2015 г., в Yale Club, Ню 
Йорк, 2018 и 2019 г. Заедно с Ванцети Василев превеждат сти-
ховете на Сирил Кристо посветени на проектите на баща му и 
майка му (Кристо и Жан-Клод) и Каролин Мери Клефелд. 

Като фотограф има бронзов медал от Будапещенския 
международен фотоконкурс 2020 за фотокнигата си, която е 
вдъхновена от нейно стихотворение за ранната емоционалната 
травма, предизвикана от загубата на родителите ѝ. В същия 
конкурс има специална награда за проекта ѝ „Стремеж към 
свобода“, който пресъздава на визуален език емигрантския път 
на Ванцети Василев. Финалист на Международния фотографс-
ки конкурс в Сиена, 2020. Представена е като фотограф в броя 
Unreliable Narrator на Нюйоркското онлайн списание „Fatal 
Flaw“. Нейни фотографии са участвали в изложби в София, 
Венеция, Тампа (Флорида). 

Живее в Ню Йорк, САЩ. 
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ВВллааддоовваа--ММооммччеевваа,,  ЗЗддррааввккаа    

((11996677))  

 
Здравка Илиева Владова-Момчева 

– поетеса и писателка, е авторка на 
стихосбирките „Преображения“ (1999), 
„These Simple Things – Тези прости 
неща“ (билингва, 2000), „Дете и жена, 
и пророчица“ (2000), „Тракийско сък-
ровище“ (билингва, 2006), „Посвеще-
ния“ (2009), на романа „Вървище“ 
(2002) и сборника с разкази „Ало, Бъл-
гария!“ (2012), част от фонда на сла-
вянската секция на Библиотеката на 
Конгреса във Вашингтон, САЩ. Носи-

телка е на първа награда в международния конкурс за поезия 
„Танц с думи“ на издателство „Palabras Press“, Канада, за сти-
хотворението „Песента на Орфей/The Song of Orpheus“ и първа 
награда за акростих в литературния конкурс „Изящното перо 
2019“ на Салона за българска култура и духовност, Чикаго, за 
стихотворението „Азбучна поема“. 

През 2012 г. е наградена със златен медал и грамота от 
Държавната агенция за българите в чужбина за нейния принос 
в съхраняването на българския език и култура във Великобри-
тания, и дългогодишна творческа дейност, насочена към запаз-
ването на българското съзнание и национален дух в чужбина, 
както и с почетното отличие „Неофит Рилски“ на Министерст-
вото на образованието, младежта и науката. 

Творби на авторката са публикувани в България, САЩ, 
Канада, Великобритания, Италия, Испания и Южна Корея. 
Повече от десет години е постоянен автор със своя рубрика 
„Очи в очи“ за вестник „БГ БЕН“, Великобритания. Член e на 
Лигата на българските писатели в САЩ и по света. 

Преподавателка по български език и литература в гимна-
зиалния курс на Българско училище „Иван Станчов“ към по-
солството на Република България, Лондон. 
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ВВъъллеевв,,  ММааттввеейй    

((11990022  ––  11994444))  

 
Роден е в Ямбол през 1902 г. Още 

през 20-те години публикува в раз-
лични издания из периодичния печат. 
През 1931 г. заминава за Бразилия при 
брат си, вече емигрирал по-рано. С 
впечатленията от тези четири години 
в Минаш Жерайш и Южна Америка 
са наситени голям дял от творбите му. 
Завръща се през 1934 г. В съавторство 
с Елисавета Багряна пише пиесата 
„Госпожата“, поставена още същата 
година на сцената на Народния теа-

тър. На 26.12.1938 г. е излъчена първата радиопиеса в Бълга-
рия – „Крилата помощ“ от Ангел Каралийчев и Матвей Вълев 
по Варненското радио. Автор е и на множество статии в пери-
одичния печат. Първоначално публикува в леви издания, но 
по-късно и в списания като „Златорог“; съредактор е на списа-
ние „Сердика“. Провокиран от един разговор, се записва доб-
роволец във Втората световна война и загива на 07.11.1944 г. 

Творчество: „Прах след стадата. Разкази“ (1937), „На кот-
ва. Повест“ (1938), „Радост в живота. Разкази“ (1940), „Отсам 
и отвъд. Разкази“ (1940), „Приятелят Рудолф Хоппе“ („Злато-
рог“ 1943, №7), „Някога и днес. Очерки и репортажи из коопе-
ративна България“ (1942). 

Посмъртни издания: „Избрани произведения“. Под ред. на 
Иван Сестримски. София: Български писател, 1975, „Ферма в 
Сертон. Роман“. Под ред. на Кирил Апостолов. София: Бъл-
гарски писател, 1988, „Радио и общество“. Състав. Андрей 
Ташев, ред. Калина Захова. София: Университетско издателст-
во „Св. Климент Охридски“, 2017. 
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ВВъъччеевваа,,  ХХррииссттииннаа  

((11995544))  

 
Христина Недялкова Въчева е пе-

дагог, филолог, поетеса и журналист 
на свободна практика. Родена е в Кър-
джали на 06.12.1954 г. Завършва бъл-
гарска филология във ВТУ „Св. св. 
Кирил и Методий“. Печели отличия 
на национални литературни конкурси 
за учители-творци, в сайтове на фейс-
групи, в „You Tube“ и др. Има публи-
кации в сп. „Родна реч“, в. „Студентс-
ка трибуна“, национални и интерна-
ционални сборници, алманаси и вест-

ници: „Скъпоценни камъчета“ (2009), „Меридианът на нощта“ 
(2011), в списание за общество култура и литература „Южно 
утро“, в списание за литература и култура „Güncel hayat“ в 
Анталия, Турция и др. 

Нейни стихове са преведени на турски, руски и немски 
езици. 

За стихотворението си „Благословена земя“ получава дип-
лом и сребърен медал на Х юбилеен преглед на художествена-
та самодейност на читалищните колективи в София през 2015 
г. 

Има издадени четири поетични книги: „Усмихнати небе-
са“ (2016), „Изворен звън“ (2017), „Родопа, люлка за сърцето 
ми“ (2019) и „Светлина от миналото“ – поезия и публицистика 
(2020). 

От 5 г. живее в Хамбург. Работила е в Българското учи-
лище в северния мегаполис като преподавател по български 
език и литература. Изявява се и като журналист на свободна 
практика, като популяризира българската култура и духовност 
в Хамбург в медиите на България „Стандарт“, „Лечител“, на-
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ционалната осведомителна агенция „Блиц“ и окръжните „Нов 
живот“ и „Родопи 24“, Кърджали. 

През 2017 – 2018 г. литературният конкурс при Културно 
дружество „Клуб на българските жени и семейства в Хамбург“ 
и Държавната агенция за българите в чужбина към Министер-
ския съвет на Република България ѝ присъждат Голямата наг-
рада за високо художествено майсторство в раздел „Поезия“ – 
любовна лирика („Светлината на любовта“) и поезия с общес-
твено значение („Българийо“ и „Моите Родопи“). 

През 2018 – 2019 г. участието ѝ в този конкурс при Клуба 
и ДАБЧ ѝ носи първа награда за авторско художествено майс-
торство, раздел „Журналистика“ за особен принос в предста-
вяне живота на българите в Хамбург в българския печат. В 
изданието му от 2019 – 2020 г., тя е отличена с първа награда 
за авторско художествено майсторство в раздел „Проза“ за 
разказа ѝ „Щастливец“. 

Нейни стихове са представяни във в. „България Сега“, 
вестник на българите в САЩ и Канада и блога на българите в 
Австрия „Melange Bulgaren“. 
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ГГааллччеевваа,,  ССннеежжааннаа  

((11996611))  

 
Снежана Галчева е поет и журна-

лист. Родена е на 19.08.1961 г. в гр. 
София. Има висше образование – спе-
циалност „Българска филология“. По-
вече от 21 години живее и работи в 
Чикаго, САЩ. 

През 2014 г. е редактор, сцена-
рист и водещ на ТВ шоу на здравос-
ловна тематика по BIT в Чикаго. От м. 
юни 2016 до м. февруари 2017 води 
седмична рубрика „Българското слово 
през вековете“ във в. „BulgArena“, 

издаван в Чикаго, а от м. май 2017 г. до сега – седмична стра-
ница за култура и духовност във в. „България СЕГА“. Иници-
ира създаването и провеждането на Фестивал на българската 
култура в Чикаго – 2015, 2017 и 2019. Организатор на между-
народния литературен конкурс „Изящното перо“, основател и 
председател на Салон за българска култура и духовност в Чи-
каго. 

Член е на Съюза на българските писатели, Съюза на бъл-
гарските журналисти и на Дамския литературен салон „Евге-
ния Марс“ – София. 

Автор е на книгите: „Мигове и вечност“ (1997), „Космич-
ни послания“ (2011), „Мост към светлината“ (2013), „Като цве-
те в скалата“ (2018), „Когато думите не стигат“ (2020), „В де-
сет въпроса“ (2021). 
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ГГааннеевв,,  ГГееооррггии    

((11994499))  

 
Георги Ганев е роден през 1949 г. 

в Габрово. Завършил е Априловската 
гимназия в града и българска филоло-
гия във ВТУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий“. 

Автор е на книгите: „Страх от 
врабчета“ – разкази (1987), романите 
„Анатомия на плашилото“ (1988) и 
„Хорът на ушите. Прозаична кантата“ 
(1993) и сборника политическа сатира 
„Петдесет тояги на голо“ (1999). През 
2017 г. излезе най-новият му роман-

бурлеска „Ангелът и Яков“. Член е на Съюза на българските 
писатели и Съюза на българските журналисти. Живее и работи 
във Финикс, Аризона, САЩ, повече от 20 г. През 2019 г. се 
завръща в родния си град. 
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ГГаассппаарроовв,,  ССииммееоонн    

((11996655))  

 
Симеон Йосифов Гаспаров е ро-

ден през 1965 г в гр. София. Завършил 
е СУ „Св. Климент Охридски“, специ-
алност „Българска филология“ (1991) 
и мастер програма в Свободните нау-
ки на Чикагския университет (2003). 
Работил е като репортер във вестни-
ците „Ритъм“, „Подкрепа“, „Нови-
нар“, „Труд“, сп. „Клуб Z“ и други 
български медии. Негови журналис-
тически публикации са излизали във 
в. „Нортуест Хералд“ – САЩ и поезия 

във в. „Хърватско слово“ – Хърватия. От 1997 г. живее в Чика-
го със съпругата си и двете им деца. Симеон Гаспаров е автор 
на три книги: стихосбирката „Театър на неабсурда“ (1992) и 
романите; „Врати от небеса, или когато Джими Хендрикс беше 
българин“ (2010) и „Бизони край Дунава“ (2013). 

Бил е председател на Съюза на българските писатели в 
САЩ и по света със седалище Чикаго. 
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ГГееллеевв,,  ААннаассттаасс  

 
Роден е почти в средата на мина-

лия век. Заради зимна буря това е ста-
нало в Родопите, град Мадан. Съдба! 
Може би това е причината да обожава 
тази планина. Бил е на няколко месе-
ца, когато го пренасят обратно в Со-
фия. Там, в продължение на 25 годи-
ни, живее почти в центъра на града, 
до площад „Възраждане“. Има бечъ-
лър (бившото ПИС „Аврам Стоянов“) 
и мастер (НАТФИЗ) образование. Ра-
ботил е в БНТ повече от 25 години. В 

САЩ е работил за CMTV, BiT, както и като таксиметров шо-
фьор, в строителството и контрактор към FEDEX. Хоби са му 
четене на книги, гледане на филми, слушане на музика, както и 
готвенето. Да пише започва случайно, в момент на депресия. 
Така открива, че може да се спаси от нея. 
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ГГииггоовваа,,  ВВеерраа    

((11997744))  

 
Вера Гигова е родена през 1974 в 

София. Израства и завършва средното 
си образование в Самоков. Там започ-
ват и първите ѝ изяви на млад репор-
тер към местния в. „Любословие“. 
Благодарна е на своята майка, самата 
тя поет и журналист, която винаги я е 
насърчавала да пише и ѝ е казвала, че 
добрият автор трябва да има богата 
обща култура, за да може да разбира 
дълбоко и да отразява обективно 
действителността около себе си.“ 

Завършва стопанско управление в ЮЗУ „Неофит Рилски“ 
и начална педагогика с френски език в СУ „Св. Климент Ох-
ридски“. През студентските си години работи като репортер за 
в. „Кеш“, в. „Демокрация“ и двата местни вестника в Самоков: 
„Любословие“ и „Приятел“. 

През февруари 2002 г., подбудена от желанието си да бъде 
по-близо до родителите си и сестра си, които живеят в Бостън, 
пристига и се установява в Монреал. Тук надгражда образова-
нието си, като прави мастерска степен по управление в един от 
най-престижните университети в града – Висшето търговско 
училище на Монреалския университет (HEC de l’Université de 
Montréal). Дипломната ѝ работа на тема: „Етническото пред-
приемачество в Монреал и в частност българските случаи“ ѝ 
позволява след завършването ѝ да започне да пише учебни 
програми за предприемачите – емигранти. 

Междувременно, пише и публикува на доброволни начала 
в университетския студентски в. „Агора“, както и в двата бъл-
гарски вестника в Монреал: „Форум“ и „Зорница“. Благодаре-
ние на съпруга си, който след майка ѝ е човекът, стимулиращ я 
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най-много да продължи да пише на български, преди една го-
дина създава личния си блог „Моето перо“. Идеята ѝ за този 
блог е редом с разговорите с изявени лица от културния афиш 
на България, които идват на гастроли в Северна Америка, да 
покаже българите, които са емигрирали на този континент и 
успешно са се установили тук. Иска ѝ се чрез тези разговори 
да подхрани чувството на гордост и принадлежност към бъл-
гарската общност и да създаде прозрачност в нея, като разкрие 
многообразните сфери на реализация на сънародниците ѝ. В 
блога публикува и нейни стихове и размисли. 
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ГГииггоовваа,,  ЕЕввггеенниияя    

((11995511))  

 
Евгения Гигова е родена през 

1951 г. в Драгоман. Завършила е жур-
налистика в СУ „Св. Климент Охрид-
ски“. В България работи към в. „Лю-
бословие“ в Самоков и пише за в. 
„Труд“. Редом с журналистическите 
си изяви, тя е автор на много стихове, 
които публикува в различни вестници. 
През 1996 г., водена от различни под-
буди, заминава с едната си дъщеря и 
съпруга си за Америка. Установяват 
се в района на Бостън. Носталгията по 

родния дом и близките не спират да подхранват поетичното ѝ 
перо. Години по-късно, когато Евгения има двама прекрасни 
внука, започва да пише детски приказки. 
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ГГооннееввссккии,,  ХХррииссттоо  ИИвваанноовв    

((11990077  ––  11998888))  

 
Роден е през 1907 г. в с. Крамо-

лин, Габровско. Завършва Средното 
полиграфическо училище при Дър-
жавната печатница (1928). Квалифи-
циран цинкограф, той подготвя тех-
нически изданията и сам става автор и 
редактор на много материали.  

Журналист, преводач. Подгонен 
от безработицата в България, през 
1930 г. заминава за Аржентина. 
Включва се активно в дейността на 
българските прогресивни организа-

ции, става един от техните ръководители. Секретар на ЦБ на 
Българо-македонските работнически просветни организации 
(1933 – 1936); член на УС на Славянския съюз в Аржентина и 
секретар на ЦК на движение „Свободна България“ (1941 – 
1949). От 1931 до 1949 г. активно участва в издаването на 
емигрантския печат в Аржентина, отговорен редактор на вест-
ниците „Българо-македонски емигрант“ (1933 – 1936) и „На-
родна трибуна“ (1936 – 1939), близък сътрудник на вестниците 
„Емигрантско дело“, „Свободна България“ и „Възраждане“. 
Редактор на в. „Бюлетин“ (1932 – 1933). Главен редактор на 
органа на Славянския съюз в Аржентина „Унион еслава“ (Сла-
вянско единство) на испански език.  

В България се завръща през 1949 г. Работи като техничес-
ки редактор в сп. „Наша родина“ (1954 – 1962), редактор в изд. 
„Отечествен фронт“. Дългогодишен член на бюрото на Сла-
вянския комитет в България и член на редакционната колегия 
на сп. „Славяни“. Член на Настоятелството на Комитета за 
българите в чужбина. Автор на очерци и мемоари из живота на 
българската колония в Южна Америка, както и на книгата 
„Далеч от роден край“ (1980). Член на Съюза на преводачите в 
България. Умира през 1988 г. 
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ГГооччеевв,,  ААллееккссааннддъърр    

((11994422))  

 
Александър Димитров Гочев е 

роден на 18.11.1942 г. в Шумен. За-
вършил е СУ „Св. Климент Охридс-
ки“ със специализация по квантова 
химия. От 1968 до 1985 г. работи в 
БАН (Централна лаборатория по био-
физика; в Института за ядрени изс-
ледвания като ръководител на група 
по биофизика; защитава самостояте-
лен докторат по физика). От 1985 г. е 
в САЩ. През периода 1985 – 1989 г. 
работи по покана в Texas А&М 

University and Purdue University в областта на квантовата кине-
тика на процеси в електрохимията и биологията, а от 1989 г. и 
понастоящем работи като старши редактор и експерт по теоре-
тична химия и физика в Chemical Abstract Service (Columbus, 
Ohio) – най-голямата агенция за научна информация в света. 

През 80-те години на миналия век е заместник-
ръководител на каскадьорска група към Народния театър 
„Иван Вазов“ и същевременно участва с нея в телевизионни и 
игрални филми, като в полско-българската продукция „Окото 
на Пророка“ играе една от главните роли, тази на Монгола 
(бодигард). В САЩ започва да пише пиеси, които се издават 
от редакцията на списание „Пламък“ през периода 1999 – 2008 
г. През 2018 г. излизат като отделна книга – „Далечни светли-
ни“, на издателство „Захарий Стоянов“, която получава през 
2019 годишната награда за драматургия на Съюза на българс-
ките писатели. 

Книгата съдържа 5 многоактни и 2 едноактни пиеси: „Да-
лечни светлини“, „Бар „Американа“, „Свободно падане“, „Dos 
Gardenias“, „Фокус-бокус“, „Доларама“ и „Мемоари“. Дейст-
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вието в три от пиесите му се развива в бар „Американа“ – на-
шенски „бар“, хибрид между кафене и пивница, в който на 
чаша се развързват езиците и героите споделят истините за 
нашето време, повечето горчиви. А пиесата „Фокус-бокус“, с 
главни герои фокусник и актьор, е посветена на Астор и Тодор 
Колев, именити съграждани и приятели на автора. Поставена е 
от режисьора Светлозар Гагов с актьори Астор, Дидо Мачев и 
Жанет Иванова. Играе се в София и провинцията през 2007 – 
2008 под заглавието „Магии, секс и карамбол“. 

В списанията „Везни“ и „Пламък“, в. „Словото днес“ на 
СБП, в. „Нова Зора“, както и в други форуми, са печатани не-
гови разкази и публицистични статии. През 2019 издателство 
„Захарий Стоянов“ отпечатва статиите му в отделна книга, 
„Принудено и непринудено“. В рамките на годишните награди 
на СБП за 2020 е отличен със специалната награда на вестник 
„Словото днес“ в литературния конкурс „Тончо Жечев“ за по-
редица статии, публикувани във вестника през 2019. 

Член е на Съюза на българските писатели (драматургия), 
на българския ПЕН клуб, на Американския ПЕН център и на 
American Chemical Society. 
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ГГъъллъъббоовв,,  ГГееооррггии    

((11994466))  

 
Георги Гълъбов е роден в София 

на 20.05.1946 г. В корените на родос-
ловното му дърво се преплитат съдби-
те на висши български офицери и авс-
трийски аристократи. Събитията от 
1944 г. поставят семейството му в 
дълбока сянка. Това укрепва духа му 
и го учи от малък да разчита на себе 
си. През далечната 1971 г. намира 
свободата си на Запад. Завършва 
средно и техническо образование в 
България, институт по маркетинг и 

мениджмънт в ЮАР и бизнес колеж в Австралия, където е до-
мът му. Работи в собствена фирма за недвижими имоти в ЮАР 
и като едноличен търговец с недвижими имоти в Австралия 

Творческият му талант се проявява от ранна възраст. Плод 
на неговото перо е стихосбирката „Прекършено крило“, изда-
дена през 1997 г. и повторно – през 2015 г. Сборникът от сен-
тенции и афоризми „Сентенции“, публикуван през 2015 г. на 
четири езика, е плод на житейския му опит и мъдрост, която 
авторът споделя със своите читатели. „Къси разкази – Дива 
страст“ излиза от печат през 2018 г. Включен е в антологията 
„Българското слово на литературния глобус“, издадена през 
2018 г., в сборника на Euro Chicago „Хоро над Тирол“, издаден 
през 2019 г. и в сборника на Euro Chicago – „Възвръщенци“, 
издаден през 2020 г. 
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ДДааннеевв,,  ССттоояянн  
((11990011  ––  11998811))  

 
Стоян Данев е роден на 

01.06.1901 г. в с. Сопот, Ловешко, в 
многолюдно семейство. Първо учи в 
Угърчин, а после в Ловешката и Лу-
ковитската гимназии. След участие в 
железничарската стачка от 1919 г. и в 
други граждански вълнения, е прину-
ден да напусне родината. В края на 
април 1922 г. е вече в Аржентина, къ-
дето се намира неговият добър прия-
тел Борис Шивачев. Следващите го-
дини по нищо не се различават от 

съдбата на обикновения българин-емигрант. Данев е хамалин 
на пристанище и строителен работник. Работник по изгражда-
нето на ж.п. линията в град Сан Карлос де Барилоче, пресича-
ща патагонските пампаси. На петролните залежи в Комодоро 
Ривадавия – тук е избран за касиер на синдикалната организа-
ция и редактор на федеративния печатен орган „Петролен ра-
ботник“ („Обреро петролеро“). След полицейски репресии е 
пак по строежите, сега в Буенос Айрес и в Берисо – в месарс-
кия комбинат „Свифт“, докато накрая успява да се пенсионира. 
Стоян Данев е бил известен с журналистическата си дейност в 
аржентинския печат. Съосновател и отговорен редактор в про-
дължение на 21 г. на вестник „Български глас“ и преподавател 
по български език в юридическия факултет на университета в 
Буенос Айрес. През 1931 г. изд. „Рехас“ издава разказния му 
сборник „Абандонадос“ („Изоставените“), със сюжети от жи-
вота на емиграцията ни в Аржентина и публикува драмата си 
„Едно семейство“. 

Умира на 15.06.1981 г. в Аржентина. 
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ДДааннеевваа,,  ММааяя  

 
Мая Данева е родена в град Ям-

бол. Завършила е информатика в СУ 
„Св. Климент Охридски“, където е 
защитила и докторат. От 1996 г. живее 
в Торонто, Канада. Работи като кон-
султант в областта на информацион-
ните технологии и като университетс-
ки преподавател по компютърни нау-
ки. Пише от 8-годишна. Като дете 
участва със стихотворение в Между-
народната детска асамблея „Знаме на 
мира“ (1979). След творческо прекъс-

ване от близо 30 години, се връща отново към поезията. Фор-
матът, над който работи в момента, е тристишие в стил хайку. 
Нейни тристишия са приети в американското списание 
Frogpond, the Poetry Pea Journal of Haiku and Senryu, Under the 
Basho и онлайн изданията на Failed Haiku, theе Mamba Journal 
of African Haiku и Haiku Heute, Германия. 
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ДДаассккааллоовваа,,  TTааттяяннаа  

((11996677))  

 
Tатяна Даскалова е родена на 

20.09.1967 г. в гр. Русе. Дипломира се 
в СУ „Св. Климент Охридски“, специ-
алност „Журналистика“. Участвала е в 
литературен клуб „Любен Каравелов“ 
при възрожденското читалище „Зора“. 
Нейни творби са публикувани в „Ду-
навска правда“, „Родна реч“, както и в 
списанията „Послепис“ и „Посоки“. 
Работила е като главен редактор на в. 
„Спектър“, била е редактор в издател-
ствата: „Литавра“ и „Легакон“. 

Автор и съставител е на поредицата от книжки: „Женски 
тайни и рецепти“, отпечатани през 1992 г. 

Автор е и на стихосбирката „До капилярите на любовта“ 
(2020). 

Татяна Даскалова е работила като експерт в Съвета за 
електронни медии в София. 

От много години живее и работи в Лондон. 
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ДДааччеевваа,,  ССввеежжаа  

((11995533))  

 
Свежа Дачева е родена в Нови па-

зар. Завършила е ВТУ „Св. св. Кирил 
и Методий“ във Велико Търново спе-
циалностите български език, литера-
тура и история. После е живяла в Русе 
и в с. Граматиково. От 1983 г. живее с 
част от семейството си последовател-
но в Истанбул и Рим, а от 1988 година 
се установява в град Стрьомстад, 
Швеция. От 1994 г. е аспирантка на 
Института за славянски езици в Гьо-
теборг, а през 2001 г. защитава док-

торска степен по етнология в департамент „История на култу-
рата“ в Нов български университет в София. Занимава се с 
научна работа в областта на фолклористиката, етнологията, 
митологията, културологията и социологията. Превежда худо-
жествена литература от шведски на български: „Скандинавски 
приказки“, „Приказки“ – Стриндберг, „Антология“ на шведс-
ката поезия, последната в съавторство със Северина Филипова 
и Мира Душкова. През 2006 г. излиза „Шведско-български, 
българо-шведски речник“, който претърпява няколко издания. 
Автор е на междудисциплинното изследване на приказен тип 
„За доброто и за лошото момиче“, както и на девет поетични 
книги на български и две на шведски. Нейни стихове са 
включвани в шведски, български, американски, френски и 
арабски антологии. В края на 2019 излезе от печат първата ѝ 
книга с проза – сборникът с кратки разкази „Ще се видим пак“. 

Член е на Писателски център Запад със седалище в Гьоте-
борг и на националния шведски Съюз на писателите. 

Нейни са книгите: „Додето с тръбен вик отвърна“ (1994), 
„Черни диаманти“ (1996), „Писмо от птичи стъпки“ (1998), 
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„Сенки от друго измерение“ (1999), „Трева между паважа“ 
(2001), „Utsikt från ett fågelbo“ (2001), „В очакване на чуждене-
ца“ (2002), „Случаен пътник“ (2003), „Уча се да бъда Никой“ 
(2016), „Någon gång har det funnits ett hav här“ (2019), „Ще се 
видим пак“ – сборник с разкази (2019). 

Преводи: „Скандинавски приказки“ (2001), „Приказки на 
Стриндберг“ (2012), „Благодаря за цветята и птиците“ – Анто-
логия на шведската поезия (2014) – в творчески колектив със 
Северина Филипова и Мира Душкова. 
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ДДииккоовв,,  ВВллааддоо    

((11995577))  

 
Роден е в гр. София през 1957 г., 

завършва Френската гимназия в сто-
лицата. Оттогава, по думите му, нищо 
френско не му е чуждо. Изкарва една 
година във ВМЕИ „Ленин“ – София, 
учейки за инженер. През останалото 
време рисува карикатури за вестника 
на института и в. „Студентска трибу-
на“. Фактът, че на следващата година 
го приемат във ВИТИЗ „Кръстьо Са-
рафов“, е от несъмнена полза за бъл-
гарското инженерство. А колкото до 

факта, че се дипломира като актьор и ползата от това за бъл-
гарския театър, нека оставим бъдещите му биографи да реша-
ват. Както и Историята, между впрочем! Създател на първата 
българска телевизия на територията на САЩ – ТВ „Албена“, 
излъчвала от Чикаго. 

И, тъй като очевидно е шило, което не стои в торба, се за-
нимава с какво ли не през последните 62 години. За случая е 
по-интересно, че когато преди няколко години спира да чете, 
започва да пише! От собствен опит знае (когато още чете), че е 
по-интересно да се запознаеш с написаното от някой, отколко-
то от написаното за самия него. Затова свършва и ви желае 
приятно четене! Предупреждава да не му се сърдите, ако след 
това решите, че сте си загубили времето... А той все пак е щас-
тлив, че все още се намират четящи хора! 
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ДДииккоовв,,  ММооннииккаа    

((11995533))  

 
Раймонда Дикова – Моника Ди-

ков е родена в гр. София през 1953 г. 
Завършва Руска класическа гимназия, 
след което е приета да следва българ-
ска филология в СУ „Св. Климент 
Охридски“ с втора специалност „Пси-
хология“. Още в студентските години 
започва да пише кратки разкази и есе-
та, които публикува в студентския 
вестник на Софийския университет. 
След завършването на висшето си 
образование е учител по български 

език и литература в Руската гимназия „Александър С. Пуш-
кин“ – София. След това заминава в гр. Силистра заедно със 
съпруга си, който е актьор и е изпратен на разпределение там. 
По-късно постъпва на работа в Българската национална теле-
визия като редактор в отдел „Програма“. През дългите години 
в БНТ е била редактор и сценарист на телевизионни програми, 
на детски, музикални и политически телевизионни предавания. 

През 1995 г., с 3 годишно прекъсване, е извън България – 
в САЩ, Чикаго, където реализират, заедно с нейния съпруг 
Владимир Диков, първата българска телевизия за сънародни-
ците ни в Чикаго. Завръща се в България през 1997 г. и веднага 
постъпва на работа в Телевизия „7 дни“ в София, където рабо-
ти до емигрирането си в Канада през 2007 г. Работи като жур-
налист и редактор, била е водеща на културно предаване. Ав-
тор е на телевизионни репортажи и кратки телевизионни фор-
ми. Понастоящем е официален кореспондент за Канада на БНТ 
и БНР. В Канада – Торонто, е от 2007 г. със семейството си. 
Тук завършва „Челси Институт“ – специалност „Медицинска 
естетична козметика“. 
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През всичките тези години в Торонто има редица публи-
кации в българските медии в Чикаго – BG VOICE, 
BULGARIA, „Български хоризонти“, „Пламък“, Bulgaria 
weekly newspaper, в САЩ и в Канада. Последните три години 
пряко е ангажирана с нонпрофит организацията на първия 
български професионален театър в Торонто „Зад океана“ като 
PR на театъра и има осъществени многобройни интервюта на 
български политически лидери и театрални дейци от България 
и от Торонто. Пише проза, театрални сценарии и публицисти-
ка. 
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ДДииммииттрроовваа--ВВъъллккоовваа,,  ММаарриияя  

((11995577))  

 
Мария Димитрова-Вълкова е от 

гр. Варна, но понастоящем живее в 
Торонто, Канада. Родена е през 1957 
г. в Добруджа. Завършила е специал-
ността „Начална педагогика“. По 
майчина линия е родственица на Ге-
орги Раковски и Йордан Йовков, от 
които е наследила борбения дух, лю-
бовта към природата, всичко добро и 
красиво. Издала е стихосбирката 
„Всичко е любов“ през 2008 г. Стихо-
вете ѝ са изпълнени с любов, възторг, 

чувственост, деликатност и финес. Щастлива е, че е дъщеря на 
равнината и е влюбена в морето! 
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ДДииннеевв,,  ДДииммииттъърр  

((11996688))  

 
Димитър Динев (Dimitré Dinev), е 

роден през 1968 г. в град Пловдив. 
Учи в немската гимназия – Пазар-
джик. От 1990 г. живее в Австрия. Тук 
завършва философия и славистика. 
Пише белетристични и драматургич-
ни произведения на немски език. Пър-
вият му сборник Die Inschrift („Над-
писът“ – разкази), е издаден през 2001 
г. Още с неговото излизане критиците 
започват да говорят за „стил Динев“, а 
името му е споменавано редом с това 

на Елиас Канети. Известност придобива с първия си роман, 
Engelszungen („Ангелски езици“), 2003, преведен на български 
през 2006 г. Романът претърпява седем издания и е сред десет-
те най-продавани книги в Европа. Издал е още Ein Licht über 
dem Kopf („Светлина над главата“ – разкази), 2005 г. и 
Barmherzigkeit, (есета), 2010 г. Творбите му достигат масови 
тиражи в Австрия и Германия. През 2002 г. авторът е удостоен 
с литературната награда на Манхайм, през 2003-та – с литера-
турната награда на Виена. През 2004 г. получава наградата на 
немската индустрия, а през 2005 – литературната награда 
Адалберт фон Шамисо на фондация „Роберт Бош“. Сред мно-
гото отличия е George Saiko – субсидия за пътуване, „Елиас 
Канети“ – стипендия на Виена, стипендията „Роберт Музил“ 
на Австрийското федерално канцлерство, Max Kade стипендия 
в Lafayette College и др. 

Негови пиеси, поставяни на виенска сцена, са: Russenhuhn 
(„Руско пиле“), 1999; Haut und Himmel („Кожа и небе“), 2006; 
Das Haus des Richters („Къщата на съдията“), 2007; Eine heikle 
Sache, die Seele („Деликатно нещо е душата“ – комедия), 2008; 
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Die Ratten von Gerhart Hauptmann („Плъховете на Герхарт Ха-
уптман“), 2010; Alice („Алиса“), 2015. През януари 2008-ма в 
театър „Сълза и смях“ е столичната премиера на пиесата на 
Динев „Кожа и небе“, спечелила наградата „Аскеер“ за бъл-
гарска драматургия през 2007 г. 

Пише либрето за оперетата Topalovic & Söhne („Топало-
вич & Синове“), 2014 и Whatever Works („Каквото дойде“ – 
опера), 2015. Негов е и сценарият за филма Spanien („Испа-
ния“) с премиера във Виена през 2011 и представен на филмо-
вия фестивал Weltpremiere Berlinale, 2012. 

Автор на снимката: Reinhard M. Werner 
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ДДооббрриияянноовваа  РРааддаа  

((РРааддаа  ДДъъллббооккоовваа--ССввеерриинн))  
((11994488))  

 
Рада Добриянова е родена в Сви-

щов през 1948 г. Учи и живее в Со-
фия, където завършва средно учили-
ще, завършва руска гимназия и специ-
алност „Българска филология“ в Со-
фийския университет „Св. Климент 
Охридски“ през 1974 година. Същата 
година печели специализация в па-
рижката Сорбона с разработката на 
темата „Символистични веяния в 
творчеството на Яворов“, отличена 
като най-добра дипломна работа. Ра-

ботила е като редактор в Българското национално радио в 
младежката литературна редакция, във вестник „Пулс“, както 
и в сп. „Съвременник“. През 1998 г. сключва брак с шведски 
гражданин и се премества да живее в Швеция. Там завършва 
шведска езикова гимназия в град Трелеборг, превежда към 
фирмата „Езикови услуги“ в гр. Малмьо, приета е на базата на 
издадените ѝ книги в България и творбите ѝ, преведени на 
шведски език, за редовен член на Сдружението на писателите 
в Южна Швеция. Пише предимно на български език, но има 
преводи на англиийски, шведски, немски и други езици. Автор 
е на книгите: „Къща за продан“ – разкази (1985), „Ронливият 
скат“ – роман (1988), „Дворно каре“ – разкази (1989), „Карна-
валът на Кокарла“ – детска пиеса (1999), „Инстинкт“ – лирика 
и импресии (2005), „Двойна лира“ – двуезична стихoсбирка на 
български и английски в съавторство с австралийския поет Гад 
Бен-Мейр (2010), „Скандинавски фуги“ – поезия (2011), „Са-
мата любов (Фрагменти)“ – поезия (2012), „Northern Iris“ – 
poetry (2012), „Сънобер“ – стихотворения (2015), „Любовта е 
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равна на любов“ – лирика (2017), „Капки от дни“ – лирика 
(2018), „Говори с мен, Господи!“ – поетично-музикална струк-
тура с музика по поемата от проф. Симо Лазаров, както и на 
множество публикации в медийното пространство. 

Награди: за разказ (1980); за най – добра поетична книга 
на годината от изд. „Български писател“ (2015), „Сънобер“, за 
най – добра публикация във в. „Словото днес“ за представяне 
на чужда литература (2015). През 2017 г. излиза поетичната ѝ 
книга „Любовта е равна на любов“ в издателство „Захарий 
Стоянов“. По време на премиерата на книгата, председателят 
на Фондация „Ванга“ ѝ врьчва Паметен знак за принос кьм 
делото на бьлгарската пророчца Ванга, на която тя е посветила 
поемата „Говори с мен, Господи“, както и есета за личните си 
срещи, разговори и впечатления от Ванга, гостувала в дома на 
семейството ѝ. 

Нейни творби са представяни в Швеция, Австралия, Гер-
мания, Беларус, Чехия, Македония, Русия, Турция и др. Рада 
Добриянова е член на СБП, СБЖ, както и на Сдружението на 
писателите в Южна Швеция. Нейни преводи обхващат лич-
ности като Тихо Брахе, Аугуст Стриндберг, Тумас Транстрьо-
мер, Гунила Клингберг, Хенинг Манкел, Петер Курман, Крис-
тина Лунг, Ан Смит, Ленц, Бруно К. Ойер и други шведски 
творци. 
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ДДооллжжеевваа--ППрръъммоовваа,,  ССттааййккаа  

((11996600))  

 
Стайка Ганчева Должева-

Пръмова е родена през 1960 г. в с. 
Войнягово, община Карлово. Завърш-
ва средно икономическо образование 
в ИТ „Г. Стефанов“, гр. Пазарджик, 
учи във ВМЕИ „Ленин“ – София, 
ФОП Педагогика. Работила е в завод 
за дискови пакети и информационни 
носители; като учител в СПТУ по ав-
тотранспорт, с Виноградец, СПТУ по 
машиностроене – гр. Пазарджик, уче-
нически столове, общински съветник 

в община Пазарджик.  
През 1995 г. емигрира в САЩ по икономически причини. 

В началото работи всяка възможна работа. През 2002 г. завър-
шва курсовете за реалтор-агент недвижими имоти. От 2004 – 
2012 г. е собственик на „ZenZen FHCA“ – посредническа аген-
ция за намиране на работа. През 2005 – 2008 е финансов съ-
ветник в Primerica Financial Services – Citi Group Division, а 
след 2008 г. работи като шофьор и диспечер в няколко компа-
нии в областта на логистиката – AmeriFreight; Navigation, Free 
Style Trucking, Best Freight Leaders, Inc., White Eagles Trucking, 
Inc. 

Редовен участник в пролетните и есенните български кул-
турни дни в Чикаго от създаването им до 2012 г. От 2015 г. до 
момента работи като независим контрактор – финансов и заст-
рахователен бизнес консултант към американската MetLife 
Bulgaria. От 2020 г. е дистрибутор и на здравословни продукти 
на руско-еврейската Sun Way Global. 

Член на съюза на културните дейци в гр. Пазарджик. 
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Една от създателките е на поетичен клуб в Чикаго „Бъл-
гарско слово“ – 2007 г. Секретар на творчески съюз „Творци 
без граници“. 

Има участие със свои творби в алманасите: „Българско 
слово и багри от САЩ и света“ (2012), „Любослов“ (2013, 
2014), „Нова българска литература“ (2013, 2014, 2015, 2016), 
„Маскарад – истината през перото на творците“ (2015), „Чита-
тел до поискване“ (2018). 

Издадени книги: „В галоп с времето“ – стихове (2015). 
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ДДооннеелл,,  РРааддккаа  
((11992288  ––  22001133))  

 
Радка Донел (на немски: Radka 

Donnell; Radka Zagoroff) e родена на 
24.11.1928 г. в София. Швейцарска 
поетеса, писателка, художничка и 
публицистка, дъщеря на българския 
икономист и политик професор Слав-
чо Загоров.  

Годините на Втората световна 
война Радка Донел прекарва в Герма-
ния.  

През 1951 година емигрира в Съ-
единените щати и там продължава 

образованието си. Получава бакалавърска степен от Станфорд-
ския университет, а магистърска – по изящни изкуства (Master 
of Fine Arts) от Колорадския университет в Боулдър.  

Майка на две дъщери. Живяла е основно в Цюрих.  
Радка Донел си създава име като художник на пачуърк и 

куилт. Пише стиховете си на немски и английски. Радка Донел 
е представена с поезията си в многобройни антологии в Швей-
цария, Германия и Австрия, а също в мащабния сборник Küsse 
und eilige Rosen. Die fremdsprachige Schweizer Literatur, изда-
ден в Цюрих през 1998 г. Умира на 13.02.2013 г. 

Издала е книгите с поезия leidenschaftspassage, zweis-
prachig: Deutsch-Bulgarisch, mit Zeichnungen von Hanny Fries, 
1993, am walensee, zweisprachig: Deutsch-Bulgarisch, 1994, das 
frühlingsbuch, 1994, in's nächste jahr, Gedichte 1991-1995, 1995, 
die „Goldberg variationen“, 1997, nichtausgeträumt, 2004. Проза: 
Die letzte Héloise, Roman, 2000, Monets „Nymphéas“ – Liebes-
nähe, 2005. 

Публикации на английски: Quilts As Women's Art. A Quilt 
Poetics, 1990, Adolf Wölfli, by Daniel, Baumann and Radka 
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Donnell, 1997, Le Corbusier, the Noble Savage: Toward an Ar-
chaeology of Modernism, by Adolf Max Vogt and Radka Donnell, 
1998. 

На български: „Пасаж на страстта“ (1993, изд. Пигмали-
он), „Край Валензее“ (1995, Пигмалион). 
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ДДооннччеевваа,,  ЦЦввееттaa  

((11995555))  

 
Цветa Дончева е родена в Бургас 

през 1955 г. След завършване на сред-
ното си образование е стажант в Кук-
ления театър – Бургас и е приета в 
Института за културно-просветни 
кадри, специалност „Театър“, в гр. 
Варна. Работи като театрален режи-
сьор в родния си град, а през 1990 г. 
заминава за САЩ и се установява в 
Чикаго. Продължава да се занимава с 
театър, като поставя в превод на анг-
лийски „Греховната любов на зографа 

Захарий“ и „Апокалипсис“, докато през 2000-та година заедно 
с писателя Добри Карабонев създават театър „Апостоли“ и 
вече с български актьори режисира отново „Греховната любов 
на зографа Захарий“ и с този спектакъл правят турне в няколко 
щата. Включена е с поезия в първия алманах за проза и поезия 
на българските автори по света. 
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ДДууллччеевваа,,  ВВииооллееттаа  

((11994444))  

 
Виолета Николова Дулчева е ро-

дена в с. Бутан, обл. Монтана. Омъ-
жена в гр. Пазарджик.  

Завършила е ТПФ „Юлиус Фу-
чик“ гр. София, специалност „Худо-
жествена фотография“. Практикувала 
е професията си в Комитета за култу-
ра, ТСК „Българска фотография“ гр. 
Пазарджик, като фотограф и технолог, 
18 години.  

По време на работата си участва 
активно в развитието на предприятие-

то и утвърждаването му като културна институция. 
Пише поезия и проза от 1996 г., сътрудничи на редица 

списания и вестници в България и чужбина и експонира реди-
ца фотоизложби. 

Член е на дружеството на писателите гр. Пазарджик. 
Носител на златен и сребърен медал на „Fast West 

Eurointelect, гр. Варна,1998 г. и на наградата на община Пазар-
джик за ярки постижения в областта на изкуството и култура-
та, раздел фотография 2008 година. 

От 2004 г. живее в Италия. 
В Италия – град Салерно, членува от 2005 г. в културната 

асоциация „Centro Artistisaleknitani“, където работи за популя-
ризирането на българската култура в Италия. Успоредно с това 
пише и печата в различни издания в страната и други страни, 
извършва репортерска дейност и има множество фотоизложби. 
Печата в съвместни българо-италиански сборници: „Есенна 
дъга“ – България, „Доброе ехо“ – Украйна, L’ATTESA – Ита-
лия, Поетичен сборник, „Балкон с рози“ – съвместно издание 
България – Италия. Печата в UTE – Universita della, Terra eta – 
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Италия, cava de’tireni, където печели Konkurso Letterario – 
Paroze d’argento (Сребърни думи – 2015). 

Членува в Club Inner wheel Eboli – Италия, където в съв-
местно печатно издание Insieme Scrivendo – печели конкурс с 
монолога си Il silenrio bianco, за 2013 г. Печата в ХХI edizione 
на Centroartistisalernitani – Nataze all’inegna dell’arte и печели 
конкурса за 2014 г. 

Сътрудничи с репортерска дейност в Италия на вестници-
те: Dialogo Grafica Expres Battipagia и вестник Bulgarien 
Eхspres – Рим. 

Автор на поетичните книги: „Несънувани сънища“ (1996), 
„Вървя към тебе“ (1998), „Като крило на пеперуда“ (2000), 
„Делничен монолог“ (2003), „Земя за поклон“, „Terra Da 
Riverire“ (Италия, 2008), „Завръщането Ritorno“ (2012), „Неиз-
пратени писма“ (2013), (България и Италия, 2014), „Размисли 
Rifzesioni“ (2014), „Le Sirene Non Piangono“ (Италия, 2017). 

Съосновател е на Българо-италиански културен център гр. 
Салерно – неделно училище „Райна Княгиня“. 
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ЕЕббеерртт,,  РРууммяяннаа  ККоожжууххаарроовваа  

((11994433))  

 
Румяна Еберт, по баща Кожуха-

рова, е родена в Пловдив през 1943 г. 
През 1966 г. емигрира в Германия.  

Следвала е химия в СУ „Св. Кли-
мент Охридски“ и в Техническия уни-
верситет Мюнхен, където е защитила 
докторат по химия.  

Работила е дълго в патентно бюро 
в Мюнхен, в Института по съдебна 
медицина – Хайделберг и като кон-
султант по патентно право в Базел, 
Швейцария.  

Следвала е музиковедство в Хайделберг. 
Издала е четири стихосбирки на немски: „Entgegenkom-

men“ („Приближаване“) (1992), а „Schnittstellen“ („Пресечни 
точки“) в издателство „Кастел“ (1996).  

През 2013 г. в издателство „Визер“ излиза „Ecken und 
Ovale“ („Ъгли и овали“), която книга излиза в разширен обем 
през 2015 в издателство „Канети“ – Русе на български и немс-
ки, а през 2016 в издателство „Академска книга“, Нови Сад – 
на сръбски и немски.  

През 2017 излиза стихосбирката „Mitlesebuch 135“ („Про-
читана заедно книга 135“), а през 2019 излиза заедно със съав-
торката Цвета Софрониева „Reflections in a Well“ („Отражения 
в кладенец“) на английски и български в лондонското издател-
ство „Paekakariki Press“. 

Публикувала е стихове в много антологии и списания в 
Германия, Австрия и Швейцария.  

Превела е българска поезия, автор е на есета за българска 
поезия на немски и е издател и преводач на две книги от Геор-
ги Марков „Жените на Варшава“ и „Портретът на моя двой-



... в европейската, американската и австралийската диаспора в периода 19. – 21. век 

 83

ник“ в издателство „Визер“ (2010 и 2011). Нейни преводи и есе 
за Атанас Далчев са излизали в сп. „Akzente“. 

Носителка е на награди и литературни стипендии, една от 
които е Наградата за лирика на град Манхайм през 2007 г. 

Понастоящем живее в Берлин. 
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ЕЕввъъннсс,,  ААннаа  ЛЛиийй  

 
Ана Лий Евънс (Ана Каракаше-

ва), е танцьор и хореограф от Плов-
див. Завършва актьорско майсторство 
в НАТФИЗ – София и после пак там 
специализира танцов театър. Създава 
първата школа и трупа за съвременен 
танц и танцов театър в Пловдив.  

Автор е на повече от двайсет 
спектакъла, изпълнявани на различни 
сцени и танцови форуми в България и 
в чужбина. Сред най-интересните ѝ 
проекти са пет двайсет и четири часо-

ви танцови маратона, два спектакъла, изработени в Окръжния 
затвор – Сливен и множество улични представления.  

От две години е омъжена и живее в Ел Пасо, Тексас, къде-
то преподава танци и пише. Романът „Фламенко в затвора“ 
(2018) е първата ѝ книга. 
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ЕЕггоовваа--ДДииннеевваа,,  ГГееррггааннаа  

((11997788))  

 
Гергана Егова-Динева е родена на 

26.09.1978 г. в гр. Бухово, Столична 
община. Защитила е бакалавърска 
степен по социална педагогика в СУ 
„Св. Климент Охридски“. Веднага 
след дипломирането си започва рабо-
та към Агенцията за социално подпо-
магане, където работи до 2016 г., ко-
гато заедно със съпруга си и дъщеря 
си емигрира в Торонто, Канада. 

Не много дълго след пристигане-
то си става част от трупата на българ-

ския театър „Отражение“. Участва в постановките „Двубой“ по 
Иван Вазов и „Маршрутка“ на Елин Рахнев. 

2017 г. е знакова за Гергана. От печат излиза първата ѝ 
книга с кратки хумористични разкази „Емигрантски неволи“ и 
започва работа като главен учител в Българското неделно учи-
лище „Канев“. 

През 2019 г. бял свят вижда и втората ѝ книга „Fuckтичес-
ки всичко е възможno“. 
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ЕЕннеевв,,  ЗЗллааттккоо  

((11996611))  

 
Златко Димитров Енев е българс-

ки писател и издател на електронното 
списание „Либерален Преглед“ (www. 
librev.com).  

Досега в България е публикувал 
шест книги (трилогията за деца „Го-
рата на призраците“ (2001 – 2005), 
романите за възрастни „Една седмица 
в рая“ (2004) и „Реквием за никого“ 
(2011), както и есеистичния сборник 
„Жегата като въплъщение на българс-
кото“ (2011).  

Детските му книги са преведени на няколко езика, между 
които и китайски.  

Живее в Берлин от 1990 г. 
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ЖЖееккоовв,,  ККооссттааддиинн  ИИвваанноовв  

((11995588))  

 
Костадин Жеков е роден във Ве-

лико Търново на 22.03.1958 г. Завър-
шил е Техникум по автотранспорт. 
Музикант на свободна практика (1974 
– 1990) и дисководещ, тонрежисьор, 
музикален редактор и водещ на автор-
ско предаване за българска поп и рок 
музика в първото лицензирано УКВ 
Радио в България, след Радио София – 
Радио Хасково от 1991 до 2000 г. Реа-
лизирал е интервюта в ефир със звез-
ди от българската поп и рок сцена за 

слушателите на същото радио. Създател е на стотици аудио 
монтажи, миксажи и рекламни радио клипове. 

От 2002 г. живее в Чикаго – САЩ. През 2005 г. участва 
като гост музикант на ударни инструменти в демо записи за 
авторски музикален албум на мултиинструменталиста Алфред 
Томпсън в САЩ. От няколко години е шофьор на лимузина в 
Еванстън, Илинойс. 

Издадени книги в България: „Корени към дъжда. Поезия“ 
(1997), „Първият щрих. Разкази“ (2001), „Лирика и разкази“ 
(2012) и „95.3 радиостраници“. Негови творби са публикувани 
в електронните списания „Литературен свят“, „Книги News“, 
на страниците на в. „България Сега“, ежегодния български 
литературен сборник „Любослов“ – Чикаго и антологията 
„Българско слово на литературния глобус“. 

Автор на едноактната джаз-пиеса „Корени към дъжда“ в 
изпълнение на актьора Красимир Доков и джазмена Димитър 
Русев през 1987 г. в Хасково. 

Членува в Лига на българските писатели в САЩ и по све-
та, приемник на СБП в САЩ от самото му основаване през 
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2010 г. в Чикаго. Удостоен е с почетен знак НИКЕ от същото 
сдружение за активната му творческа дейност. 

Неговото писано слово присъства в библиотеки в Бълга-
рия, Chicago Public Library, Las Vegas Public Library, Library of 
Congress – Washington. 

Притежава няколко лиценза от авторско право – САЩ за 
авторска художествена фотография. 

Самостоятелни фото изложби: „До Чикаго и напред“ 
(2004) и „Артбленда“ (2016 – Хасково), и в Български култу-
рен център – Чикаго САЩ през 2018 г. 
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ЖЖееччеевваа--ББааййллсс,,  ККрраассииммиирраа  

((11996644))  

 
Красимира Жечева-Байлс е роде-

на на 19.09.1964 г. в гр. Варна. Полу-
висше образование получава в Наци-
оналната спортна академия гр. София 
– 1991 г. специалност „Джаз данс и 
хореография на модерния танц“. За-
нимавала се е с различен тип творчес-
ка дейност и изкуства – музика, танци, 
рисуване и литература. Писателският 
ѝ псевдоним е Кей Джей Би. 

Работила е в голяма варненска 
компания като дизайнер на мебели и 

мениджър, сега, освен с писането на книги, работи като дизай-
нер на мебели и интериор на свободна практика. Пътуванията 
ѝ по света я срещат с настоящия ѝ съпруг, който е австралийс-
ки гражданин.  

През 2013 г. заминава за Австралия, първо в гр. Аделаида, 
а после и в гр. Пърт, Западна Австралия. Там се включва ак-
тивно в българската общност и една година е президент на 
Българската асоциация „Родина“. Инициатор е и на създаване-
то на Клуб на захласнатите любители на книги, създавайки и 
библиотека от личния си архив. 

През 2017 г. участва в конкурс, организиран от Салона за 
българска култура и духовност в Чикаго и специално написа-
ният ѝ разказ за тях „Птича песен“ е награден с първа награда. 
Друг разказ – „Мечтата на стария бюфет“, е удостоен с трета 
награда през 2019 г. В края на 2017 г. след семейно решение се 
завръща в България и сега живее и пише в родната Варна. Наг-
радена е с плакет „За принос към литературата“ от Сдружение 
„Литературно общество“ – Варна, чиито член е. Член е и на 
Съюза на независимите български писатели (СНБП), на Съюза 
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на европейски писатели и писатели от други континенти 
(СЕПИ). 

Издадени книги: „Единствена“ – поезия (2008), „Птича пе-
сен“ – сборник разкази (2020). 

Има участия в редица сборници и алманаси. В момента 
работи върху роман с работно заглавие „Старецът зад моята 
врата“ – философия, исторически изследвания върху човешки-
те цивилизации, живота и смъртта, с вкус на магически реали-
зъм и с доза хумор, предадени чрез живота на една жена. 
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ЗЗааббууккооввеецц,,  ВВииккттоорриияя  

((11993300))  

 
Виктория Забуковец е родена на 

17.11.1930 г. в София. Баща ѝ – Сте-
фан Цолов, завършва Семинарията в 
София и е бил свещеник. След Втора-
та световна война семейството емиг-
рира в Австралия. Била е учител по 
стара история, английски и немски 
език в Presbyterian Girls College, St 
Aloysius College и Seymour College. Тя 
е сред първите, които започват работа 
в етническо радио (декември 1976) и 
подготвят програми на български език 

(1977). Организатор е на Националната конференция на радио-
асоциацията на Австралия (1979). Виктория Забуковец е нове-
лист и поет. Член e на групата на писателите на Южна Австра-
лия. Наградена е с ордена на Българската православна църква 
„Св. св. Кирил и Методий“ II-ра степен (1975) и ордена на Ав-
стралия „60 години от края на Вторатата световна война“ 
(2005). 

Издала е романите „Светлината на черното мастило“ 
(2009) и „Втората вълна“ (2015) – „The second landing“, 
Australia (1993) и стихосбирката „От наблюдение до разбира-
не“ (2014). 

 



Георги Н. Николов. Енциклопедичен справочник на българската литература ... 

 92 

 
ЗЗааииммоовваа,,  ЖЖееннии  ААннггееллоовваа  

((11991177  ––  22000055))  

 
Прочута българска емигрантка и 

поетеса, авторка на повече от десет 
стихосбирки, издадени в САЩ и Бъл-
гария, участничка в културния живот 
на българската емиграция. 

Родена е през 1917 г. в Ботевград. 
Родът им е съвсем обикновен, но Же-
ни има късмета от рано да попадне в 
средите на литературния елит, в об-
ществото на най-добрите български 
поети и писатели. Още като ученичка 
тя публикува свои стихове в сп. 

„Звън“ и „Обзор“, в. „На жената“ и др. 
След завършване на Софийската музикална академия Же-

ни получава примамливо предложение да продължи образова-
нието си в Швейцария. Но съдбата я изпраща в Рим, където 
през 1947 г. съпругът ѝ Стоян Зимов, син на известния гене-
рал, е назначан за военно аташе. През 1950 г. съпругът ѝ е от-
зован за България. Разбирайки, че съпругът ѝ е попаднал в по-
литическа немилост, тя решава да не се завръща в България и 
от 1951 г. става „невъзвращенка“. Отнемат детето ѝ затова, че 
разтрогването на брака ѝ е по нейна вина. Остава сама с мечта-
та си за музикална кариера. За да се издържа, започва да рабо-
ти във фабрика за конци. 

Емигрира в Америка, където на 17.12.1962 г. получава 
американското си гражданство. През 1971 г. в гр. Ню Йорк 
издава първата си стихосбирка „Балкански Ек“. Премества се 
да живее в Калифорния през 1972 г. През 1978 г. са записани 
най-хубавите ѝ творби в авторско изпълнение за златния фонд 
на Конгресната библиотека във Вашингтон. Жени получава 
множество престижни литературни награди в Америка и Ев-
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ропа. Издадените от нея 15 поетични книги са категорично 
потвърждение на високото признание за нейния безспорен та-
лант. 

Член на Световната асоциация на поетите, почетен член 
на Международната поетична академия в Кеймбридж, с три 
награди за поезия в Калифорния (златен медал – 1985 и 1988, 
сребърен – 1989). Нейни стихотворения са преведени на 17 
езика. 

След 10.11.1989 г. се завръща за постоянно в България. 
Умира на 11.01.2005 г. в София. 

Издадени книги: „Писма до Корадо Алваро“ (на итал. ез., 
1956), „Песни разпилени“ (1971), „Щъркели“ (1972), „Марте-
ници“ – стихове (1977, 1978), „Тракийско злато“ (1981), „Тъм-
ната звезда“ (на англ. ез., 1985), „Прокудената“ (1990), „Отвъд 
океана“ (1995), „Недопята песен. Избрана лирика“ (1997), „Из-
брани стихове“ (двуез. – бълг. и фр. ез., 2000), „Безкрайна бро-
еница“ – сонети (2001), „177 сонети“ (2002), „Броеницата про-
дължава. 185 сонета“ (2003), „Мост през океана. Огнянов – 
Заимова в писма и стихове“ (съавт. с Хр. Огнянов, 2004). 
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ЗЗааххааррииеевваа,,  РРууммяяннаа  

((11995500))  

 
Румяна Захариева е родена през 

1950 г. в Балчик. Завършва Английс-
ката гимназия в Русе, славянска и анг-
лийска филология в Бон.  

От 1970 г. живее в Германия. 
Немско-българска писателка на сво-
боден хонорар, поетеса и преводачка.  

Сътрудник на Западногерманско-
то радио WDR 3 и WDR 5, HR, ORF, 
DLF и DR, и на DW, автор на радио-
пиеси за деца и възрастни и предава-
ния за България и българската литера-

тура. Член на Германския ПЕН клуб, на Писателския профсъ-
юз и на писателското обединение DIE KOGGE.  

Първите ѝ публикации са от 1964 г. във в. „Септемврий-
че“, сп. „Пионерски ръководител“ и сп. „Родна реч“.  

Пише на немски от 1975 г. Публикува първата си стихос-
бирка „Geschlossene Kurve“ през 1978 г., за която е удостоена с 
литературна награда за млади автори от Северен Рейн Вестфа-
лия и която излиза през 1985 г. в България под едноименното 
заглавие „Крива затворена“ в изд. „Народна младеж“. Следват 
стихосбирките „Последната жена“ (1992), „Am Grund der Zeit“ 
– „На дъното на времето“ (1993, 2013), „Обмяна на сънища“ 
(1997) и „Traumwechselstörung“ – „Смущение в обмяната на 
сънища“ (2013). 

Първият ѝ роман e „Eines Tages jetzt oder warum verandert 
Elisabeth Schleifenbaum ihr Leben“ – „Имало едно време сега 
или защо Елизабет Шлайфенбаум промени живота си“ (1987, 
2015), последван през 1990 г. от романа за българското ѝ детс-
тво „7 Kilo Zeit“ – „7 килограма време“, преиздаван 1993, 1999, 
2006 и 2013 г. 
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Борбата на жената-интелектуалка за собствена идентич-
ност извън границите на матерния език е тема на романа ѝ 
„Bärenfell“ – „Меча кожа“ (1999) – с награда на елитното чита-
телско обединение Bonner Lese.  

С чувство на хумор и себекритичност авторката рисува 
трагикомичната борба на Изтока и Запада за интеграция и бор-
бата на женското и мъжкото начало, олицетворени от една 
смесена брачна двойка в романa „Transitvisum fürs Leben“ – 
„Транзитна виза за живот“ (2013) – с работна стипендия на 
Творческата фондация Северен Рейн Вестфалия.  

Борбата за материално, духовно и сексуално оцеляване на 
самотната майка-чужденка (балканджийка), млада жена с 2 
деца, 4 мъже (германци) и 5 руски зайчета-джужета се темати-
зира в сборника ѝ от къси еротично-сатирични разкази „Die 
geliehenen Strapse“ – „Жартиери на заем“ (1998, 2001, 2015) и в 
„Schenk mir ein Jahr ohne Weihnachten“ – „Подари ми една го-
дина без Коледа“ – сатирични текстове по поръчка на Западно-
германското радио WDR 5 (публикация от 2013 и 2015 г).  

През 2009 г. е премиерата на пиесата ѝ „Sternenjagt“ – „На 
лов за звезди“ в Северинс Бургтеатър в Кьолн, по едноименния 
ѝ еротично-сатиричен разказ от сборника „Жартиери на заем“. 

През 80-те години публикува в свой превод Антология на 
българската женска поезия и избрани произведения на 60 бъл-
гарски поети, писатели и критици в реномираното сп. DIE 
HOREN – това е първо обстойно представяне на оригинална 
съвременна българска литература в Западна Германия.  

Превежда в „Българска библиотека“ (изд. Авлос), избрани 
стихове на Константин Павлов, Блага Димитрова, Радой Ра-
лин, Любомир Левчев и проза на Ивайло Петров, по които 
прави предавания за Западногерманското радио WDR 3 и 
WDR 5, и др.; превежда романите на Николай Табаков „Да“ – 
„Ja“ (2013) и „Няма да е все така“ (под заглавие „Der erdachte 
Krieg“ – 2015). 

От 2014 г. Румяна Захариева сътрудничи на сп. „Съвре-
менник“ със стихове, с романа си „Ръкавици за Студената вой-
на, спомени от детството“ и преводни текстове. 
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В момента работи над немския си роман „Блюстителката 
на реда“ („Die Ruhestifterin“); пише романа си „Транзитна виза 
за живот“ и търси издателство за първия си роман на българс-
ки „7 килограма време“ (алтернативно заглавие „Ръкавици за 
Студената война“). 
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ЗЗддррааввккоовваа,,  ССллааввккаа  

((11997766))  

 
Славка Здравкова е родена на 

29.05.1976 г. в гр. Златица. През 1991 
година, заедно със семейството си, се 
мести в София. Завършва висшето си 
образование в НБУ със специалност 
„Политология“ към департамент „По-
литически науки и масова комуника-
ция“, след което дълги години работи 
в сферата на социалните дейности към 
Агенция за подбор на персонал. От 
2017 г., заедно със семейството си, 
живее и твори в Обединеното кралст-

во на Великобритания. Към настоящия момент в Англия учи в 
колеж и работи като анкетьор към социологическата агенция 
Gov.uk. 

Множество нейни разкази и стихове са публикувани в ре-
дица български литературни сайтове за млади автори като 
„Хулите“, „Буквите“, „Откровения“, „Бг Стихове“ под псевдо-
ним Slaveya. Нейни разкази са публикувани в електронното 
младежко християнско списание за млади писатели „Freedom 
Generation“. Участва със свои стихове в антология „Любовно 
еротични звуци за вечността“.и в редица престижни национал-
ни и международни конкурси. 

Автор е на „Състояния“ – стихосбирка (ел. изд., 2011), 
„Състояния / Alternate states“ (билингва, 2019), „Божествено“ – 
къси разкази (ел. изд., 2020), „Годишният плакат изрисуван с 
имена“ – новела (ел. изд., 2020), „Пробуждане“ – стихове (ел. 
изд., 2020). 
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ЗЗллааттеевв,,  ББооййккоо  

((11997755))  

 
Бойко Златев е роден в Пловдив 

на 24.08.1975 г. Завършва НПМГ през 
1993 г. Магистър по астрономия и 
магистър по приложна статистика в 
СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е 
на над 20 научни публикации по аст-
рономия, статистика, история, фило-
софия и др., както и на множество 
стихотворения, разкази, публицис-
тични статии, публикувани в сп. 
„Пламък“, сп. „Понеделник“, в. „Сло-
вото днес“, в. „Новият пулс“, в сту-

дентския в. „Меркурий“, „Русская зарубежная газета“ (вестник 
на Православния богословски институт „Св. Сергий“ в Париж) 
и други издания. Дебютната му стихосбирка „Азбука на свет-
лината“ (С., Хрикер, 2004, преиздадена през 2012 г.), е отличе-
на с наградата на Българския ПЕН-център на 33-я Национален 
преглед-конкурс на дебютната литература „Южна пролет“. 
Втората му стихосбирка, също издадена през 2012 г., се нарича 
„Коренът на времето“. Носител е и на множество други награ-
ди от национални литературни конкурси. Основател и главен 
редактор на интернет списание „Палитра“ – издание за изкуст-
во, наука, философия и публицистика. Преводач от руски и 
английски език на книги, статии и документални филми. От 
2007 г. живее в гр. Едмънтън, Канада. 
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ИИвваанноовв,,  ИИввоо  

((11997744))  

 
Иво Иванов е роден на 28.03 1974 

г. в София. Завършва Националната 
спортна академия със специалност 
„Баскетбол“ и „Журналистика“ в СУ 
„Св. Климент Охридски“. Живее в 
щата Канзас повече от 25 г. Работи 
като спортен журналист както в Бъл-
гария, така и в САЩ. Пише за обик-
новените хора, попаднали в необик-
новени ситуации и по-рядко – за из-
вестни личности, като Ланс Армст-
ронг, Лоло Джоунс и Леброн Джеймс. 

В Канзас Сити работи като директор по маркетинг в сфе-
рата на уеб дизайна, продукция от „А до Я“ на видео материа-
ли, графичен дизайн, фотография и социални медии. В града, 
където живее, тренира два гимназиални футболни отбора – 
момчетата през есента и момичетата през пролетта. Член е на 
местния Ротари клуб. Всяка събота води едночасов сегмент в 
популярно местно радиопредаване. Всяка сряда вечер прави 
подкаст с група приятели. Играе активно баскетбол и футбол. 
От 1999 г. е капитан на отбор, който се състезава веднъж в 
седмицата срещу други отбори в пъб викторина (игра по обща 
и популярна култура). 

Издал е книгите „Отвъд играта“ (2008, 2016) и „Кривата 
на щастието: за спорта, Вселената и всичко останало“ (2015). 
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ИИвваанноовваа,,  ВВииооллииннаа  

((11995588))  

 
Виолина Иванова е родена през 

1958 г. в гр. Попово. Завършила е бъл-
гарска филология в Шуменския уни-
верситет „Епископ Константин Прес-
лавски“ и международни икономичес-
ки отношения в УНСС – София. Рабо-
тила е в общински, окръжни и нацио-
нални медии като редактор и парла-
ментарен журналист. От 2008 г. живее 
в Чикаго. Един от съставителите, ре-
дакторите и авторите на годишника 
„Любослов“ до 2018 г. Публикувала е 

в електронни и печатни издания в България и САЩ. 
Автор е на книгите „Душата ми – прозрачен златен герб“ – 

стихове (1998); на сборника с разкази „Календарни чувства и 
други отговори“ (2013); на романа „Ултравиолетовият Пегас“ 
(2015) и на стихосбирката „Американска поща“ (2018). 

През 2018 г. е удостоена с Почетен знак на Държавната 
агенция за българите в чужбина за всеотдайна и родолюбива 
писателска дейност и за популяризиране на българската кул-
тура в САЩ. 
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ИИвваанноовваа,,  ДДииааннаа  

 
Диана Иванова Иванова e журна-

лист, писател, режисьор, групов тера-
певт и куратор. Получава магистърска 
степен по журналистика и масови ко-
муникации в СУ „Св. Климент Ох-
ридски“. Специализира културен ме-
ниджмънт в ICCM – Залцбург и гру-
пова психоанализа в IAG, Бон. Основ-
ните ѝ занимания са в областта на 
травмата и паметта, психическите 
последици от живот в несвобода, миг-
рацията, новите групи и движения. 

Участва като автор, съавтор и съставител в следните до-
кументални и художествено-документални издания, публику-
вани на български език: „Аз живях социализма: 171 лични ис-
тории“ (2006), „Моята улица: 39 истории с улици“ (2006), „Как 
се прави камбана“ (2009), „Моята улица: кубински истории“ 
(2010), „Травми и чудеса: портрети от Северозападна Бълга-
рия“ (2010). Автор е на поетичните книги „За любовта и други 
откровения“ (1999), „Наръчник за любовници и други после-
дователи“ (2003), „Басма и габардин“ (2013). Части от послед-
ната ѝ книга са публикувани на немски език в изданието на 
Културния отдел на град Мюнхен Frottages and Poetry. Villa 
Waldberta (2015). 

Нейни избрани статии са включени в сборника, предста-
вящ най-доброто от европейската журналистика Which Road to 
Europe, („Wieser Verlag“, Австрия, 2008 г.) 

Носител е на множество европейски награди, между които 
европейската журналистическа награда „Writing for CEE“ на 
Австрийската пресагенция (2005), журналистическата награда 
„Hostwriter“ (2014), изследователската стипендия „Memory 
Work“ на „Bundesstiftung Aufarbeitung“ (2016). 

От 2016 г., заедно със съпруга си Мартин Дитрих, Диана 
Иванова организира литературния салон „Гьотещрасе“ в Бон. 
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ИИвваанноовваа,,  ММииллееннаа  

((11996644))  

 
Милена Иванова е родена през 

1964 г. в София. Завършила е немска 
филология в СУ „Св. Климент Охрид-
ски“. През 1990 г. емигрира в Мадрид, 
Испания. 

След дълга и успешна професио-
нална кариера като генерален директор 
на софтуерна фирма в Мадрид, през 
2008 г. тя се оттегля от света на бизне-
са, за да се отдаде изцяло на дейността 
си на писател и сценарист на игрални 
филми. Пише творбите си на испански. 

Работи с реномирани международни издателства като Random 
House, Grupo Planeta, Ullstein, както и спорадично публикува 
статии на испански в списания като Glamour y Playboy. 

Първият ѝ роман „Испански любовници / Sexperiencias“ е 
преведен на седем езика и пожънва веднага успех сред читате-
лите в България, Испания, Мексико, Венецуела, Коста Рика, 
Чили, Аржентина, Колумбия, Германия, Австрия, Швейцария, 
Румъния, Италия, Португалия и Русия. 

Романът ѝ „Без захар / Sin azúcar“ е бестселър в топ 10 
листата на испаноезична литература в най-престижната све-
товна книжарница amazon.com през 2012 – 2014 г. Издаден е 
на испански, български и английски език. 

„Парола Любов“ е засега единственият роман на писател-
ката, чиeто действие се развива в България. 

Публикува в България под псевдонима Миранда Ибанес. 
Книги на авторката, издадени на български от ИК „Кро-

нос“: „Испански любовници / Sexperiencias“ (2004 и 2011), 
„Прелъсти ме / ¡Calla y bésame!“, (2007), „Без захар / Sin 
azúcar“ (2009), „Парола Любов / Contraseña Amor“ (2013). 
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ИИвваанноовваа--ННааййббеерргг,,  ДДааннииееллаа  ЛЛююббооммиирроовваа  

((11996633))  

 
Даниела Любомирова Иванова-

Найберг е родена на 06.09.1963 г. в 
София. Има докторска степен по ет-
нохореология от Института за изслед-
ване на изкуствата – БАН. Възпита-
ник е на СУ „Св. Климент Охридски“, 
където завършва българска филоло-
гия, философия и културология (1988 
– 1997) и специализира фолклористи-
ка. В периода 1994 – 1996 г. е хонору-
ван асистент по културна и социална 
антропология. Преди следването си в 

СУ се дипломира като хореограф в Института за музикални и 
хореографски кадри в София (1983). Преподавала е в Нов бъл-
гарски университет, Националната академия за театрално и 
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“, Театрален колеж „Лю-
бен Гройс“, 144 СОУ „Народни будители“ и др. Била е лектор 
в Летния семинар за чуждестранни българисти и слависти на 
Софийския университет, както и на семинари на Българо-
американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“. 
За времето 2000 – 2002 г. е стипендиант на програмата 
Research Support Scheme (RSS), Прага, Фондация „Отворено 
общество“. 

В САЩ идва през 2003 г. по покана на Down Jersey 
Folklife Center. Оттогава е провела повече от 350 танцови уър-
кшопа (повечето от тях с музиканта Ангел Назлъмов) в близо 
40 щата. След омъжването си за професора по музика д-р Гари 
Найберг и установяването си на Западния бряг започва да сът-
рудничи на Българо-македонското дружество „Подкрепа“, 
Портланд и на Българския културен център в Сиатъл. Била е 
гост-лектор в редица престижни американски университети 



Георги Н. Николов. Енциклопедичен справочник на българската литература ... 

 104 

(New York University, The Gallatin School;, Duke University; 
University of California, Los Angeles; Brigham Young University; 
University of Washington; Western Washington University и др). 
Част е от екипа координатори на читателския клуб „Readings 
from the Heart of Europe“ при Университета „Вашингтон“ (Uni-
versity of Washington). 

Пише статии, есета и стихове. Има публикации в редица 
издания. Сред литературните са „Литературен вестник“, „Ли-
тературен форум“, „Любослов“, „Отвъд кориците“ и т.н. Автор 
е на стихосбирките: „Мирис на вода“ (2005), „Последната не-
деля на септември“ (2011), „В ухото на раковината“ (2016), 
„Избрах да запиша“ (2018) – „Издателско Ателие Аб“. Моног-
рафичното ѝ изследване „Съставът за народни танци като кул-
турно явление в България“ („Марс 09“) е издадено след спече-
лен конкурс на Министерството на културата (2011) и е подк-
репено допълнително от любители на българската култура в 
САЩ. 

През 2020 в екип с джаз-китариста Людмил Крумов, ху-
дожничката Мария Апостолова и редактора Ирен Петрова 
подготвя музикално-поетичния албум „В града на спасението“ 
(Filmabee.com). В процес на издаване е следващата ѝ поетична 
книга „Ако е стих“ (2021), Издателство „Лексикон“. 
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ИИннккььоовв,,  ДДииммииттъърр  

((11993322  ––  22000066))  

 
Димитър Янакиев Инкьов е роден 

на 10.10.1932 г. в град Хасково. За-
вършва Минно-техническа гимназия в 
град Перник, следва театрознание във 
ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“, където е 
състудент с Хачо Бояджиев, Иван Ан-
донов и др. Работи в списание „Наука 
и техника за младежта“, сътрудничи 
на в. „Стършел“ и списание „Авто-
мото“. 

През октомври 1965 г. Инкьов 
успява да напусне България, устано-

вява се в Мюнхен и от 1.06.1966 г. започва работа като комен-
татор в радио „Свободна Европа“. Там прави ежеседмичното 
сатирично предаване „Весела неделя“. Той е създателят и на 
персонажа „Ботуш Каишев“ – партизански генерал, и на поня-
тията милиционеро-социализъм и бананизъм. 

Автор е на книгите: „Весела неделя“ – хуморист. разкази и 
фейлетони (1992), „Ботуш Каишев и другите“ (2003), „Ботуш 
Каишев и новото време“ – сатира и публицистика (2004), 
„Краят на радио „Свободна Европа“ (2004). 

През 1973 г. започва да пише на немски език детски разка-
зи за Баварското радио. През 1974 г. излиза от печат първата 
му книга „Куклата, която искаше да си има бебе“ (Die Puppe, 
die ein Baby haben wollte). Тя е обявена за бестселър на година-
та и е преведена на 16 езика. 

Димитър Инкьов работи в радио „Свободна Европа“ от 
1966 до края на 1991 г., след което се посвещава изцяло на пи-
сането на детски книги, между които: „Хитрата мишка“ (1991), 
„Wie gross ist die Erde?“ (1993), „Магията на парите“ (1996), 
„Аз и сестра ми Клара“(2002), „Подстригването“ (2002), „Как 
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искахме всички да са богати“ (2002), „Бебето“ (2002), „Чичо 
Тони“ (2003), „История с тенджера“ (2003), „Нашето куче 
Шнуфи“ (2003), „Как отворихме очите на нашата леля Флора“ 
(2003), „Аз, Клара и котаракът Казимир“ – разкази за деца 
(2005), повечето от които са издадени на немски и английски 
език. Негови разкази са част от учебници за началния курс в 
Германия, Австрия и др. страни. 

От 2000 г. Димитър Инкьов е доктор хонорис кауза на 
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. 

Умира в Мюнхен на 24.09.2006 г. 



... в европейската, американската и австралийската диаспора в периода 19. – 21. век 

 107

 
ЙЙееккеерр,,  ЕЕввееллииннаа  ЛЛааммббрреевваа  

((11996633))  

 
Евелина Ламбрева Йекер е родена 

на 09.05.1963 г. в гр. Стара Загора. 
Завършва Английска езикова гимна-
зия в Русе и медицина в Плевен. От 
1996 г. живее в Швейцария. Доктор на 
медицината. Психиатър на индивиду-
ална практика в Люцерн и клиничен 
доцент в университета в Цюрих. Ав-
тор на стихосбирките „Скок към 
слънцето“ (2006), „Затворен прозо-
рец“ (2007), „Между Матерхорн и 
Шипка“ (2007), „Sammle mich...“ 

(2008), „Niemandes Spiegel“ (2015), на сборниците с разкази 
„Влакът за Амстердам“ (2008), „Unerwartet“ (2008), „Бунище за 
цигулки“ (2009), „Bulgarischer Reigen“ (2018) и на романите 
„Защото говорехме немски“ (2011), „Обядът на семейство 
Щум“ (2012), „Войната на майките“ (2014), „Vaters Land“ 
(2014), „Казвам се Марчело“ (2015), „Nicht mehr“ (2016), „Из-
рично възражение“ (2017), „В името на живота“ (2019), 
„Entscheidung“ (2019). Съставител на антологията „Verborgenes 
Leben“ (2016) с текстове на непревеждани или малко преведе-
ни на немски език съвременни български автори. Член е на 
Съюза на швейцарските писатели, и на Съюза на немскоезич-
ните лекари-писатели. 
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ЙЙооввччеевв,,  ИИллиияя  
((11885500  ––  11990077))  

 
Илия Стоянов Йовчев е роден на 

12.02.1850 г. в град Сливен. Учи в 
Тулча и в Одеса, след което – в аме-
риканския Робърт колеж в Цариград и 
колежа „Хамилтън“ в Саратога, САЩ. 
Изключителен ерудит и полиглот, той 
е сред първите българи, завършили 
колеж в САЩ, където живее от 1870 
до 1879 г. След Освобождението е 
началник на Народната библиотека с 
музей в Пловдив. Автор е на първия 
български научно-фантастичен роман. 

Смятан е за „баща и основател“ на американската ни 
емиграция. Заселва се в Америка през 1870 г. още преди Осво-
бождението от турско иго. Изявява се като писател, което се 
отбелязва в алманасите на вестник „Народен глас“. 

След Робърт колеж в Цариград през 1875 г. постъпва в 
Колеж „Хамилтън“ в град Саратога, близо до Ню Йорк. От там 
изпраща дописки до вестника на Петко Славейков „Македо-
ния“ и до в. „Напредък“, в които запознава българското об-
щество със Северна Америка, с бита, ежедневието и обичаите 
на американския народ. Той е първият български журналист 
сред българската отвъдокеанска емиграция и първият корес-
пондент на български вестници в Америка. Пише и публикува 
и в американски вестници. Става първият български журна-
лист в Новия свят. Занимава се също с театрална дейност. В 
статиите му се срещат сведения за първите български емиг-
ранти в САЩ, някои от които дори вече са постъпили в амери-
канската армия. Йовчев информира сънародниците си за Сара-
тога и напредъка на учебното дело в колежа „Хамилтън“; за 
това, че в американските училища се набляга доста и на физи-
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ческото укрепване на личността, главно чрез гребането; за уп-
равлението, социалното и икономическото развитие на страна-
та. От него българите научават за президента Грант, за т. нар. 
„Кумберландска война“, за интензивния строеж на железници, 
за американските обичаи, свързани с посрещането на Коледа и 
Нова година. Що се отнася до обратния процес – запознаване-
то на американското общество с България, той отбелязва, че 
почти нищо не е направено в това отношение. 

Връща се в България и работи като учител в Сливенската 
гимназия. След Освобождението ръководи пловдивската На-
родна библиотека (01.01.1883 – 20.02.1887). В нейния архив са 
запазени негови писма на английски, френски, руски и турски 
език. По време на неговото управление става и прибирането на 
книгите на българското Цариградско читалище в Областната 
библиотека. Закупува от книжарница „Брокхауз“ в Лайпциг 
издадените в Париж в количество само 500 бр. офорти на Рем-
бранд – единственото издание, съхранявано на Балканския 
полуостров. През 1885 г. издава първия печатен каталог на 
книги в България – Katalog Jovchev, днес библиографска ряд-
кост. След Съединението полага големи усилия за премества-
нето на библиотеката в сградата, строена за Областното събра-
ние, в която тя остава до 1973 г. По негово предложение през 
1886 г. тя се преименува на „Българска народна библиотека и 
музей в Пловдив“. 

Към края на живота си отново заминава за Америка, къде-
то се занимава с журналистика. 

Умира в САЩ на 28.07.1907 г. 
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ЙЙооссииффоовваа--ТТееммппеесстт,,  ББррииггииттаа  

 
Бригита Йосифова-Темпест е ро-

дена в с. Богьовци, Софийско, в бедно 
многодетно семейство. Отначало е 
кръстена Снежана. Баща ѝ я продава 
на заможни столичани, когато е на три 
години и Снежана става Бригита. На 
своите осиновители – Йосиф и Мари-
яна, Бригита винаги е гледала като на 
единствени и истински свои родители, 
които ѝ дават изключително образо-
вание. Своето детство тя описва в ав-
тобиографичната си книга „Купено 

дете“. Учила е във Френския девически колеж „Свети Йосиф“, 
следвала славянска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. 
Сега живее и работи в Лондон. Журналистка и писателка, дъл-
гогодишен кореспондент в Лондон и Москва на в. „Литерату-
рен фронт“, „Работническо дело“, „Труд“, „Отечествен 
фронт“, „Стандарт“. Съпруга е на английския журналист и 
преводач Питър Темпест, а синът ѝ, проф. Ричард Темпест, е 
преподавател в Илинойския университет в САЩ по славянски 
езици, теория на културата и политология. Първа носителка на 
отличието на името на Петър Увалиев. Изследването ѝ „Де-
кабристите“ претърпява две издания у нас и привлича внима-
нието и на руските историци. През 1982 г. в Москва излиза 
илюстрирано руско издание на това изследване. През 1999 г. в 
Русия излиза второ, допълнено и разширено руско издание. 

Издала е книгите „Бирената чаша с монети“ (1962), „Мир 
и рози“ (1965), „Декабристите“ (1999), „Купено дете“ (2001, 2. 
доп. изд. 2007), „Беглецът в Сибир“ (2010), „Ляля, сама в ши-
рокия свят“ (2006), „Обещах да запомня – разговори с Петър 
Увалиев“ (2012), „Дневникът на Петкан“ (2013), „Петър Ува-
лиев. Изповеди“ (2014). 
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ККааллоояянноовваа,,  ЛЛююддммииллаа  

 
Людмила Калоянова е доктор на 

филологическите науки и вицепрези-
дент на Лигата на българските писа-
тели в САЩ и по света. Родена е в гр. 
Созопол. През 1990 г. започва работа 
в University of Pittsburgh и защитава 
докторска дисертация на тема „Женс-
ка идентичност и креативно писане“. 
Книгата ѝ „Създания на прехода“ 
(Übergangsgeschöpfe, Peter Lang 1998), 
която повдига въпроса за пола като 
културен и социален конструкт в ли-

тературния дискурс от началото на миналия век, получава 
международно признание в академичните среди. 

Дебютната ѝ стихосбирка „Аnadromous“ е представена за 
първи път на Празниците на изкуствата „Аполония“, 2018 г. 
Книгата, чието заглавие е алюзия за цикъла на живот на дивите 
сьомги, е своеобразно пътуване във времето, опит за завръщане, 
балансиращ на границата между прошката и изкуплението. 

Темата за емигрантството е неразривна част от творчест-
вото на авторката. Людмила е носител на множество отличия, 
между които специална награда в конкурса „Биньо Иванов“ и 
първа награда от международния конкурс „Изящното перо“ за 
стихотворение на емигрантска тематика. През 2018 г. поемата 
ѝ „Ийст Ривър“ печели наградата „Нова социална поезия“. 
Стиховете ѝ са публикувани в различни блогове, онлайн изда-
ния и алманаси. Превеждани са на английски, немски, френски 
и испански. 

Създател на Българо-американската фондация за литера-
тура, изкуство и издателска дейност Аpollonia Press. Автор на 
историко-културологичното изследване „Между лавъра и 
кръста“ (2020) и поетичния сборник „Аnadromous“ (2017). 

Людмила е лауреат на националната литературна награда 
„Нова социална поезия“ (2018). 
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ККааммббаарреевв,,  ККиирриилл  

((11997700))  

 
Кирил Камбарев е роден в Хаско-

во през 1970 г. Тук завършва матема-
тическа гимназия, а специалността 
„Прогнозиране и планиране на ико-
номическите системи“ – в Универси-
тета за национално и световно сто-
панство – София. Работи като консул-
тант и експерт към различни фирми у 
нас и в Агенцията за приватизация. 
Получава втора квалификация – за 
преподавател, в Саутхямптън, Англия. 
Живее в град Бейзингсток и е гимна-

зиален преподавател по математика. Един от редовните и наг-
раждавани участници в конкурса „АРГУС – фантастика през 
100 очи“. „Никога няма да забравя България и това, че съм 
българин. Исках да направя нещо за родината, но понеже не 
съм богат човек реших, че мога да помогна по духовному, като 
напиша книга.“ В различни сборници у нас е публикувал ре-
дица разкази. Романът „Спасителят“ (2005) е първата авторска 
книга на Камбарев. Следват романите „Боилът от Панония“ 
(2013) и „Враг на франки и ромеи“ (2017) и „Крум Страшни“ 
(2020). 
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ККаанноовв,,  ЛЛююббооммиирр  

((11994444))  

 
Любомир Канов е български пси-

хиатър и писател. Живее и работи в 
Ню Йорк. Пише разкази. Роден е на 
29.10.1944 г. в Банкя. Завършва меди-
цина и специализира психиатрия в 
Медицинска академия в София. Рабо-
ти в психиатричните болници в Лом, 
Курило, Карлуково, Градския психи-
атричен диспансер в София. През 
1977 г. е арестуван и осъден с обвине-
ние за „опит за бягство“ и „подривна 
дейност срещу социалистическия 

строй“. Излежава присъдата в Старозагорския затвор. 
Eмигрира през 1984 г. 

Автор e на книгите „Човекът кукувица“ (1991), „Парейдо-
лии“ (1996), „Ходисей“ (1997), „Между двете хемисфери“ 
(2002), „Вселената според Гуидо“ (2009) и „Стрела от тръсти-
ка“ (2011). Негови творби са превеждани на английски, немски 
и чешки. 

Известно време се занимава с производство на вино от 
наследствените лозя, след като е възстановена собствеността 
върху земеделските земи след 1989 г. Неговата марка печели 
международни награди. 
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ККааппииннччеевваа,,  ТТаанняя  

 
Таня Капинчева израства в Стара 

Загора, където завършва гимназия с 
преподаване на руски език. Висшето 
си образование получава в СУ „Св. 
Климент Охридски“, специалности 
чешка и българска филология. Рабо-
тила е като хоноруван асистент в Со-
фийския университет, а по-късно и 
във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. 
От 1997 г. е преводач в чешко-
българска фирма, отначало в Бълга-
рия, а от 1999 г. – в Чехия, където жи-

вее. Тук работи като лектор по чешки език за чужденци, както 
и по английски език. 

В Чехия написва своя първи роман „Мрежата на живота“, 
издаден от издателство „Делакорт“ през 2014. На следващата 
година същото издателство издава и втората ѝ книга с разкази 
„Слънце на нашата уличка“, а през 2016 година отново „Дела-
корт“ издава и сборник преведени от нея разкази от Ярослав 
Хашек „Само за мъже“. 

Има още два написани романа, които чакат своя издател, 
както и идеи за още две книги, които се надява да довърши 
през следващата година. 
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ККааппррааллоовваа,,  РРааддаа  

((РРааддккаа  ННееддккоовваа  ССттоояянноовваа))  
((11995588))  

 
Рада Капралова е родена на 

02.09.1958 г. в град Айтос, Бургаска 
област. Завършва магистърска степен 
по икономика и педагогика във ВИИ 
„Карл Маркс“ – София през 1982 г. и 
следдипломна квалификация по жур-
налистика – печат в СУ „Св. Климент 
Охридски“ през 1990 г. Тежкият бъл-
гарски „преход“ я запраща на брега на 
Бяло море, в Гърция, където работи в 
социалната сфера и продължава да 
твори. През 2013 г. заедно с шепа ро-

долюбци е сред основателите на Клуб на дейците на културата 
„Нов живец“ – Атина. Включва се активно в списването на в. 
„България днес“ и поддържането на творческия огън у бълга-
рите – емигранти. Със старата си професия – журналистиката 
и новото си увлечение – живописта, тя помага на събратята си 
по перо като редактор и илюстратор на книги. 

Творбите на Рада, независимо дали използва като изразно 
средство словото или багрите, са пропити от носталгията по 
красивата родна природа и копнежа да опознае духовните тай-
ни на живота и Вселената. Опитът в странство, бил той личен 
или изстрадан от нейните сънародници, я учи с усмивка да 
преодолява горчилките на миналото и с воля да превръща нас-
тоящето в мечтаното бъдеще. 

Носител е на отличия и награди за литература и живопис. 
Автор на книгите: „Върху айсберг гореща сълза. Лирика“ 

(1999), „Отговорът е любов. Лирика“ (2007), „Завръщане на Пе-
нелопа. Лирика“ (2014), „Емигрантски Декамерон. Сатирична 
поезия“ (2016), „Родината в мен. Стихове и разкази“ (2020). 
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ККааррааббооннеевв,,  ДДооббррии  

((11994477))  

 
Добри Карабонев е роден в Со-

фия. Емигрира със семейството си в 
Америка през 1998 г. По професия е 
полиграфист с 33 години стаж в най-
голямата за времето си полиграфична 
база на Балканите: Полиграфичен 
комбинат „Димитър Благоев“, оставил 
в него спомените за развитието на 
полиграфията и дал му възможност да 
бъде свидетел на демократичните 
промени в Родината чрез лавината от 
новопоявили се вестници. 

Започва да пише сериозно в Америка, след като става ко-
респондент на първият вестник зад океана в Чикаго, в. „Бълга-
рия“. Именно той помества първия му роман, родил се зад оке-
ана със заглавие „Да намериш себе си“. По-късно, през 2010 г., 
излиза в книга. Вторият му роман, „Шампанско и сълзи“, из-
лиза през 2013 г., последван година по-късно от сборника 
„Страх“ – разкази и пиеси. За своята 70-та годишнина през 
2017 г. Добри Карабонев си прави подарък с „Вероника, све-
тицата от Чикаго“, едно обещано на читателите продължение 
на първата му книга. През 2019 г. излиза следващата му книга 
„Кръчмето“ – роман и избрани разкази.  

За цялостно творчество авторът е награден с голямата наг-
рада „НИКЕ“, присъдена му от Съюза на българските писатели 
в САЩ и по света.  

Член е на Лигата на българските писатели в САЩ и по 
света. 
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ККааррааббууллккоовв,,  ТТооннччоо  

((11992277  ––  22001199))  

 
Той е роден през 1927 г. в село 

(днес град) Българово, Бургаска об-
ласт, в средно земеделско семейство. 
Учи в Търговската гимназия в Бургас. 
Участва в опозиционната дейност на 
Земеделската младежка организация. 
През 1946 г., в последния клас, е изк-
лючен „по политически причини“, но 
все пак с право да се запише в друга 
гимназия. След няколко опита единст-
вено Търговската гимназия в тога-
вашния Михайловград (днес Монта-

на) го приема, там завършва учебната година. 
В началото на 1949 г. преминава нелегално в Турция, къ-

дето се свързва с българската политическа емиграция. Включ-
ва се в дейността на Българския национален комитет „Свобод-
на и Независима България“, председателстван от д-р Г. М. Ди-
митров. През септември 1949 г. е прехвърлен заедно с повече 
от двеста български политически емигранти в Италия. Престо-
ява няколко месеца в емигрантски лагери. Отказва предложе-
нията да емигрира в Америка или Австралия; иска да остане в 
Европа, по-близо до народа и страната си. От 1950 г. живее във 
Франция – с кратко прекъсване, когато се връща в България и 
е назначен за директор на в. „Земеделско знаме“ (1991 – 1992). 

Пише още като ученик. Публикува най-напред в Учени-
ческия албум на Търговската гимназия в Бургас. От 1949 г. 
сътрудничи на изданията на Българския национален комитет 
(БНК). От 1952 г. е външен сътрудник в Българската секция на 
Френското радио. Редактира поредицата книги, издадени от 
библиотека „Народна борба“, както и тези на Българското Ос-
вободително движение. Сътрудничи на френски език в други 
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издания (български и чуждестранни). Сам издава от 1998 г. 
литературното списание на френски език „Ревю периодик“. 

Издал е следните книги: „Камбаните бият“ – стихотворе-
ния (1953), „Черни години“ – стихотворения (1955), „Съвреме-
нен герой, Фантастичната стена“ – новели (1957), „La 
conscience d’Emanouïl. Roman. Flammarion / Съвестта на Ема-
нуил. Роман за пробуждащата се съвест на един комунисти-
чески апаратчик“ (Paris, 1957), „Под знака на социалистичес-
кия реализъм“ – беседи, изнесени пред българската емиграция 
(1958), „Баща и син“ – роман (1959), „Майка“ – роман (1960 – 
1961), „Cammarade secrétaire général / Другарю Генерален сек-
ретар“ – роман (1987), „Аз няма да бъда жив, но България ще 
бъде свободна. Последните часове от живота на Никола Пет-
ков?“ – пиеса (1997), „Никола Петков в Париж. Документално 
проучване“ (1997), „Песни за Никола Петков“ (1997), „Сто 
години от аферата Драйфус“ (1998), „За да не изчезне нашият 
свят с нас. Спомени на един политически емигрант“ (1999), 
„Mon dossier de traïtre à la Patrie / Моето досие на „изменник на 
Родината“ (1999), „Païssi le Bulgare / Паисий Български. Роман 
за живота на Паисий Хилендарски“ (1999), „От Черно море до 
Париж. Записки на един изгнаник“ (2000), „Бай Ганю в емиг-
рация“ (2001), „Избрани статии от емиграция“ (2004), „Поли-
тически фейлетони“ (2004), „Скици и приказки. Хумор и сати-
ра от емиграция“ (2005), „Живот мечта. Живот и дейност на 
Слави Нейков“ (2006), „Летописна книга на родът Карабулко-
ви и гр. Българово“ (2006), „Парижки разкази“. Т. 1. (2006), 
„Изгнанически стихове“ (2009). 

Умира на 04.05.2019 г. във Франция. 
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ККаарраадджжоовв,,  ССввееттллооззаарр  ССттееффаанноовв  

((11993300  ––  22000044))  

 
Роден е в Казанлък на 18.07.1930 

г. Завършил е българска филология и 
журналистика в СУ „Св. Климент Ох-
ридски“. Работил в радио Стара Заго-
ра, в. „Стършел“, сп. „Земя и прог-
рес“. Бил е зам.-гл. редактор на изда-
телството на БЗНС и гл. редактор на 
в. „Опонент“. Издава „Рекламен ал-
манах“, публикувал е в почти всички 
български вестници, писал е и за дет-
ски издания. Дълги години е живял в 
Ботсвана, а дългият му престой в Аф-

рика го вдъхновява за редица произведения с местен колорит. 
Умира на 07.03.2004 г. 

Автор на белетристичните книги „Птици в синьото небе“ 
(1978), „Санитари на морето“ (1979), „Сините изгреви на Ети-
опия“ (1983), „Островът на скорпионите“, „Отмъщението на 
богиня Изида“ (1985), „Черни разкази“ (1997), „Мини, миди, 
макси“ (1998), „Пустинята на надеждите“ (2000), „Било що 
било“ (2002) и др. 
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ККаарраассллааввоовв,,  ХХррииссттоо  

((11996688))  

 
Христо Караславов е роден на 

28.09.1968 г. в гр. София – поет, ро-
манист, автор на музика и текстове. 
Завършва 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламар-
тин“ – София и ФНПП към СУ „Св. 
Климент Охридски“. 

Автор e на стихосбирките: „Гар-
ванът на мира“ (1994), „Лято за изгна-
ници“ (2002) и „Денят на плашилата / 
Janvier“ (2016); на романите „Джоб за 
дребни монети“ (2007) и „Разпореди-
телите на смута“ (2014), както и на 

сборника с разкази „Нарушаване на беззаконието“ (2019). 
Негови стихове са преведени на руски, гръцки, румънски, 

френски, нидерландски и други езици. 
Романът му „Разпоредителите на смута“ печели наградата 

за роман на годината на СБП и е номиниран за наградата „Хе-
ликон“ за 2014 г. 

Основател и основен автор в музикалните проекти „Ива-
нът“ и „Бакутей банда“. 
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ККааррппаарроовв,,  ААллееккссааннддъърр  ММаарриинноовв  

((11990044  ––  11998833))  

 
Роден на 02.03.1904 г. в Тополов-

град. Родственик е на проф. Марин 
Дринов по майчина линия. Завършва 
гимназия в София. От 1923 г. следва 
медицина в Бари, Италия, след това 
продължава във Флоренция. Докато 
учи в Италия, публикува свои разкази 
в италиански списания. Издържа се 
сам, работи като общ работник по 
пристанищата и като огняр на презо-
кеански параходи. Известно време 
живее из пампасите на Аржентина. 

През 1930 г. завършва медицина и се завръща в София. Асис-
тент в Медицинския факултет, бактериолог в Института за 
народно здраве. Специализира в института „Пастьор“ в Париж. 
Той е първият български експерт в Женева в Световната 
здравна организация по вирусните заболявания (1955 – 1983). 
От 1967 г. е професор в Научноизследователския институт по 
епидемиология и микробиология. Има над 150 научни труда 
върху вирусните заболявания. 

Умира през 1983 г. 
Издадени книги: „Когато любовта е болест“ (1934), „Си-

ньото момиче“ (1934), „Разкази за верността“ (1938), „Среща“ 
(1938), „Нови момичета“ (1939), „Подарено приключение“ 
(1969), „Спасителят от „Титаник“ (1972), „Задната къща. Изб-
рани разкази“ (1974), „Вечери над пампасите“ (1977), „Вене-
циански гълъби“ (1980), „И аз искам да бъда щастлив. Избрани 
разкази“ (1984). 
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ККаассттееееллсс,,  ББооббии  

((11995533))  

 
Бойко Бойчев-Кастеелс е роден 

през 1953 г. Завършил е музикална 
гимназия, а по-късно и балетна педа-
гогика. Работил е във Варненската и в 
Пловдивската опери, в Музикалния 
театър в София, както и за кратко – в 
балетно студио „Арабеск“. Има голям 
принос за българската вариететна ест-
рада като солист на „Ревю-балет 
Златни Пясъци“. Боби Кастеелс е ра-
ботил дълго време и като изпълните-
лен директор на импресарска агенция 

в Брюксел. Има множество хореографски постановки на лати-
ноамерикански състави. Създал е и собствена балетна форма-
ция, която получава първа награда за хореография и костюми 
на национален конкурс за вариететни изпълнители в Казанлък 
през 1988 г. По-късно се отказва от балетното поприще и за-
вършва медицина в Белгия. 

Пише литературни творби от 2009 г. Лауреат е на между-
народния конкурс „Мелнишки вечери на поезията“, печелил е 
награди и от други литературни конкурси – „Жени и вино, ви-
но и жени“, награда на читателите в сп. „Клуб 50+“, награда в 
конкурс, организиран във Фейсбук от издателство „Буквите“ и 
др. Някои от стихотворенията са писани от двама души – са-
мия Боби и друг поет (по-скоро поетеса: става дума за поете-
сите Яна Вълчева и Йорданка Господинова). Това е нещо ряд-
ко срещано – едно стихотворение, написано от двама души, 
които водят диалог помежду си... 

Имал е самостоятелни рецитали във Варна и Бургас. Пее и 
свири на китара и на пиано. Говори перфектно девет езика. 
Живее в Маями, Флорида. 

Издадени книги: „Реката на душите“ (2011, 2. изд. 2018), 
„Откраднати нощи“ (2016), „Шесто чувство“ (2018). 
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ККааффооззоовв,,  ККиирриилл  

((11996622))  

 
Кирил Христов Кафозов е роден е 

в гр. Любимец , Хасковско. Емигрира 
през 1992 г. в САЩ. Кирил Кафозов е 
лицензиран физиотерапефт и иглоте-
рапевт в щатите Ню Йорк и Ню 
Джърси. Той е дипломант по акупунк-
тура и доктор по ориентална медици-
на. Завършил е Tri-State College of 
Acupuncture в Ню Йорк. Книгата му с 
мемоари „В търсене на корените, На 
кръстопътя на живота“, беше публи-
кувана на български и актуализирана 

в английска версия „In Search of the Roots, At the Crossroads of 
Life“. Публикувал е свои разкази в алманаха „Любослов“ към 
Лигата на българските писатели в САЩ и по света, а също в 
списанията „Чуждоземец“ и „Амбиция“ . В момента публикува 
нова книга с Author House Publishing. Като емигрант преследва 
успешно своята американска мечта в Ню Йорк Сити . Собст-
веник е на рехабилитационни центрове по физиотерапия в ща-
та Ню Джърси. 
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ККииннччеевв,,  ССттееффаанн  

((11889955  ––  11998855))  

 
Стефан Михайлович Кинчев, бъл-

гарски писател, е роден на 22.03.1895 
г. в с. Хасан Батар – днес Виноград-
ное, Бесарабия. Родът му е на пресел-
ници от с. Маломир (Карапча), Ям-
болско, а родовото име – Везирев. За 
образованието си пише, че е карал 
трикласно училище в родното село, но 
поради бедност е даден да учи коваш-
ки занаят. Детството на Кинчев пре-
минава при крайно лоши условия: 
„Роден съм в една кухня. Именно на 

кухня в него време се прекарваше зимата. Често съм болеял. 
Баща ми два пъти си дохадял от полето като оставал стадото 
си на чирака, каквото да бъде на погребението ми, но това не 
се случило и съм прекарвал и побеждавал болезнята... Съдбата 
ме доведе тук, в таз тропическа страна, на 31 година“. Емигри-
ра в Бразилия по политически причини. По пътя през океана 
загубва две от трите си деца. В Бразилия живее в град Корне-
лио Прокопио с дъщеря си Маруся и със съпругата си Ирина. 
Център на писателското му дело е романизираната трилогия 
„Странната идея на един момък“. Книгата му е обширна по 
обем и е съставена от три книги, издадени по различно време: 
първата се появява през 1960 г., втората част носи дата 1969 г., 
а третата е свързана с цялостното оформяне на този труд, за 
който авторът настоява да бъде разглеждан като едно цяло. 
Тази книга е твърде своеобразна по жанрова специфика: тя 
носи признаците на мемоарно съчинение с особеностите на 
автобиографичната белетристика, както и на художествено 
повествование. В нея има изобилен документален материал, 
който ѝ придава достоверност, присъща на историческото изс-
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ледване. Създава още три книги, които по-късно изгаря: „Ми-
ланка“, „Истина или лъжа“, „Какво струва честността“. Писал 
е и стихотворения, част от които са поместени върху кориците 
на „Странната идея на един момък“, а повечето: по страниците 
на бразилския периодичен и литературен печат. В България не 
е превеждан. 

Умира в Корнелио Прокопио на 90-годишна възраст като 
пенсионер – механик от железницата С. П. Парана. 
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ККииррииллоовваа,,  ККррееммееннаа  

((11997788))  

 
Кремена Кирилова е родена през 

1978 в град Плевен. Завършва средно-
то си образование в професионална 
гимназия по икономика и чужди ези-
ци „Интелект“, след което продължа-
ва образованието си в УНСС – гр. 
София с профил „Застраховане“. 

Започва да пише от ранна детска 
възраст, като печели конкурси за пое-
зия в родния си град. През 2003 г. 
емигрира в САЩ, където се дипломи-
ра като бакалавър по психология и 

магистър по управление на конфликта в Кенесоу Стейт Юни-
върсити (Атланта, Джорджия). По време на учението си тя 
разработва собствен проект, свързан с позицията ѝ на добро-
волец в неправителствени организации, който представя на 
годишното събиране в Бостън на Националната организация 
по геронтология в САЩ. След завършването си започва практи-
ка в неправителствена организация за бежанци в Атланта, като 
участва и в университетски проучвания в Ирландия и Куба. 

Въпреки различната от литературата посока на образова-
ние, която избира, Кремена не спира да се занимава с поезия. 
Тя има написани поредица от стихове през годините, като част 
от тях са публикувани в нейната страница за поезия – „Жива 
поезия“, или, както я определя самата тя – „Поезия, даваща 
живот“. Стиховете ѝ са нова социална поезия, преплетена с 
позитивна психология, романтизъм и оптимизъм. 

През декември 2019 г. излиза първата ѝ интерактивна сти-
хосбирка „Книга за мисли Лексикон“, която ни връща към дет-
ството и ни кара да се замислим за важните неща в живота – 
семейството, приятелите, принципите, любовта... щастието. В 
предпечат е и книгата ѝ с кратки разкази „Въображение за ре-
алност“, която ще бъде издадена през 2021 година. 
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ККииррииннккоовв,,  РРууммеенн  

((11995544))  

 
Румен Киринков е роден в София 

през 1954 г. От малък рисува и копнее 
да стане художник. Мечтата му се 
осъществява след години на лутане, 
разочарования, съзряване и пет кан-
дидатствания в Националната худо-
жествена академия, където в 1979 е 
приет в специалност „Консервация и 
реставрация“. Завършва в 1985 г. и в 
следващите 9 години работи като рес-
тавратор в Националния исторически 
музей и Националната художествена 

галерия. Макар и кръстен в зряла възраст, Румен винаги е бил 
вярващ. Преоткрил православието, в студентските си години 
той активно го изучава и се усъвършенства в традиционната 
източна иконография 

През 1994 г. заминава за Канада и се установява в Торон-
то, където в началото на 1996 г. създава собствено реставраци-
онно ателие Zograph Studio. Следват години на ежедневен 
труд, утвърждаване и работа по мащабни реставрационни про-
екти. Професионалният му живот е интензивен, разнообразен, 
но и често пъти изтощителен. Намира спокойствие, утеха и 
упование в иконописта и служението си в църквата „Св. Геор-
ги“ в Торонто, на която е иподякон и вицепрезидент и където 
понастоящем работи по изписването ѝ. 

От 2010 г. стихове пише, колкото може, както може и ко-
гато може, инспириран от Вярата, Надеждата и Любовта. 
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ККоожжууххаарроовв,,  ССттееффаанн  

((11992244  ––  22001144))  

 
Стефан Кожухаров е роден през 

1924 г. в гр. Павликени. Завършва 
Военно училище и по-късно се запис-
ва в Юридическия факултет на СУ 
„Св. Климент Охридски“, откъдето е 
изключен по политически причини 
през 1949 г. Следват години емигра-
ция през Югославия, Гърция, Италия 
до Австралия. Трайно се установява в 
Сидни, бил е мебелен полировач и по-
късно: асистент в Научноизследова-
телски институт за хранителна про-

мишленост. Умира в Сидни на 05.03.2014 г. Център в стихове-
те му са неволникът и отечеството, образът на старата майка, 
останала далеч, огорчението, че съдбата му е изпълнена с не-
чакани разочарования и превратности. Можем да припомним 
цяла галерия български автори по света, изповядващи подобен 
тип плакатна най-вече лирика. Но в сборника „Изгнаник и Ро-
дина“ – избрани творби, отпечатан във Варна през 1998 г. като 
второ издание, срещаме и заглавия с корени в старата ни исто-
рия, с фолклорни мотиви, искрена жажда за живот и интим-
ност. По текстове на поемата „Сезони“ от Стефан Кожухаров, 
хор „Мартеница“ изпълнява своята едноименна соната, пожъ-
нала огромен успех сред австралийската публика и през 1997-а 
е номинирана за музикалната награда за най-добра световна 
фолклорно-традиционна музика (ARIA awards). Съосновател 
на дружество „Родина“ – Сидни, учредено на 10.03.1978 г. 
Стефан Кожухаров е единственият българин, награден с Орде-
на на Австралия за заслуги към общността. 
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ККооллаарроовваа--ШШииннддллеерр,,  РРууммееннаа  

((11994477))  

 
Румена Коларова-Шиндлер е ро-

дена на 21.01.1947 г. в град Русе. За-
вършва английска филология с втора 
специалност „Френски език“ в СУ 
„Св. Климент Охридски“.  

Има следдипломна специализа-
ция по английска литература, история 
и общество в Оксфорд и Лийдс. Не-
колкократна специализация по френс-
ки език в Гренобъл и Париж.  

Работи дълги години като прево-
дач-специалист в Министерството на 

външните работи на България с активно участие в междуна-
родни конгреси из цяла Европа.  

Живее в Швейцария.  
Издала е стихосбирките „Лунна пътека“ (1998), „На Ети и 

Виви от Мама“ (2001), „Гарвани“ (2005), „Прашинки под небе-
то“ (2006), „Spr?hende Funken / Политнали искрици“, (2006; на 
немски език), „Градеж“ (2006), „Столетница“ (2007), 
„Sonnenrollen / Слънчеви снопи“ (2009; на немски език), „По-
анти за поети“ (2009), „Вместо молитва“ (2009), „Сталактони“ 
(2010).  

В проза има издадени 2 повести: „Да разкаже ли“ (2002; 
триезично издание – бълг., фр. и нем. ез.) и „Имало едно вре-
ме“ (2003; двуезично издание – бълг. и фр. ез.), както и етюди-
те върху културата на Швейцария: „Изкушението Швейцария“ 
(2011).  

Член е на Писателския съюз на Швейцария и на Съюза на 
писателите в Женева.  

Всяка година представя книгите си на Международния са-
лон на книгата и печата в Женева и на Салона на савойската 
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книга на Фондация „Рипай“ във Франция. Удостоена е с Наг-
радата на публиката на конкурса „Блага вест“, София, 2007 г.  

Наградена е с отличие на Седмия национален конкурс за 
поезия „Искри над Бяла – 2008“.  

Нейни стихове са номинирани на редица международни 
конкурси за поезия в Германия и Швейцария, поместени съот-
ветно в поетични антологии и специализирани литературни 
списания. 
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ККооллеевв,,  ААннггеелл  

((11995500))  

 
Ангел Колев е роден на 

12.10.1950 г. в гр. Благоевград. Баща 
му е бил граничен офицер в коменда-
турата на с. Логодаш по това време. 
Майка му е учителка. По-късно по 
границите са се родили и другите му 
двама братя. 

Завършва СМГ „Яне Сандански“ 
– гр. Гоце Делчев през 1968 г., през 
1974 г. – журналистика във ЛВВПУ – 
гр. Лвов, Украйна. 

До 1999 г. работи в столичния пе-
чат, в редакциите на вестниците „Граничар“, „Кооперативно 
село“, „Подкрепа“, „Стандарт“, „КЕШ“ и „Българска армия“ – 
като редактор, зав. отдел и първи зам.-главен редактор. 

Разкази пише от войнишките си години.  
Има десетки публикации в периодичния печат, участва и в 

литературни сборници.  
Има награди от конкурси в печата. 
Издал е две книги с пътеписи: „99 страници от Америка“ 

(1998) и „Това е Аляска“ (1999). 
От 1999 год. живее със семейството си във Филаделфия, 

щата Пенсилвания. 
Тук регистрира свой личен литературен проект „За букви-

те“. Спонсорира и разпространява книги на български автори. 
Кани творци – поети и писатели от България и организира ли-
тературни салони в Америка в българските културни центрове 
на Източния бряг и в неделните български училища. 

Съосновател е на Съюза на българските писатели в САЩ 
и по света през 2010 г.  
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През 2019 год. сдружението е преименувано на Лига на 
българските писатели в САЩ и по света (ЛБПСС), а той е изб-
ран за президент на Лигата.  

Съставител и редактор на литературния алманах „Любос-
лов“. Неговият първи брой излиза през 2012 г. 

През 2020 г. е удостоен със специалната награда на 
ЛБПСС – статуетката НИКЕ, за популяризиране на българска-
та култура. 
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ККооллеевваа,,  ММааррииоонн  

((11995566))  

 
Марион Севдалинова Колева-

Георгиева е български публицист, 
поет и преводач, член на Съюза на 
българските журналисти от 1982 г. 

Родена е на 08.02.1956 г. в Лом. 
Между 1962 и 1969 г. учи пиано в 
Държавното музикално училище и пее 
в хор „Бодра смяна“. Завършва немска 
гимназия в София и телевизионна 
журналистика в Софийския държавен 
университет. 

Като студентка участва в теат-
ралната група „СУ 113“. Десет години е работила в Младежка-
та редакция на БНТ. 

Живее 13 г. в Каракас, Венецуела (последните 5 от тях ра-
боти в World Tel-Fax Electronics като ръководител на отдел 
„Реклама и връзки с обществеността“). Преди това защитава 
магистърска степен по история на Америка в Католическия 
университет в Каракас. 

В периода 2004 – 2007 г. живее в Йоханесбург, Южна Аф-
рика, където е работила в „NetGroup“ и е била асистент на кул-
турния аташе в мексиканското посолство в Претория. 

През 2007 г. работи над проекта „Делирантният реализъм 
и литературната мистификация“. 

От 2008 г. работи като журналист, преводач и рекламен 
експерт за няколко софийски издания (Exterior, ТВ Сага). От 
месец юли 2008 г. е програмен редактор в TV7, а от 2017 г. е 
старши инспектор в Съвета за електронни медии (СЕМ). 

Автор на книгите: „Венесуела“ – пътепис (1994), „Отвъд-
ни думи“ – стихосбирка (1996), „Война на медовете“ – култур-
но-антропологична есеистика (2012), „Пчеларска ферма Ар-
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жентина“ – културно-антропологична есеистика (2012), „Спо-
мен за тропик“ – стихосбирка (2014), „Крилатата змия на пътя“ 
– сборник с разкази и повести (2014), „Тя идва в карнавално 
оперение – десет карибски истории за смъртта“ – сборник с 
разкази (2017). 

Отличена е с орден „Андрес Бейо“, втора степен, за пъте-
писа „Венесуела“ и за приноса в развитието на културните 
отношения между двете страни и с награда за специализирана 
литература МИП (Международно изложение по пчеларство) 
2012 г. 



... в европейската, американската и австралийската диаспора в периода 19. – 21. век 

 135

 
ККооннддааккоовваа,,  ММаарриияя  

((11994444  ––  22001100))  

 
Мария Иванова Кондакова е ро-

дена в Сливен на 01.04.1944 г. Баща ѝ, 
свещеник Иван Кондаков, е служил в 
сливенския храм „Свети Димитър“, а 
впоследствие в бургаската катедрала 
„Св. Св. Кирил и Методий“ и в храм 
„Св. Александър Невски“ – София. 
Именно баща ѝ я насърчава да се за-
нимава с литература. 

Кондакова израства в Бургас. На 
15-годишна възраст прави поетичния 
си дебют, публикувайки свои стихове 

в бургаския вестник „Черноморски фронт“. Въпреки пробле-
мите, които среща с произхода си, тя публикува свои стихове в 
почти всички литературни издания, в това число вестниците 
„Литературен фронт“, „Пулс“, списания „Пламък“, „Жената 
днес“, „Народна младеж“, алманах „Море“ и др. 

Кондакова има завършени три висши образования – немс-
ка филология, театрознание и режисура. 

През 1978 г. получава за творчеството си наградата „Злат-
на лира“, връчвана в рамките на културните тържества „Сли-
венски огньове“. 

През 1983 г. емигрира с двете си деца в Австрия през 
Югославия. Стига и до САЩ, но се установява в Западен Бер-
лин, където работи като доцент по актьорско майсторство. 
Продължава да публикува свои работи в Би Би Си – Лондон, 
Дойче Веле, Свободна Европа, парижкото списание „Лавенир“ 
и др. 

Едва след промените се завръща в България и през 1993 г. 
публикува първата си самостоятелна книга – „Забранена тет-
радка“. Публикува и стихосбирките „Дванадесет апостола на 
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любовта“ и „Трапеза за своите“, сборника с разкази „Балканс-
ки грешници“ и романа „Господарите на залива“. Романът из-
лиза и на немски език през 2015 г. 

Мария Кондакова почива на 09.07.2010 г. в Берлин. На 
дома ѝ в Бургас на ул. „Асен Златаров“ има поставена паметна 
плоча. 

Нейни са книгите: „Забранена тетрадка“ (1993), „Дванаде-
сет апостола на любовта“(1995), „Балкански грешници. Разка-
зи и легенди за моята земя“ (1998), „Трапеза за своите“ (2001), 
„Господарите на залива“ (2008), „Завръщане вкъщи“ (2009), 
„Die Herren der Bucht“ (Издателство, Books on Demand, Герма-
ния, 2015). 
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ККррееммззеерр,,  ККааттяя  

((11996611))  

 
Катя Илиева Кремзер е родена на 

16.05.1961 г. в София, но от много 
години живее и работи във Виена. Тя 
е магистър по електроника от Техни-
ческия университет в София (1987) и 
магистър по бизнес администрация от 
Хъмбърсайдския университет „Лин-
кълн“, Великобритания (2002). 

Стиховете ѝ са публикувани в над 
20 групи, литературни издания, сай-
тове и страници за поезия. 

През 2014 издава първата си кни-
га „Среднощно ноктюрно“. През октомври 2015 излиза сти-
хосбирката „Обичам те, любов“, а през 2017 г. – третата ѝ пое-
тична книга „Пясъчна роза“. 

Нейни стихове са включени в антологии на български 
(„Българското слово на литературния глобус“, 2018), сръбски, 
македонски, украински, турски („Съвременна българска пое-
зия“ 2018, Ахмет Емин Атасой) и арабски език („Самотата из-
триваше краката си“ 2018, Хайри Хамдан), публикувани са в 
турското списание „Берфин бахар“, многократно в сайтове за 
култура и литературни издания, като „In Life“, „Литературен 
свят“, „Културни новини“, списание „Везни“, „Факел.бг“, 
„Епицентър.бг“, вестник „Труд“, „Литературен глас“, „Жената 
днес“ и много други. 

Участвала е в множество литературни празници и фести-
вали, като Дни на Австрийската култура в Бургас 2017 г., фес-
тивал „Морски изгреви“ – Ахтопол 2016, Международен Па-
наир на книгата 2017 в НДК, фестивал „Българска душа на 
Святата земя“ – Израел, 2018 и 2019 г. 
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От няколко години пише за вестник „Труд“, Епицентър.бг 
и др., статии и репортажи за културни събития в България и 
чужбина, отразява в медиите и разпространява постиженията 
на българската култура по света. 

На 24.05.2018 г. е наградена с грамота от Министерството 
на културата за принос в популяризирането на българската 
култура, а през юни 2018 – със Специалната награда на СБП за 
участието си в конкурса „В полите на Витоша“. 

В първия международен литературен конкурс „Небесни 
Меридиани“ 2018, Израел, печели Първа награда за поезия във 
втора възрастова група. 
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ККрръъссттаанноовв,,  ММииххааиилл  

((11996622))  

 
Михаил Кръстанов е роден в Со-

фия през 1962 г. Завършва специал-
ност „Магистър по български език и 
литература“, специализация „Литера-
туровед“ през 1991 г. в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“. 

Член е на Сдружението на бъл-
гарските писатели, член на Европейс-
ката асоциация на журналистите със 
седалище Брюксел. Работил е като 
редактор в Издателска къща „Фено-
мен“, Информационна система 

„Оферти“, Информационна агенция „Балкан“. Автор на пое-
тични и прозаични текстове и литературно-критически мате-
риали, печатани в почти всички централни литературни изда-
ния. Носител и лауреат на редица поетични награди като кон-
курса за студентска поезия „Академика-90“, „Веселин Ханчев“ 
– Стара Загора, награди от поетични конкурси в Русе, Кърджа-
ли, Шумен. През 1997 г. първата му поетична книга, „Кръсто-
носец“ печели наградата за дебютна книга „Южна пролет“. 
Превеждан е на португалски, немски, френски език. От 2002 г. 
работи като преподавател по западноевропейска литература в 
университета „Кларинтиано“, щат Сао Пауло, Бразилия. Осно-
вател е на първото българско училище в Южна Америка, Сао 
Пауло. Създател на поетичната рубрика „Красива България – 
страна на поети“ в списание „Espaso Horizonte“, където се 
представя творчеството на съвременни български автори. 

Издал е книгите „Кръстоносец“ (1996) и „Странствия“ 
(2002). 
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ККрръъссттеевваа,,  ЮЮллиияя  

((11994411))  

 
Юлия Стоянова Кръстева (на 

френски: Julia Kristeva) е френско-
българска изследователка – психоана-
литик, лингвист, семиотик, философ и 
феминистка. Работата ѝ заема изклю-
чително важно място в постструкту-
ралната мисъл и литературна критика. 
Тя е също известна писателка, като 
част от романите ѝ имат за тема Бъл-
гария и Балканите. 

Юлия Кръстева е родена в Сли-
вен на 24.06.1941 г. Учи от малка 

френски език. Завършва френска филология през 1964 г. в Со-
фийския университет. През 1966 г. заминава за Париж със сти-
пендия от френското правителство и оттогава живее във 
Франция и пише на френски, а в последно време също така – 
що се отнася до кратки статии – понякога и на английски. 

Във Франция развива научна дейност, работи с Ролан Барт 
и Люсиен Голдман. Присъединява се към структуралистката 
литературно-философска група „Тел Кел“ и се омъжва за ней-
ния водач Филип Солерс. 

Получава докторат по семиология (1968) и държавен док-
торат по литература на лингвистична тема в Париж (1973). 
Професор по лингвистика в Парижкия университет става през 
1974 г. Към 1979 г. завършва обучение по психоанализа. 

Има огромно число научни публикации и книги, много от 
които са преведени на други езици, между които: „Semiotiké: 
recherches pour une sémanalyse“ (1969), „La Révolution du lan-
gage poétique“ (1974), „Polylogue“ (1977), „Histoires d'amour“ 
(1983) и „Colette“ (2004). Всички нейни научни трудове се из-
дават на английски от издателството на Колумбийския универ-
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ситет в Ню Йорк (Columbia University Press). 
Юлия Кръстева е професор в Парижкия университет „Де-

ни Дидро“ и има частна практика като психоаналитик. Редовно 
преподава в Колумбийския университет в Ню Йорк като гост-
професор, където дели професорския стол по семиология с 
Умберто Еко и Цветан Тодоров, както и в Университета на 
Торонто и др. университети в Европа и САЩ. Тя е и изпълни-
телен секретар на Международната асоциация по семиология и 
член на много редакторски съвети. Юлия Кръстева е също 
член-кореспондент на Британската академия по хуманитарни и 
обществени науки от 2002. 

През април 1997 г. Юлия Кръстева получава едно от най-
престижните отличия във Франция – Почетния легион. Юлия 
Кръстева е доктор хонорис кауза на много университети, меж-
ду които на Университета на Западно Онтарио (1995), Харвар-
дския университет (1999), Университета на Торонто (2000), 
Свободния университет в Брюксел (2000), Университета в 
Байройт (2000), New School University в Ню Йорк (2003) и Со-
фийския университет (31 май 2002 г.). 

Норвежкото правителство ѝ дава през 2004 г. Холбергова 
награда (еквивалент на Нобелова награда за хуманитарни нау-
ки), за „новаторската работа, посветена на въпросите, които са 
разположени в пресечната точка между език, култура и лите-
ратура“. 

През 2008 г. Кръстева основава международната награда 
„Симон дьо Бовоар“. Присъжда се на личности, които според 
журито са се отличили чрез художествена работа или действия 
за насърчаване на свободата на жените в света. 

Издадени художествени книги: „Самураите“ (1990, авто-
биографичен), „Les Samouraïs“ (1990), „Le Vieil Homme et les 
Loups“ (1991), „Старецът и вълците“ (Прев. от фр., 1993), 
„Possessions“ (1996), „Обладаване“ (Прев. от фр., 1998), „Meur-
tre à Byzance“ (2004), „Убийство във Византия“ (Прев. от фр., 
2005), „Thérèse mon amour, récit, Fayard“ (2008), „L’Horloge 
enchantée, Fayard“ (2015). 
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ККььооссеевваа,,  ССввееттллаа  

((11995555))  

 
Светла Кьосева е родена в Ди-

митровград, живее и работи в Буда-
пеща от 1984 г.  

Завършва история и философия в 
СУ „Св. Климент Охридски“. Главен 
редактор на двуезичното списание за 
култура и обществен живот „Хемус“, 
което излиза от 1991 г. в Унгария. 
Редактор е на радиопредаване на бъл-
гарски език в Унгарското радио.  

Превежда съвременна унгарска 
проза, поезия и драма. В неин превод 

в България са излезли над 200 публикации, повече от 30 са-
мостоятелни книги (Имре Кертес, Петер Естерхази, Петер На-
даш, Ласно Краснахоркаи, Адам Бодор, Ендре Кукорели). Пре-
водите ѝ са включени в почти всички антологии на унгарска 
поезия от последните години.  

Пише отзиви за унгарски книги, както и интервюта с пи-
сатели за литературния печат.  

През 1996 г. в Будапеща излиза стихосбирката ѝ „Водо-
равно и отвесно“.  

Нейни стихове са публикувани в българската и унгарската 
периодика.  

По-важните ѝ преводи са „Философия на виното“ (2008) 
от Бела Хамваш. „Историята на жена ми: Записки на капитан 
Щьор“ (2010) от Милан Фющ, „Щастлива книга“ (2012) от 
Балаж Дьоре, „Сянката на змията“ (2012) от Жужа Раковски; 
„Безпредметно битие“ (2013) от Жужа Бенеи; „Парцалива сък-
ровищница“ (2014) от Ноеми Киш; „Брудершафт“ (2016) от 
Едина Сворен; „Турско огледало“ (2017) от Виктор Хорват и 
др.  
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Съсъставител и преводач в антологията „22 съвременни 
български и унгарски поетеси“ (2005).  

Награждавана е многократно за активна преводаческа 
дейност: почетна грамота и плакет на Министерството на кул-
турата за принос в развитието и популяризирането на българс-
ката култура (2002, 2004); награда за българска медия по света 
на Фонд „13 века България“ (2013), награда на Дружеството на 
преводачите в Пловдив (1984) и на Съюза на преводачите в 
България (2016); от Унгария – премия от Министерството на 
културата (1999), стипендии от фондация „Милан Фющ“ за 
превод на унгарска литература (1998, 2000, 2004, 2007, 2009). 
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ЛЛааззаарроовваа,,  РРуужжаа  

((11996688))  

 
Ружа Лазарова е родена през 1968 

г. в София. Завършила е Девета френ-
ска езикова гимназия „Алфонс дьо 
Ламартин“ в София и специалност 
„Френска филология“ в СУ „Св. Кли-
мент Охридски“, както и политически 
науки в Париж. От 1991 г. живее и 
работи в Париж, където публикува 
произведенията си на френски език. 
Първите си разкази публикува през 
1980-те години в сп. „Родна реч“, 
„Студентска трибуна“ и „Пулс“. Била 

е журналист на свободна практика за френски и български из-
дания и кореспондент на Би Би Си. Нейни статии са отличава-
ни с „Палмарес на специализираната преса“ през 2006 и 2009 г. 
На френски език е издала книгите „Sur le bout de la langue“ 
(1998), „Cœur Croiséеs“, (2000), „Frein“ (2004), „Mausolée“ 
(2009), „Le Muscle du Silence“ (2012). На български език са 
„Кръстосани сърца“ (2003) – издаден и като „Coeurs croisées“, 
„Мавзолей“ (2009) – издаден и като „Mausolee“, „Органът на 
мълчанието“ (2012) – издаден и като „La muscle du silence“ и 
„Дълбоко в деколтето“ (2014). 
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ЛЛааллеевваа,,  ППееттяя  

((11996633))  

 
Петя Лалева е родена на 

17.01.1963 година в гр. Етрополе. За-
вършила е Техникум по фина механи-
ка и оптика в София. От 2005 живее и 
работи в Рим, Италия. 

Участва в международни конкур-
си за поезия в Италия: „Носталгия“ в 
Перуджа, 2008 г. и „Да освободим 
творчеството“ в Неапол, където взема 
приз и е включена в едноименната 
книга на победителите. Печели награ-
ди в конкурса „На площадчето“ в Са-

лерно през 2017, 2018 и 2019 г. Нейната биография е включена 
в „Алманах на творческата жена“ – 2019 г. 

На български език са издадени следните ѝ книги: „Небес-
на манна“ (2008), „ Венецът“ (2009), „Кръстът“ (2010). 

На български и италиански издава: „Дъх от Балканите“ 
(2009) – написана съвместно с Пиерпаоло Мариани и Бианка 
Иванова и „Жар в пепелта“ (2017), която излиза с помощта на 
„Комитет Италия – България“.  

Участва в епизод на документалната поредица „Другата Бъл-
гария“ на Мартин Карбовски. През 2009 година е гост на Колед-
ния концерт, предаден по италианската частна телевизия SKY. 

През 2018 е част от международния проект между Рим и 
Ню Йорк, където нейните стихотворения са написани под кар-
тините на италианския художник Карло Баталия. 

През годините Петя Лалева участва в различни мероприя-
тия за 3-ти март, 24 май и други, организирани от българската 
асоциация в Рим. 

През 2008 и 2018 г. дава интервюта на радио „Ватикана“ и 
радио „Татковина“, в които разказва творческия си живот. 
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ЛЛееввккоовв,,  ННииккооллаасс  

((11993333  ––  22002200))  

 
Името на поета, белетриста и 

публициста Николай (Николас) Лев-
ков у нас е познато с романа му „Зе-
мята плаче“ – 2005 г. изд. „Светът 
утре“, Париж – София и стихосбирка-
та „Изгнание и спомени“ – колекция 
Аквариум Средиземноморие, С., 2003 
г. И днес двете заглавия картинно до-
пълват българската емигрантска лите-
ратура, доколкото това понятие все 
още е актуално. Левков e роден през 
1933 г. в Бургас, а напуснал страната в 

средата на миналия век. В Сорбоната следва литература и ис-
тория. Десетки години работи за Радио Франция, в което се 
издига до главен редактор и директор и постига една от най-
големите си мечти: да има у нас клон на RFI. Левков е Кавалер 
на Почетния легион и Кавалер на ордена за изкуство и култу-
ра. Романът му „Земята плаче“ е издаден първо на френски 
език през 1958 г. и визира колективизацията на земята у нас. 

Умира на 22.11.2020 г. във Франция. 
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ММааллиинноовваа--ААннттооннии,,  ММааррссииаа  

((11994433))  
 

Марсиа Малинова-Антони (с 
рождено име Здравка), е завършила 
история през 1966 г. и известно време 
работи като асистент във ВХТИ – Со-
фия. След заминаването си за Австра-
лия (1979), разширява образованието 
си в областта на живописта, ирисовата 
диагностика, астрологията, духовната 
философия. Шест години води бъл-
гарската програма на радио ZZZ в 
Мелбърн и още четири – на радио 
4ЕВ в Бризбейн. 

Свързана е с духовните копнежи на българския народ. 
Макар и живееща в чужбина, тя радее за своята страна и с ця-
лата си душа жадува за прогреса на България. Обичта ѝ към 
родното струи на много места в нейното творчество.  

Книгите ѝ: „Вечната книга“ (2000), „Животът в небесата“ 
(2007, 2. прераб. и доп. изд. 2012), „Космична поезия“ (2007), 
„Южният кръст“ (2009, 2013), „Вечно живи“ (2011, 2013), 
„Стъкленият замък“ (2016), „Ангелски криле“ (2018), „Маест-
рото“ (2018), „В прегръдката на рая“ (2019), „Непорочният 
път“ (2019), са сполучлива палитра от философски послания, 
размисли върху човешкото присъствие в измеренията на прос-
транство и време тук, на земята, и „отвъд“. На духа във Все-
ленския хаос и сред хорския хаос „у дома“.  

Сборникът „Южният кръст“ включва иначе отделните 
кратки стихосбирки „Австралийско ноктюрно“ (1989), „Без-
домна любов“ (1989), „Северно сияние (Емигрантска рапсо-
дия)“, „Слепи птици“ (1989), „Южна Жена – Северен Мъж“ 
(Мелбърн, 1989), „С вика на вятъра“ (Мелбърн, 1990), „Сълза-
та на клоуна“ (1992), „Софиян“ (1999), „Танц на фламинго“ 
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(1999), „Цвят на магнолия“ (2000), „Завръщане“ (2003), „По 
света“, „Лунна пътека“ (2004).  

Нейно дело е и лиричният филм „Сълзата на Клоуна“.  
Част от творчеството на Марсиа носи отпечатъка на тежка 

скръб след загубата на двамата си сина, които ѝ оставят значи-
телно наследство. С него авторката финансира издаването на 
сборниците. От тях в България безвъзмездно е раздала над 100 
хил. бройки. 
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ММааррааннггооззоовв,,  ЦЦввееттаанн  

((11993333  ––  22002211))  

 
Цветан Николаев Марангозов е 

български писател, поет и драматург, 
който по време на емиграцията си в 
Германия става сценарист, продуцент, 
режисьор, автор на музика, актьор в 
множество игрални, документални и 
телевизионни филми. 

Роден е на 03.10.1933 г. в София в 
семейството на архитекта и поет Ни-
колай Марангозов. Майка му е гер-
манка. През 1951 г. е осъден за опит 
за бягство през граница. През 1960 г. 

заминава в Германия на гости на майка си, но вместо в Хам-
бург, спира в Мюнхен и остава там. През 1960 – 1991 г. пише 
пиеси за радио и телевизия, автор е на сценарии, режисьор на 
игрални филми. Част е от мюнхенския електронен авангард. 

Сред филмите му е 162-минутен документален филм за 
гуруто на германския авангард Йозеф Бойс. Участва и в рабо-
тата по серии от мащабния и много успешен телевизионен 
кримисериал „Случай за двама“: сценарист на седем от епизо-
дите, режисьор на един епизод, актьор в един епизод. 

През 1991 г. се завръща в България. През периода 1991 – 
1996 г. публикува редица книги с поезия. През 1997 г. пиесата 
му „Гъбата“ е поставена в Народния театър „Иван Вазов“. 

Представлява България на 25-о биенале за съвременно из-
куство в Сао Пауло с филма си „Видеоконцепт IV“. 

През 2001 г. Институтът за литература при БАН организи-
ра научна конференция, посветена на творчеството на Маран-
гозов. 

На 19.11.2010 г. в Нов български университет е организи-
рана втора научна сесия, посветена на творчеството му – „Цве-
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тан Марангозов в литературата, политиката, театъра и киното“. 
През 2008 г. филмовият клуб „813“ в Кьолн му посвещава 

първа цялостна ретроспектива в Германия (със заглавие „Ма-
ран Гозов – българин в Швабинг“) с прожекция на множество 
късометражни филми и на петте му пълнометражни игрални 
филма. По този повод Марангозов присъства на специална 
вечер в Кьолн на 15.11.2008 г. 

През 2016 г. в Гьоте-институт в София е организирана ки-
нопанорама „Кратки филми от 60-те и 70-те години от Мюн-
хен“ с филмите на Цветан Марангозов като част от Софийския 
международен филмов фестивал. Кинопанорамата е курирана 
от Бернхард Марш. Умира на 12.01.2021 г. 

Поезия: „Децата на Русо“ (1991), „Биография на сянката“ 
(поема) (1991), „Маймуните на радостта“ (1991), „Стъмва се – 
съмва се“ (1993), „Последно начало“ (поеми) (1994), „Поезия“ 
(1996), „Дневник без календар“ (поема) (2006), „Градината на 
епилога“ (поема) (2008), „Амплитуди“ (поема) (2009), „Избра-
но. С рисунки на Николай Майсторов“ (2010), „Травматургия“ 
(поема) (2011), „Непредвидимо минало“, (2013). 

Проза: „Безразличният“ – роман, (1959, 2. изд. 1993; 3. 
прераб. изд. 2000, 2007), „Интимна дистанция“ – интервюта 
(1998). 

Драматургия: „Гъбата или Обратното на обратното: Мо-
нолог. Усмивката на страха: Картини на едно завръщане“ 
(1995, 1999), „Музеят“, (2005). 
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ММааррииннччеевваа,,  ЗЗоояя  

((11997722))  

 
Зоя Иванова Маринчева е автор 

на стихосбирката „Танц с носталгич-
ни обувки“ (2015), издадена от изда-
телство „Летера“ с редактор Атанас 
Капралов.  

Пише на български и на английс-
ки и е позната с есетата и поезията си, 
публикувани в редица български и 
американски издания.  

Зоя Маринчева превежда и предс-
тавя български автори на английски 
език в САЩ.  

Нейни преводи са излезли в престижни американски изда-
ния като Two Lines, Washington Square Review, антологиите 
„Thresholds“ и „The Season of Delicate Hunger“.  

Родена и израснала в Бургас, завършила е българска фи-
лология в СУ „Св. Климент Охридски“ и до 2000 г. работи ка-
то журналист и редактор в печатни издания в София, след кое-
то имигрира в САЩ. Живее в Тексас от 20 г. 
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ММааррккоовв,,  ГГееооррггии  ИИвваанноовв  

((11992299  ––  11997788))  

 
Роден в гр. София на 01.03.1929 г. 

През 1946 г. завършва Първа мъжка 
гимназия (днешната НГДЕК), а след 
това следва индустриална химия. Ра-
боти като инженер-технолог и препо-
давател в техникум. На 19 години за-
болява от туберкулоза, което налага 
дългото му лечение в санаториуми. 
Там прави и първите си литературни 
опити. През 1957 г. издава „Цезиева 
нощ“. Скоро на бял свят се появява и 
романът „Победителите на Аякс“ 

(1959) и два сборника разкази и новели (1961). През 1962 г. 
издава романа „Мъже“, с който спечелва годишната награда на 
СБП и впоследствие е приет за член на СБП. Започва работа 
към издателство „Народна младеж“. Един от авторите на сце-
нария на първите серии от популярния сериал „На всеки кило-
метър“, като създава образа на умния полицай Велински. През 
1969 г. по време на вътрешната премиера на пиесата му „Аз 
бях той“ (режисьор Методи Андонов) в Сатиричния театър, 
представлението е спряно и пиесата отхвърлена. По-късно съ-
щия ден Георги Марков напуска страната под предлог, че за-
минава за Италия при брат си, който живее там. Първоначал-
ното му намерение е да изчака преминаването на скандала 
около пиесата, но постепенно решава да емигрира, особено 
след като през 1971 г. задграничният му паспорт не е подно-
вен. Установява се в Лондон, където учи английски. Започва 
работа като журналист в българската секция на Би Би Си 
(1972). Опитва се да влезе във филмовата индустрия, но не 
успява. По-късно започва да сътрудничи и на радиостанциите 
„Дойче веле“ и „Свободна Европа“. През 1972 г. Марков е изк-
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лючен от СБП. През 1972 г. е осъден задочно на 6 години и 6 
месеца затвор като невъзвращенец. Произведенията му са из-
зети от библиотеките и името му не се споменава в официал-
ната българска преса и медии до 1989 г. Държавна сигурност 
започва разработката му под кодовото име „Скитник“. През 
1974 г. на лондонска сцена се играе пиесата му „Да се провреш 
под дъгата“, а в Единбург пиесата „Архангел Михаил“, напи-
сана на английски, печели първа награда. Романът „Достопоч-
теното шимпанзе“ (на английски: The right honourable 
chimpanzee), написан в съавторство с Дейвид Филипс, излиза 
посмъртно. 

Убит като дисидент на 11.09.1978 г.. 
Издадени книги: „Цезиева нощ“ (1957), „Победителите на 

Аякс“ (1959), „Анкета“ (1961), „Между нощта и деня“ (1961), 
„Мъже“ (1962, 1963, 1990), „Последният патент; Бръснарите от 
Сребърния запад“ (1965), „Да се провреш под дъгата“ (1966), 
„Кафе с претенция ; Найлон, Мерцедес и ... МВР“ (1966), 
„Портретът на моя двойник“ (1966, 2018), „Асансьорът“ 
(1967), „Мъже ; Жените на Варшава“ (1968, 2009), „Аз бях 
той“ (1969), „Задочни репортажи за България“ (1990, 2005), 
„Литературни есета“ (1990), „Когато часовниците са спрели. 
Нови задочни репортажи за България“ (1991), „Голямата лю-
бов на Георги Марков. Неизвестни писма до Здравка [Лекова-
Маркова]“ (1992), „Портретът на моя двойник ; Жените на 
Варшава“ (1996, 2001), „Аз бях той. 121 док. за и от Георги 
Марков“ (1999), „Пиесите на Георги Марков“ (2002, 2. доп. 
изд. 2018), „Пражка пролет“ (2006), „Покривът“ (2007, 2020 ел. 
изд.), „Достопочтеното шимпанзе“ (2008), „Избрани съчинения 
в 4 т.“ (2008 – 2009), „До моя съвременник. Есета. Ч. 1“ (2015), 
„Задочни репортажи за задочна България“ Т. 1 – 2 (2016), „Не-
написаната българска харта. Есета. Ч. 2“ (2016), „Ходенето на 
българина по мъките. Есета Ч. 3“ (2016), „Колективният фалш. 
Есета. Ч. 4.“ (2019) 

Издадени на френски език: „L'odyssée d'un passeport et 
autres nouvelles“ (1983, Editions Acratie). 
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ММииннеевв,,  ИИллккоо  

((11994466))  

 
Илко Минев е роден през 1946 г. 

в София. Средно образование завърш-
ва с отличен успех и следва немска 
филология. Получава политическо 
убежище в Белгия, където завършва 
стопански науки. През 1972 г. преби-
вава в бразилския град Сао Пауло, 
после се установява в Манаус, столи-
ца на щата Амазонас. Общественик и 
бизнесмен, днес той е съдружник в 
две фирми с повече от 3 000 души. В 
продължение на 32 години, до 2011 г., 

е почетен консул на Холандия. „Почетен гражданин на Мана-
ус“ (2012). Освен български, владее немски, английски, порту-
галски, испански, иврит, ползва холандски, руски и френски 
език. 

На португалски език са издадени книгите му: „Onde estão 
as flores?“ (2014), „A filha dos rios“ (2015), „Dónde están las 
flores? : en busca de la tierra prometida“ (3. изд. 2016), а на бъл-
гарски език: „Преди да замлъкна“ (2014), посветена на негови-
те предци, избягали през 1943 г. в Бразилия. „Дъщерята на ре-
ките“ (2015) е втората му книга, излязла у нас, преведена и на 
английски език, а станала хит и в Бразилия. Третата му книга – 
„В сянката на изгубения свят“, излиза от печат през 2018 г. 
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ММииннккоовваа,,  ВВееллииннаа  

((11997744))  

 
Велина Димитрова Минкова (на 

латиница: Velina Minkoff, вдъхновено 
от героинята Myrna Minkoff в романа 
„Сговор на глупци“ на Джон Кенеди 
Тул) е писател и преводач, родена 
през 1974 г. в София.  

Насочва се към литературата още 
докато учи в английската гимназия и 
превежда американските романи 
„Машина за любов“ на Джаклин Сю-
зан (Колибри, 1992) и „Джасинта“ на 
Катлийн Уинзор (Бард, 1993).  

Завършва бакалавърска степен по английски език и лите-
ратура с профил творческо писане в Калифорнийския универ-
ситет (UCLA), магистратура по Европейски науки с профил 
история и култура в Амстердамския университет (UvA) и пост-
магистърска степен в Школата по превод на художествена ли-
тература (ETL) към Националния център за книгата в Париж 
(CNL). 

Автор е на сборника с разкази на английски език „Red 
Shorts“ (2001) и на романа „Доклад на зелената амеба за хими-
ческия молив“ (2015), който излиза във Франция със заглавие 
„Le Grand Leader Doit Venir Nous Voir“ (Actes sud, 2018).  

Сборникът ѝ с разкази на български език „Бразилски 
храст“ (2018) получава номинация на Портал „Култура“ и спе-
циалната награда „Свирепо настроение“ на НЛН „Йордан Ра-
дичков“.  

В неин превод излизат „What We Don't Know About Love“ 
на Милена Динкова-Родригес от български на английски 
(2015) и авторския ѝ сборник разкази от английски и българс-
ки на френски език „Les Shorts Rouges“ (Hémisphères, 2020).  
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Разказите ѝ излизат в „Литературен форум“, „Литературен 
вестник“, списание „Море“, литературните списания „Текс-
тил“ и „Хемус/Haemus“, „Nöbettepe“, „Жената днес“, Алманах 
„Огоста“, „Словото днес“, Vagabond, Split Peas, Drunken Boat, 
Mandragoras, Eurolitkrant и др., и са част от сборниците 
„GRANTA Bulgaria 5: Емигранта“ (Жанет, 2015), „Magyar 
Lettre Internationale“ (Jelenkor Kiadó, 2016), „Абсент: Антоло-
гия на писателите странници“ (ОПС, 2017), „WIP: Littérature 
sans filtre“ (Karthala, 2017), „Българското слово на литератур-
ния глобус“ (Сатори Ко, 2018), „Истории от 90-те“ (ICU, 2019), 
„After Communism“ (Hirmand Publications, 2020), „Моята бул-
чинска рокля“ (Колибри, 2020) и „Литературен гид: България 
за напреднали“ (Колибри, 2020).  

Нейни творби са публикувани на унгарски, гръцки, турс-
ки, персийски и арабски език.  

Живее в Париж, където пише и превежда художествена 
литература на български, английски и френски. 
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ММииттккоофффф,,  ААннаа  ММаарриияя  

((11994488))  

 
Ана Мария Миткофф е родена на 

18.09.1948 г. в гр. Фрай Бентос, Уруг-
вай. Дъщеря е на български емигрант, 
работник в месокомбината „Англо“. 
През 1968 г. се премества да живее в 
Монтевидео. През 1980 г. се мести 
отново – този път в Ла Плата, а впос-
ледствие в Буенос Айрес.  

През 1982 г. сключва брак и заед-
но със съпруга си се установяват в 
Мар дел Плата, където живее понас-
тоящем. С раждането на двете ѝ деца 

идва и идеята да запази на хартия всичко онова, което е пре-
живяла в детството и в младежките си години.  

През 2010 г. излиза книгата ѝ „Носталгия за Фрай Бентос“. 
В тази малка книжка оживяват анекдоти, различни персонажи, 
реални места. Творбата е представена във Фрай Бентос, Мон-
тевидео и Мар дел Плата. Неочаквано за своята авторка, ней-
ното произведение има голям отзвук, което поражда редица 
нови срещи. По време на Срещата на върха на латиноамери-
канските президенти, състояла се в Мар дел Плата през 2010 г., 
един екземпляр от нейната книга е бил специално подарен на 
уругвайския президент Мухика. 
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ММииттоовв,,  ДДииммииттъърр  

((11993333  ––  22001177))  

 
Димитър Митов Павлов е роден 

през 1933 г. в с. Вукан, Трънско. В 
София изучава архитектура и изящни 
изкуства, но не завършва поради 
трайното си заселване в Богота, Ко-
лумбия. Дълго време работи като 
държавен служител в селскостопанс-
кия сектор INCORA.  

Художник, пътешественик, еко-
лог и, както сам се определя, влюбен в 
природата българин. Пише статии и 
разкази, автор е на кратките поеми 

„Cuando la cruz y la espada se coaligan...“, „La laguna profanada“, 
„Donde la vida comenza al salir el sol“ и на пътеписи за Андите.  

У нас е издадена стихосбирката му „Към далечини нез-
найни...“ (2005). Книгата е посветена на колумбийските турис-
ти от клуб „Излез, ако можеш“, съмишленици по възстановя-
ване на езерото Сиеча. Самото езеро е било източено преди 
повече от век и днес възстановено, благодарение усилията на 
нашия сънародник. Затова институтът Agustin Codazzi нарича 
официално езерото „Митов лагуна Сиеча“. 

Умира на 20.07.2017 г. в Колумбия. 
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ММииттррооппооллииттссккаа,,  ННееввееннаа  

((11996699))  

 
Невена Иванова Митрополитска е 

родена през 1969 г. в София, но поде-
ля детството си между любимия ѝ 
Пловдив (при баба и дядо) и столица-
та.  

Завършила е „Руска филология“ и 
втора специалност „Английска фило-
логия“ в СУ „Св. Климент Охридски“ 
и библиотекознание в Université de 
Montréal.  

От 2002 г. живее със семейството 
си в Монреал, Канада.  

Работи като библиотекар и изследовател. 
Има два публикувани от издателство „Жанет 45“ романа: 

„Анна и планината“ (2015) и „Дарът“ (2019). 
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ММииххааййллоовв,,  ЕЕммааннууиилл  

((11997755))  

 
Емануил Иванов Михайлов e ро-

ден в град Котел през 1975 г. и е из-
раснал във възрожденското село Же-
равна. Основното си образование за-
вършва в родното си село, след което 
се насочва към гр. Сливен, където 
завършва през 1994 г. механотехни-
кум. След края на военната си служба 
работи като екскурзовод в родната 
къща на Йордан Йовков в продълже-
ние на година и половина. Стремгла-
вият политически и икономически 

развой го принуждава през 1998-а да напусне България и да 
емигрира в Италия. Там, освен че работи, той учи и музика в 
Милано – Accademia Musica Moderna, в продължение на 4 го-
дини. По-късно цялото преживяване на емиграцията се оказва 
в основата на издадената през 2018 г. негова книга, посветена 
на тази тема. 

През 2015 г. Емануил, заедно с много други начинаещи 
писатели, участва в предаването на БНТ „Ръкописът“. През 
2018 г. книгата, която той представя в предаването „Ръкопи-
сът“, а именно – „Моята мечка – хроники и размисли на един 
имигрант“ – е издадена от новооткритото българско издателс-
тво „ИвиПет“. 

Понастоящем Емануил Михайлов живее в Англия, изуча-
ва графичен дизайн и работи в Лондон, където подготвя своята 
втора книга. 
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ММииххааййллоовв,,  ММииххааиилл  

((11995555))  

 
Михаил Николов Михайлов-

Мишо е роден на 15.07.1955 г. в Со-
фия. Завършва архитектура и специа-
лизира международни отношения. 
Прекарва голяма част от живота си в 
Африка, където работи като дипло-
мат, архитект и декан в Колежа по 
изкуствата на Намибия. Почетен кон-
сул на Република България в Нами-
бия. 

Първият му роман „Анича“ 
(2000) е социална фантастика, трети-

раща появата на парите като основна причина за моралния 
разпад на човешкото общество и тяхното хипотетично изчез-
ване.  

Той е и страстен ловец, дълбоко влюбен в природата. Го-
ляма част от неговото творчество е посветено на лова и живот-
ните. Разказите му „Африкански пусии“ (2008) са възхвала на 
природата, на нейната хармония и неписани закони, наруша-
вани единствено от човека. Новелата му „Бушменска прокоба“ 
описва в съвършени детайли жестоката орисия на изчезващите 
в Африка бушмени.  

През 2010 г. „Бушменска прокоба“ е обявена в Намибия за 
„Книга на годината“ и официално представена пред обществе-
ността от министър-председателя Нахас Ангула със следните 
думи: „Да, истина е, че днес все още има хора, живеещи в пър-
вобитни условия, но в пълна хармония с природата и с възви-
шен морал, достоен за уважение и подражание и от нас – ци-
вилизованите. Михаил е съумял да ни трогне дълбоко и да ни 
направи съпричастни към страданията на тези по детски чисти 
хора“.  
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За тази новела авторът е удостоен с литературната награда 
„Дивото“ на БЛРС, посветена на писателя Дончо Цончев.  

Научните есета „Генезис на еврейската вяра“ и „Кратка 
научна философия“ разкриват интереса на писателя към теми, 
извън художествената литература. В „История на истината“ 
(2018) търси отговори на религиозни и философски въпроси, 
вълнуващи съвременния човек.  

Историческият роман „Богосъздателят“ (2016), описва 
краткия, но съдържателен житейски път на фараон Ехнатон, 
отдаден на вярата в слънчевата енергия като главен източник 
на живота, а през 2019 г. издава книга с кратка проза „Лов и 
любов“. 
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ММииххааййллоовваа,,  ННааддяя  ППееттккоовваа  

((11993355))  

 
Родена е на 05.04.1935 година в с. 

Градина, Пловдивско. Завършва бъл-
гарска филология в Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски“ 
през 1978 г. Започва да пише разкази 
и новели в края на 60-те години, които 
публикува в ежедневници, литератур-
ни седмичници и списания. Работила 
е като редактор в органа на Съюза на 
българските писатели, вестник „Лите-
ратурен фронт“ до 1990 г., преди да 
напусне страната. Живее в Лондон и 

продължава да пише за български вестници и литературни ал-
манаси, както и да публикува книги. 

Издадени книги: „Пред огледалото“ – сборник разкази 
(1969), „Неделя, ден за любов“ – сборник разкази и новели 
(1980), „Син лотос за Индия“ – пътни бележки (1983, 2. изд. 
2018), „Евангелие за един самотник. Мемоари за писателя 
Емил Манов“ (2001, 2. прераб. и доп. изд. 2013), „Луди сенки“ 
– роман в 3 части (2003 – 2006), „Чужденци в чужбина. Роман 
без маска и без грим“ (2008, 2. изд. 2015), „Миражи“ – роман 
(2009), „Грешникът зограф“ – киносценарий за игрален филм 
(2010), „Предчувствие за нежност. Усмивки от старите ленти“ 
– разкази, импресии, фейлетони (2012), „Кучето Мечо. Неиз-
мислена история“ (2013), „Въздушните кули на баща ми. Ми-
нало незабравимо“ (2020). 
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ММииххааййллоовваа--ДДииммииттрроовв,,  EEллееннаа  

 
Eлена К. Михайлова-Димитров е 

родена в с. Виногради край Мелник. 
Завършва Медицинското училище в 
София, и работи като медицинска сес-
тра в Ловеч, а след преместването на 
семейството ѝ в София продължава да 
практикува професията си в „Пиро-
гов“. Заминава за 2 г. в Либия и през 
лятото на 1990 г. емигрира в Чикаго., 
където протича значителна част от 
живота ѝ. 

Елена пише стихотворения като 
споделя, че преди поезията, голяма част от творчеството ѝ е 
под формата на музика (създава песни и лириката към тях). 
Подтикът ѝ да твори се ражда под влияние на носталгията и 
самотата в чужбина. Тя е оптимист, който се радва на хубавите 
промени в Родината и осъжда всяко действие и безхаберие, 
водещи до разруха и падение в страната (като пример – здра-
веопазване и образование). Смята, че любовта, във всяка нейна 
форма, е водещата сила за всеки човек, защото „Всичко е лю-
бов“. 

Издала е поетичните сборници „Право на обич“ (2013) и 
„Игрите на съдбата“; новелата „Пътница“ (2016) и „Врели-
прекипели“ – къси разкази (2017). 
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дд--рр  ММллааддеенноовв,,  ББоорриисс  

((11993399))  

 
Д-р Борис Младенов е роден на 

01.07.1939 г. в с. Лехчево, Монтанско. 
Гимназия е завършил в ССУ, в бив-
шия гр. Михайловград. След отбива-
нето на военната си служба записва 
медицина във ВМИ, София и се дип-
ломира през 1966 г. Следващите три 
години работи в ОБ гр. Михайловград 
и в РБ, гр. Берковица.  

През 1970 г., след успешно из-
държан конкурсен изпит, е приет за 
асистент в катедрата по пропедевтика 

на вътрешни болести, а по-късно, като старши и главен асис-
тент в Клиника по хематология, ИВБ, МА, София. Има приз-
ната специалност по вътрешни болести и хематология. В края 
на 1991 година емигрира със семейството си в гр. Сидни, Авс-
тралия. След издържани приравнителни изпити работи като 
хематолог в три болници в гр. Сидни.  

Женен. Има дъщеря и двама внуци, живущи в Австралия.  
Стихове пише от ранна детска възраст. Публикувал е сти-

хове във в. „МедиК“ като студент. След пенсионирането си, 
2014 г., активизира творческата си дейност, като събира всич-
ко написано до момента и с някои допълнения започва за пръв 
път да го публикува.  

Досега е издал 14 стихосбирки: „Еротични сонети“ (2013), 
„Вълнения“ – сонети, стихове и преводи (2014), „Ехо от близ-
кото минало“ – стихове и сонети (2014), „Старчески напеви“ – 
сонети (2014), „Закъсняла младост“ – сонети (2016), „Мисли 
надживели вековете“ – четиристишия (2016), „Фамилно дър-
во“ – автобиографична проза (2016), „I call Australia home“ 
(2016), „Две сенки бяхме...“ – сонети (2017), „Рапсодия в бяло“ 
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– сонети (2017), „Дребни радости човешки“ – сонети (2018), 
„Мигове“ – сонети (2019), „С лира и слушалка“ – юбилейна; 
сонети, стихове и преводи (2019), „Сонети. Уилям Шекспир“ – 
преводи (2019), „Лирични откровения“ – сонети (2020), „Вий 
ставате мъже“ – сонети (под печат).  

Д-р Младенов пише класическа поезия със строго съблю-
даване на римите и с предпочитание към сонетната форма, но 
тематиката е съвременна, с акцент на „дребните човешки ра-
дости“ и опазване на околната среда, но пречупена през приз-
мата на лекарската му професия.  

Членува в Съюза на лекарите писатели в България.  
Племенник е по майчина линия на поета Йосиф Петров. 
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ММооррааллеесс,,  ННииккооллееттаа  

((11998855))  

 
Николета Моралес (Кравченко) е 

родена в град Кюстендил през 1985 г. 
Приета е да учи Биология в ПМГ пре-
ди да замине за Америка през 2000 г. 
Тя отива сама на 15 г. във Фрайбърг 
Академия в щата Мейн. Приета е на 
почти пълна стипендия и там завърш-
ва средното си образование през 2003 
г. Николета получава награда за меж-
дународни връзки и медицина при 
приключване на обучението си, след 
което е приета да учи биология и ме-

дицина в колежа „Уилсън“ в Пенсилвания. През 2006 г. се 
трансферира да учи журналистика в Американският универси-
тет в Благоевград, където получава бакалавърска степен по 
журналистика и международни врьзки. По време на обучение-
то си заминава за един семестър в Швеция да учи журналисти-
ка в Готенбърг Университет като Ерасмус ученик. През 2009 г. 
Николета е приета да учи за магистратура по журналистика в 
Чикаго. По време на обучението прави стаж като фотожурна-
лист във вестник „Дейли Херълд“, Чикаго.  

Николета има опит като журналист в България, Америка, 
Швеция и Южна Африка. Работи като стажант разследваща 
журналистика в „Noseweek“, Южна Африка. Прави снимки за 
модно списание в Швеция. Пише за „BG Voice“ и „България 
СЕГА“ в Чикаго. След което работи като главен редактор на 
испанско-английския вестник „Екстра“ в Чикаго за две години. 
Тя открива своята страст в звездната журналистика и създава 
свой блог, където пише за звездите и прави интервюта с тях. 
Работи за ФФ2 Медия през 2018 до 2020 г. и сега пише за „Cul-
tured Focus Magazine“ в Ню Йорк от 2018 г. Освен като журна-



Георги Н. Николов. Енциклопедичен справочник на българската литература ... 

 168 

лист, Николета работи и като публицист на компании, звезди и 
продукти от 2016 досега. През 2019 г. работи като асистент 
редактор за здравното списание „Community Health“. През 
2019 и 2020 Николета е приета за първи път да отразява Оска-
рите в Холивуд за ФФ2 Медия. 

Николета Моралес има няколко награди по журналистика, 
писане, както и поезия. През 2020 г. тя получава престижната 
награда Илинойски комуникатор на 2020 от IWPA. Член на 
Салона за духовност и култура – Чикаго. 

Има издадена книга с поеми „Тough Живот“ (на български 
и английски език), (2002). Тя печели награди със своите поеми. 
Нейни прозаични творби са включени в антологията „In My 
Shoes“ на Калейдоскоп Паблишинг – 2020 г., както и поеми в 
сборник „Възвръщенци“ – 2020 г. Понастоящем работи върху 
първите си мемоари, избрани за публикация от Rose Gold Pub-
lishing през 2021 г. 
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ННееддяяллккоовваа--ККааччууллккоовваа,,  РРааййннаа  ((RReennii  NNeedd))  

((11996611))  

 
Райна Недялкова-Качулкова, е 

родена в гр. Малко Търново през 1961 
г. Детството ѝ преминава в с. Марин-
ка, Бургаска област, по-късно живее в 
Бургас. Завършва икономика в УНСС 
– София и ВХТИ „Проф. Д-р Асен 
Златаров“ – Бургас. Повече от 20 го-
дини работи в Нефтохим Бургас. Съ-
дебен експерт по финансови и данъч-
ни въпроси. Основател и председател 
на Консултативен младежки център в 
Бургас. От 2005 г. живее в Чикаго, 

където превръща страстта си към модата в бизнес и създава 
ателие за реставрация на облекла. Поетичната ѝ натура и ар-
тистична фантазия вдъхват нов живот на модели на известни 
дизайнери от миналото и ги превръщат в уникати. 

Дебютът на Райна Недялкова-Качулкова в писателската 
сфера е през 2004 г. със стихосбирката „Водопадът на време-
то“ под редакцията на Венда Райкова. Следват стихосбирките 
„Огън върху лед“ (2006), „Ще разтопим леда“ (2007), „Листо-
пад“ (2010), „Копринена обич“, „Далечна Коледа“ (2013). 
„Бургаски акорди“ (2015). Някои от стихосбирките са илюст-
рирани с рисунки, нарисувани от самата нея. 

Пише проза – есета, разкази, новели, исторически и биог-
рафични книги. Автор е на повестта „Докосване до отвъдно-
то“, „Пътеките на паметта“, „Акварел върху калъфка“, на из-
вестното стихотворение „Когато чуждата земя те приюти“, на 
скандалната поема „От другата страна на огледалото“ и др. 
През 2019 г. стихотворението „Посоката връщане“ е отличено 
с първо място в раздел „Емигрантска поезия“ в конкурса 
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„Изящното перо“. Всяка година творбите ѝ участват в алмана-
си и сборници на различни писателски съюзи и организации. 

През 2007 г. учредява Творческия съюз „Творци без гра-
ници“, на който е председател. Обединява творци от различни 
области на изкуството с основна идея и цел съхраняване на 
българския език и народност, както и разпространение на бъл-
гарското слово. Една от основните идеи на Съюза е откриване 
на нови творци. Много от дейностите на Съюза като съставяне, 
редактиране и издаване на книги, както и представяния на ав-
тори и тяхното творчество се извършват онлайн. През 2012 г. 
се осъществява първото виртуално представяне на творчество-
то на скулптора на миниатюри Милен Жеков като онлайн мост 
между България и Чикаго. 

Под редакцията на Райна Недялкова-Качулкова излизат 
много книги поезия и проза, както дебютни на нови автори, 
така и на утвърдени писатели, и всеки от предговорите към тях 
са нейни уникални творби. Съставител и редактор е на първия 
алманах на социална тематика „Маскарад“, издаден през 2015 
г., с участието на 45 автори. 

През 2007 година реализира първия международен кон-
курс за детска рисунка „Нарисувай моята приказка“. Следват 
четири издания на конкурса, рисунки от които илюстрират 
детските ѝ книжки „Зайко“, „Ежко за дърва“, „Да купиш ками-
ла“, „Детство вълшебно“, „Лисина броилка“, „Сто въпроса“. 
Пиеската „Горският влак“ е играна от децата в Българския 
учебен център „Знание“ – Чикаго. Детските рисунки от кон-
курсите „Нарисувай моята приказка“ са представени в излож-
би в Чикаго. 

През 2007 г. международният Институт по антропология в 
Солт Лейк Сити, щата Юта, САЩ номинира Райна Недялкова-
Качулкова за българин на годината за 2006 г. в областта на 
поезията и развитие на българската култура в САЩ. През 
следващата година е номинирана за „Българин на 2007 г.“ за 
принос към българската култура в САЩ и за работа с деца. 

Дейността и приносът на Райна Недялкова-Качулкова в 
областта на българската култура са безвъзмездни и спонсори-
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рани от самата нея. Член е на Съюза на българските писатели, 
на Обединена писателска общност – Бургас, на Лигата на бъл-
гарските писатели в САЩ и по света. Активно участва в кул-
турния живот на българската общност в Чикаго.  

Един от последните проекти, в които участва през 2020 г., 
е платформата за взаимопомощ на българската диаспора в 
САЩ BgHubUsa.com като редактор и консултант на българс-
ката версия.  

Предстоящи проекти са сборникът с разкази „Частица от 
моето детство“, поемите за деца „Приказки от раклата на баба“ 
и сборникът стихове за деца „Пеперудено вълшебство“. 
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ННеессттоорроофффф,,  ММааррииоо  

((11993366  ––  11998800))  

 
Марио Несторов (Mario Nestoroff) 

e роден на 21.08.1936 г. в гр. Лас Бре-
няс, провинция Чако, Аржентина. Ро-
дителите му са от български произ-
ход. Учи в Буенос Айрес право, не 
завършва следването си. В Национал-
ния литературен конкурс за 1960 г., 
организиран от столичния всекиднев-
ник „Кларин“, стихотворението му 
„Песен за Чако“ печели първа награ-
да. Член на журито, присъдило награ-
дата на Несторов, е Хорхе Луис Бор-

хес, заедно с Енрике Ларета, Фермин Естрела Гутиерес, Ри-
кардо Молинари и Лисардо Сия. След конкурса сътрудничи 
известно време на ежедневника. После се връща в Чако, където 
работи в общините Сан Бернардо и Саенс Пеня и във вестника 
„Ел Територио“, където печата отделни свои творби. 

През 1964 г. Марио Несторов посещава България. Живее в 
София и води университетски курсове в СУ „Св. Климент Ох-
ридски“. Връща се в Аржентина през 1966 г., продължавайки 
активно да твори. Някои от стиховете, създадени спонтанно по 
барове, са писани на салфетки и за жалост – изгубени. Сред 
най-известните му произведения са „Песен за Чако“, „Мъжът 
от бара“, „Песен за Раул Бернери“, „Градът на слънцето“, „Пе-
сен за моя беден квартал“, „Песен за Саенс Пеня“, „Идио“, 
„Песен за Лас Бреняс“, „Стихотворение за едно сбогуване“. 
Получава обществено признание, с уважение е наричан „Певе-
цът на Чако“. Приживе той не издава книга. Много по-късно 
част от литературното му наследство е събрано в книга от не-
говия сънародник Рубен Долоса. 
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На 21.08.1980 г. – рождения си ден – когато навършва 44 
години, Несторов неочаквано умира. Погребан е в Сан Бернар-
до, а година по-късно тленните му останки са пренесени в Лас 
Бреняс, където винаги е желал да почива след смъртта си. В 
Аржентина са издигнати паметници на поета, а у нас негова 
паметна плоча е поставена на сградата на фондация „Помогни 
на нуждаещите се“ – Пловдив. Гражданска асоциация „Бълга-
рите в Аржентина“ – Буенос Айрес с председател Аксиния 
Иванова подготви филм за живота и творчеството на Марио 
Несторов. 
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ННииккооллаасс,,  ББооййккаа  

((11996688))  

 
Бойка Николова (Boyka Nicolas) е 

родена на 13.12.1968 г. в София. За-
вършила е испанска филология в СУ 
„Св. Климент Охридски“, 1992 г. Има 
магистърска специалност по литера-
турна критика и испаноамериканска 
литература. Член е на Съюза на бъл-
гарските писатели от 2018 г. Писател-
ката е напълно двуезична, владее ед-
накво добре испански и български 
език, а осен това говори италиански, 
руски и английски. 

От малка пише поезия и проза, като печели редица лите-
ратурни конкурси за младежи. На 13-годишна възраст публи-
куват първите ѝ разкази и стихотворения в специализирани 
издания. Писателката е живяла и работила, като журналист, 
университетски преподавател и директор на катедра по испан-
ски в „Народен университет на Никарагуа“ в Манагуа, Popular 
University of Nicaragua, 1993 – 1996 г. Тя е автор на учебника 
„Испанската норма и никарагуанския говор“, написан от нея 
специално за нуждите на Popular University of Nicaragua. 

Бойка Николас е председател на неправителствената орга-
низация „Испано-българска асоциация за интеграция и разви-
тие“ със седалище в Мадрид, която е посветена на хуманитар-
ни каузи, социална интеграция на хора в неравностойно поло-
жение и международно сътрудничество, изпълнила редица 
проекти под патронажа на Мадридското регионално правитeл-
ство. Тя е работила и като междукултурен посредник (медиа-
тор) и учител по испански към община Мадрид, mроект „От-
ворена библиотека“, 2008 – 2009 г. 
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Нейната книга „Методът БОП – Благодаря, Обичам, Про-
щавам (2016), написана на испански и издадена на испански, 
английски, руски и български език, е много популярна и ав-
торката е чест гост в телевизионни и радио предавания. 

Книгите „Проклятие или Господ има други планове за 
теб“ (2017) и „Обичам се“ (2018), написани и издадени първо 
на испански език са избрани за конкурса „Indie“ на Amazon за 
испаноезична литература за 2017, 2018, 2019 г., а впоследствие 
са издадени на български език. Писателката бе избрана да вле-
зе и в Антология – „Българското слово на литературния гло-
бус“ със съставител Георги Н. Николов със съдействието на 
Националния литературен музей в България за 2018 г., проект 
на Министерството на културата на Република България. 

Бойка Николас се занимава с благотворителност и разп-
ространение на българската духовност и култура зад граница, 
като с нейна помощ и тази на съпруга ѝ е дарен автобус с рам-
па и асансьор за децата-инвалиди от дома „Свети Стилян Де-
тепазител“ в гр. Сливен, 2009 – 2011 г. Заедно със семейството 
си активно участва с дарения в реставрацията на старинната 
църква „Свети Георги“ в с. Сопица, отразено в дарителската 
книга на настоятелството. Писателката Бойка Николас под-
държа активно сътрудничество с Първо българско неделно 
училище „Васил Априлов“ в град Кастейон, област Валенсия, 
като учи децата на творческо писане и мислене. 

Издадени книги: „Методът БОП – Благодаря, Обичам, 
Прощавам“ (2016) „Проклятие или Господ има други планове 
за теб“ (2017), „Обичам се“ (2018), „Страх“ – разказ (2020). 
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ННииккооллоовв,,  ЛЛююббооммиирр  

((11995544))  

 
Любомир Гергов Николов е роден 

през 1954 г. в с. Киреево, Видинско. 
Завършил е журналистика в СУ „Св. 
Климент Охридски“. Бил е редактор 
във в. „Литературен форум“, радио-
журналист в „Гласът на Америка“ и 
кореспондент на Би Би Си – Лондон. 
От 1990 г. живее в САЩ. Автор е на 
стихосбирките „Повикани от прили-
ва“ (1981), „Пътник“ (1987), „Гарван“ 
(1995), „Оса“ (2005) и „Ленива лава“ 
(2016). 

 Книги с негови стихотворения са издадени в Австрия, 
Аржентина и Съединените щати.  

Носител е на националната литературна награда „Южна 
пролет“, наградата на Съюза на преводачите в България и наг-
радата на американското издателство „Сетълмънт Хауз“. Член 
на СБП. 
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ННииккооллоовваа,,  ССттааннккаа  

((11994444))  

 
Станка Николова е родена на 

28.03.1944 г. в с. Ивански, Шуменска 
област. Завършила е българска фило-
логия във ВТУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“. Работила е в сферата на обра-
зованието и културата в гр. Разград. 
Пише стихове и дълги години ги пуб-
ликува в периодичния печат.  

Автор е на стихосбирките: „Спасе-
на тишина“ (1999), „Когато лятото от-
мине“ (2005), „Водно огледало“ (2017) 
и „В прегръдката на залеза“ (2019).  

Последните две стихосбирки издава, след като заминава 
да живее през 2009 г. в гр. Пърт, Западна Австралия, където 
вече живеят дъщерите ѝ. През 2016 г. става член на Съюза на 
свободните писатели в България и участва и в техни антологии 
– „Графити“ (2018), „Тракийски рапсодии“ (2019) и др. През 
1998 г. стихотворението ѝ „Есенно“, след конкурс е включено 
в международния поетичен сборник „Течно огледало“ на анг-
лийски език, отличено с почетна грамота. 

Станка Николова участва с нейни стихове и в антологията 
„Българското слово на литературния глобус“ (2018) – състави-
тел Георги Николов, под егидата на НЛМ. Стихове на авторка-
та са помествани и във вестниците „България“ – Чикаго, „Сло-
вото днес“ – България, в списанията „Пламък“ и „Простори“. 

Станка Николова продължава да твори и да помества свои 
стихове във Фейсбук. 
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ООггнняянноовв,,  ХХррииссттоо  

((11991111  ––  11999977))  

 
Христо Дамянов Огнянов е акти-

вен деец на българската политическа 
емиграция след Втората световна 
война, талантлив публицист и поет, 
един от основателите на Българското 
академично дрежество „Д-р Петър 
Берон“. Роден е на 25.12.1911 г. в с. 
Тресонче, Дебърско, днес в Северна 
Македония. Още гимназист участва 
като редактор в ученическия в. „Уче-
ническо ехо“ (1930 – 1931). Като уче-
ник прави и литературния си дебют – 

през 1928 в сп. „Родина“. Още в този първи поетически опит се 
откриват две от ключовите теми на автора – носталгията на 
изгнаника по родното място и любовта на патриота към роди-
ната. Подписва се като Хр. Дамянов. През 30-те и 40-те години 
Огнянов сътрудничи на редица периодични издания, сред кои-
то „Златорог“, „Литературен час“, „Българска мисъл“. Особено 
активно участва през 1935 – 1936 в списването на свързания с 
ВМРО и редактиран от Никола Коларов вестник „Обзор“, в 
който води рубриките „Надписите говорят“ и „Стрели“. Благо-
дарение на работата си в „Обзор“ се запознава с Димитър Та-
лев и Йордан Бадев. Следва право и държавностопански науки 
в Софийския университет, които завършва през 1936 г. Издава 
първата си стихосбирка „Южни ветрове“ през 1936 г. Пише 
във вестник „Стожер“. Става редактор на в. „Зора“ и негов 
кореспондент в Берлин, където го заварва войната. Тогава по-
лучава покана от Загреб, с която отседналият там Иван Ми-
хайлов желае Христо да му бъде преводач и посредник в тай-
ните му контакти с германски официални лица. Заедно със 
съпругата си Маргарита, Христо заминава за Хърватско, като 
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журналистическата карта му спестява някои подозрения за 
целта на визитата. Двете семейства заживяват заедно във вила, 
предоставена на известния изгнаник. Когато в началото на 
септември 1944 г. Михайлов тайно пристига в София за една 
вечер, на път за Скопие, Христо иска разрешение да вземе 
съпругата си, която по това време гостува при своите родите-
ли. Михайлов му отговаря, че единствено жена му би могла да 
води комитски живот. Последвалите събития стават причина 
Христо повече да не се види с жена си Маргарита. 

След 1944 година е преследван от новите власти и емиг-
рира на Запад. Специализира право в гр. Инсбрук, където се 
запознава с Инге – негова бъдеща съпруга и верен помощник и 
съратник в живота. Отново откликва на повика на Иван Ми-
хайлов, вече установил се в Рим, да помага в събирането на 
материали за спомените му. Като журналист той е допуснат до 
архивите на Папския източен институт, където открива ценни 
исторически материали по Македонския въпрос, част от които 
разработва сам. 

Пише два поетични цикъла като вторият от тях, известни-
те „Асизки сонети“, е отличен с награда от Ватикана. Като 
член на мюнхенската редакция на Радио „Свободна Европа“ 
Христо е сред трубадурите на свободното слово. Работи и в 
радио „Гласът на Америка“. Праща редовно материали за в. 
„Македонска трибуна“, както и за кратко просъществувалите 
мадридски емисии на Борислав Иванов. Активно сътрудничи 
на български периодични издания в Европа и Америка. Печата 
оперативна критика и текстове по литературноисторически 
въпроси във в. „Македонска трибуна“ (Индианаполис), сп. 
„Bulgarian review“ (Рио де Жанейро), сп. „Вяра и просвета“ 
(Рим) и др. Съредактор е на „Български годишници“, орган на 
БАД „Д-р Петър Берон“. Вече извън България, следва славис-
тика в Мюнхен (1953 – 1956) и Сиракюз, САЩ (1959 – 1962). 

Той е един от главните инициатори след Христо Попов, 
които осъществяват учредяването на Българското академично 
дружество „Д-р Петър Берон“ в Германия на 23 май 1965 г. 
Научният принос на сдружението е събран в два тома на немс-
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ки език с над 1000 страници. Основна заслуга в издаването и 
финансирането им има семейството Христо и Инге Огнянови. 

Христо Огнянов е голям популяризатор на българската 
култура по света. През 1967, в рамките на поредицата „Култу-
ра на нациите“, издава в Нюрнберг на немски език книгата 
„Bulgarien“. В нея представя българската политическа и кул-
турна история от Средновековието до съвременната епоха. В 
антологията на немски език „Южни ветрове. Нова българска 
лирика“ (Südwinde. Neue bulgarische Lirik, Heroldsberg, 1978) 
включва творби на Н. Фурнаджиев, Ас. Разцветников, Н. Ма-
рангозов, Сл. Красински, В. Ханчев, К. Павлов и свои собстве-
ни. 

Христо Огнянов умира на 26.02.1997 г. в гр. Залцбург, Ав-
стрия. Докато е жив, отхвърля тезата за съществуването на 
македонски език и македонска нация. 

Той е удостоен с папска грамота и Апостолически благос-
лов от папа Йоан Павел Втори, със златен медал и диплом от 
Френския институт по изкуствата и с орден Мадарски конник, 
I степен. Негови творби са преведени на немски и английски 
език. 

Псевд.: Борис Босилков, Черноризец Храбър, Йоан Ек-
зарх. 

Книги: „Южни ветрове“ (стихове, 1938), „Пътешествие“ – 
стихове (1954, 1995), „Bulgarien“ (1967), „Асизки сонети“ 
(1976 – на немски ез., 1992 – двуез. изд., 2003), „Превъплъще-
ния“ – стихове (1978, 1996), „Данаил Крапчев. Спомени“ 
(1990, 1997), „Български исторически календар“ (1995), „Сре-
щи през годините. Спомени и разговори“ (2002), „Мост през 
океана. Огнянов – Заимова в писма и стихове“ (съавт. с Жени 
Заимова, 2004). 
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ООллееггоовв,,  ДДеенниисс  

((11999988))  

 
Денис Олегов е роден през 1998 г. 

в София. Автор е на стихосбирките 
„Раздвоението на една душа“ (2014), 
„Римодрасканици“ (2014), „Ледена 
жар“ (2016), „Колелото на историята“ 
(2017), „Вечен чужденец“ (2020). 
Публикувал е в LiterNet, „Литерату-
рен свят“, списание „Пламък“, „Нова 
социална поезия“, „Нова асоциална 
поезия“, „Poetas del Mundo“ (Чили), 
„AlyumAlthamen“ (Йордания), „Неза-
висимое исскуство“ (Русия) и др. Наг-

раждаван е в различни литературни конкурси, сред които 
„Златен Явор“ (2016), „Копнеж за растящо творчество“ (2017) , 
„Небесни меридиани“ – Израел (2018), „Граждански будил-
ник“ (2019), конкурс „Димитър Бояджиев“ (2019). През 2020 г. 
порталът stihi.ru го номинира за наградата „Наследие“. Пише 
на български и руски език, творбите му са превеждани на анг-
лийски, сръбски, испански, португалски и арабски. 

Превежда от руски език, като дебютната му печатна пуб-
ликация на преводач е в антологията „О – като отечество“ 
(2020). През декември 2020 г. е награден във втория българо-
руски конкурс „Климент Охридски“ в категория „Художествен 
превод“. Съосновател е на литературния клуб „Отвъд корици-
те“. От 2017 г. живее в Москва, където е студент по междуна-
родни отношения във Висшата школа по икономика. Работил е 
като спортен журналист в телевизия Евроком, сайтовете 
novsport.com, fanface.bg и др., както и като преводач на сво-
бодна практика. 
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ООллссооммммеерр,,  ББоожжеенн  

((11991155  ––  22000022))  

 
Божен-Клос Олсоммер (Bojen Ol-

sommer, Bojen-Clos Olsommer), швей-
царски писател от българско-френски 
произход, е роден през 1915 г. във 
Вирас (Veyras), район Сиер, кантон 
Дьо Во (Вале), в семейството на из-
вестния художник Чарлз-Клос Ол-
соммер (1883 – 1966) и Весела (Веска) 
Монева от Плевен (1885 – 1968) – дъ-
щеря на лекар, следвала философия в 
Швейцария. Божен-Клос Олсоммер се 
изявява като белетрист, публицист и 

журналист. Посещава България през 1937 г. През 1939 г. в 
седмичника „Ла Парол Бюлгар“, в два поредни броя е отпеча-
тана новелата му „Обущарят от Плевен“, написана в България. 
Представен със статията „Швейцарски писател от български 
произход“ от Печо Господинов във вестник „Литературен 
глас“ (1939): „Б. Олсоммер е роден в Сиер, кантон дьо Во. 
Майка му е българка, бащата – швейцарец, един от големите 
живи художници на Швейцария. Израснал в една духовна ат-
мосфера, още под бащината стряха той е бил подхранен от две 
противоречиви стихии, които у него изглеждат притъпени и 
уравновесени: от една страна – жизнеността и аналитичния 
дух на майката, високо образована жена, завършила факултета 
по философия, от друга – поетичната природа и дълбоката ре-
лигиозност на бащата. Това щастливо съчетание е направило 
от Олсоммер писател с будно обществено чувство, с интересни 
поетически виждания и с проникновен психологически поглед. 

Първоначално той е следвал колежа в Сиер – „Сен Мо-
риц“, завършил е обаче средното си образование във фрибурс-
кия „Сен Мишел“. Висшето си образование е получил в Берн, 
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с докторат на правни науки. Бил е известно време учител, за да 
се отдаде по-късно всецяло на литература и журналистика. 

Сътрудничил е досега в много швейцарски вестници и из-
дания, също така – и в някои парижки. Живо участие е вземал 
в литературния швейцарски седмичник, най-големия за роман-
ска Швейцария – „Кюриьо“ (Ньошател). 

Печатал е предимно разкази, новели, статии от най-
различен характер и най-вече – репортажи с безспорна литера-
турна стойност. 

В повечето писма, които при разни случаи ми е писал (по-
вечето от Париж, където доскоро работеше), той някога с гор-
дост се е позовавал на своя български произход. А за България, 
която наскоро опозна, са казани в тях най-хвалебствени думи, 
които може да изрече само едно любящо я сърце. 

През 1937 г. Олсоммер споходи и пропътува България, без 
натрапничеството на нарочно придадени към него хора; той 
искаше да я види и опознае без ничие посредничество, за да я 
почувствува и обозре в нейния естествен облик. През 1939 г. в 
седмичника „Ла Парол Бюлгар“, в два поредни броя е отпеча-
тана новелата му „Обущарят от Плевен“, написана в Бълга-
рия“. 

Издадени книги: „Завръщане от България“ (1957), „Нощ в 
Табарчик“ (1992), „Червеният паяк“ (1955), „Нашите предци 
Сарацините“ (1981), „Комендант Рамон: жител на Вале коман-
дир на партизаните в Лигурия“ (1984), „Нашите предци Сара-
цините“ (1995). 

Умира на 23.12.2002 г. 



Георги Н. Николов. Енциклопедичен справочник на българската литература ... 

 184 

 
ППааннааййооттоовваа,,  ММааяя  

((11995511))  

 
Родена е на 01.05.1951 г. Следва в 

СУ „Св. Климент Охридски“. От 1972 
г. живее и работи в Белгия. Завършва 
славистика в университета в Гент, 
Белгия. Преподава български език и 
литература в университетите в Гент и 
Льовен. Пише поезия на български и 
нидерландски език. Участва в литера-
турния живот на Белгия като замест-
ник председател на Съюз на фламанд-
ските писатели и България като член 
на СБП. Участва в литературни фес-

тивали в Белгия, България, Германия, Гърция, Испания, Се-
верна Македония, Словения, Холандия, Швеция и други. 

Стихосбирки на български: „Да спрем отлитащата птица“ 
(1983), „Лице зад фламандска дантела“ (1991), „Снимка до 
реката“ (2018); на нидерландски: „Verzwegen alibi“ (1983), 
„Sofia blijft een mysterie“ (1988), „Landschap van een man“ 
(2016), „Maja-Bistra“ (с Бистра Тотева, без дата); в превод на 
македонски: „Слика да реката“ (2020). 

Стихотворения в литературни списания на нидерландски: 
„Het liegend konijn“ (oт 2004 насам) 

Стихотворения в антологии на български: „С дъх на лю-
ляк“ (1966), „Цветове“ (1967), „Летящо гнездо“ (2006); на ни-
дерландски: „De geciteerde vrouw“ (1984), „Groot 
gezinsverzenboek“ (1985), „Eigen wegen“ (1992), „Groot 
verzenboek“ (1992), „De straten van Antwerpen“ (1993), „Vrouw 
en beeld en taal“ (1993), „Invers“ (1994), „Wie nu zwijgt moet 
alles vrezen“ (1994), „Als een wilde tuin“ (1996), „Van alle stijlen 
thuis“ (1997), „Volmaakte aanwezigheid, volmaakt gemis“ (2000), 
„Nooit te vangen met haar eigen pen“ (2005), „Veranderlijk“ 
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(2007), „Het huis herinnert zich mij“ (2008), „Hotel New Flanders 
– Zestig jaar Vlaamse poëzie“ (2008), „Groot verzenboek“ (1985, 
1992, 2008, 2009), „Behoud de begeerte“ (2014), „Nieuw groot 
verzenboek“ (2015), „Zeshonderd gedichten over leven, liefde en 
dood“ (2016), „Grenzeloos“ (2020), „Van Plato tot Panajotova“ 
(2020); на албански: „Pema e hijës“ (2019); на английски: 
„Poèmes d’Amour de A à Z“ (2015); на немски: „Euridike singt“ 
(1999); на словенски: „Vilenica. 22. Mednarodni literarni festival“ 
(2007), на сръбски: „Flamanska poezija 20. Veka“ (1996), на 
френски: „Nord & Sud. Poètes au Parlement flamand“ (2004). 

Стихове на CD-ROM с музика: „Verzwegen alibi“ (Nota 
Bene, без дата). 

Преводи от български на нидерландски: „Ik bemin u, 
mevrouw“ (Aнтология на българската поезия, 1974), „Een mens, 
al lеeft hij goed, sterft en een ander wordt geboren“ (Aнтология на 
българската проза, 1982) с Раймонд Детрез; Димитър Христов, 
„In het rijk van de dichter“ (2019). 

Преводи на български от нидерландски: Patricia Carson. 
„Прекрасното лице на Фландрия“ (1984), Paul Maria De Puydt. 
„Сигнали от рая“ (1992), Anton van Wilderode. „В царството на 
поета“ (2019), от африканс: Breyten Breytenbach. „С други ду-
ми“ (1986). 

Дипломни работи върху творчеството на Мая Панайотова: 
Dana Van Roie-Schaeken, „Maja Panajotova Boejoekliëva. Leven 
in twee talen“ (1996); Lieve Vandermeulen, „Roep me, Sofia, om 
mijn lege plaats in te nemen“ (1998). 
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ППаанндджжааррииддиисс,,  ХХррииссттииннаа  

((11996633))  

 
Христина Михайлова Панджари-

дис е родена на 12.04.1963 г. в град 
Елин Пелин. През 1991 г. завършва 
Факултета по журналистика и масови 
комуникации към СУ „Св. Климент 
Охридски“ със специализация по ра-
диожурналистика. Пет години работи 
като редактор в общинския вестник на 
град Елин Пелин. Сътрудничи на вес-
тници и списания с журналистически 
материали. Носител на трета награда в 
националния конкурс на сп. „Българс-

ки журналист“ на тема „Аз и моята професия“. През 1994 г. 
започва издаването на частния в. „Нов общински новинар“. 
Пише стихове и разкази от ученическа възраст. Публикувала е 
във в. „Студенска трибуна“, „АБВ“, „Пулс“, „Ние, жените“ и 
сп. „Бела“, „Жената днес“, е-списание Public Rеpublic, „Знаци“, 
„Балкани“. През август 2010 г. печели втора награда за хумо-
ристичен разказ на конкурса в Хасково „Каунь 2010“. 

През 2011 г. в съавторство с Димитър Стоянов е отпечатан 
романът ѝ „Ярост“. През 2014 г. излиза романът „Ничия“, а 
през 2015 г. – „Някъде другаде“. 

„В търсене на метафора или Остани и се надявай“ – сти-
хове“ (2017), „Часовникът, който върви назад“ – роман (2018), 
„Тялото изгорено, духът наказан“ – стихове (2019), „Оплети и 
разплитай“ – роман (2020). 

Два нейни разказа са включени в Антология „Галактики“, 
издадена от „Колибри“, 2015 г. 

Има преведени на френски и гръцки стихове, а разкази – 
на руски, македонски и английски езици.  
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Пише и хайку, публикувани в най-авторитетните хайку 
издания по света. Нейно хайку е класирано на трето място в 
XIX-я японски конкурс „Касамакура“ – 2014 г.  

Включена е сред стоте най-креативни автори на хайку в 
Европа за 2014-та и 2016 г. Завоюва второ място за хайку в 
Международния конкурс Mainichi Haiku Contest в Индия, 2016 
г.  

Определена е за най-добър автор на кратка проза за 2012 г. 
от медийната група на международните литературно-
публицистични вестници „Интелигент“. 

Христина Панджаридис живее във Франция. 
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ППааннеевв,,  ССееввддееллиинн  

((11995555))  

 
Д-р Севделин Георгиев Панев е 

роден през 1955 г. в гр. София. За-
вършва медицина във ВМИ – София и 
двайсет години работи като лекар. 
Следва и журналистика в СУ „Св. 
Климент Охридски“ и работи като 
журналист във в. „Експрес“.  

Има публикации във в. „Меди-
цинска трибуна“, в. „Любословие“, в. 
„Литературен вестник“, в. „Експрес“, 
в. „Век 21“, сп. „Пламък“. През 1996 
г. издава книга с къси разкази – „Вся-

ко минало е детство“ (Изд. Свободно поетическо общество).  
От 2002 г. живее в Чикаго, САЩ. Има публикации във в. 

„България сега“, в. „България 21 век“ и в. „Старт“ в Чикаго. 
Участва със свой разказ на английски в конкурс на „Writer's 
Digest“. 
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ППааппааннччеевваа,,  ИИррииннаа  

((11997755))  

 
Ирина Николова Папанчева е ро-

дена на 02.03.1975 г. в гр. Бургас. За-
вършва паралелка с литературен про-
фил в СХEУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий“, магистратура по славянска фи-
лология – „Чешки език и литература“ 
в СУ „Св. Климент Охридски“ и ма-
гистратура по европейска интеграция 
и развитие – „Европейска политика и 
социална интеграция“ в Свободния 
фламандски университет в Брюксел 
(Vrije Universiteit Brussel). 

Професионалният ѝ опит включва работа като журналист, 
редактор, преводач, заместник-кмет на Столична община, пра-
возащитник в българския и европейския неправителствен сек-
тор. В момента работи като ръководител по европейско зас-
тъпничество и кампании към Фондация Лумос в Брюксел. 

Автор на детската илюстрована книжка „Аз заеквам“ 
(2005), на повестта „Почти интимно“ (2007) и на романите 
„Анабел“ (2010), „Перо от пеликан“ (2013) и „Тя, островът“ 
(2017), както и на новелата „Добре дошъл. Натан!“ (2019) и 
разкази. 

„Перо от пеликан“ е издадена на английски (2015), френс-
ки (2016) и арабски (2017). 

Глава от най-новия ѝ ръкопис „Brussels Naked“ е публику-
вана в антологията с творби на писатели от Брюкселския писа-
телски кръг, които пишат на английски „The Circle 19: Brussels 
Anthology“ (2019 г.). Друга глава е включена в сборник с твор-
би на съвременни български писатели на персийски (2020), 
подбрани и преведени от Фарид Гадами. Същата глава се поя-
ви на страниците на списание „Страница“ (2020). 
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Нейни разкази и откъси от романи са публикувани в меж-
дународни литературни списания като „Apofenie“ и „Euro-
litkrant“. 

Награда на участниците в конкурса „Южна пролет – 2008“ 
за повестта „Почти интимно“. „Анабел“ е сред трите номини-
рани книги в конкурса на Фондация „Елизабет Костова“ и из-
дателство „Open Letter Books“ в университета в Рочестър за 
съвременен български роман (2014). 
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ППааппоо,,  ММооннии  
((11993322  ––  22000055))  

 
Соломон (Мони) Папо е роден на 

27.06.1932 г. в София. Съдбата на се-
мейството, както на всички евреи в 
България, е силно повлияна от Втора-
та световна война. Има брат, разстре-
лян за антифашистка дейност, а се-
мейството е интернирано. 

След края на войната получава 
средно образование в столичния елек-
тротехникум „С. М. Киров“, а се дип-
ломира като минен инженер в инсти-
тута „Плеханов“ – Ленинград (Санкт 

Петербург). След завръщането си работи в Минпроект и Енер-
гопроект.  

През 1973 г. заминава за Израел, за да прибере семейство-
то си в България. Тежък конфликт с българските власти го 
принуждава да остане трайно в Израел. Животът на новоприс-
тигналото емигрантско семейство в началото никак не е лек. 
След като преминава 6-месечен курс за изучаване на езика, 
първите няколко години Мони работи в занаятчийските рабо-
тилници на свои приятели от детинство, по-късно в строител-
ни организации, а след това постъпва в системата на пътното 
строителство, където се издига до поста заместник главен 
иженер на областното управление на пътищата в Тел Авив. На 
този пост той се и пенсионира. 

Усилено се занимава и с литература. Член на Съюза на 
българските писатели, на Съюза на израелските писатели и на 
Съюза на българските журналисти, кореспондент на редица 
наши печатни медии. 

Превежда от иврит на български език сборниците със сти-
хове на израелския поет Натан Йонатан „Сол и Светлина“ 
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(1994) и на Йеуда Амихай. „Бог е милостив към малките деца“ 
(1997). 

Издал е книгите: „Викове“ (1988), „Аз залезите в себе си 
затварям“ (1989), „Размисли“ (1990), „Епиграми“ (1990), „Раз-
гневени хора“ (1990), „Сиреч“ (1990), „Сам сред хората“ 
(1991), „Стихотворения“ (1991), „Разкъсано време“ (1994), по-
етичната трилогия „Българиада. Нямам друг свят“. Вездесъщ“ 
(1998), „Мемоари“ (2000), „Автопортрет без маска“ (2001), 
„Отблясъци“ (2001), „Ранена самота“ (2003), „Поглед назад“ 
(2004). 

За „Разкъсано време“ получава първата награда на Ми-
нистерството на абсорбцията на Израел. 

Умира на 18.08.2005 г. в Тел Авив. 
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ППаассллииеевваа,,  ЛЛииллии  

((11995577))  

 
Лили Паслиева е родена на 

15.04.1957 г. в гр. Батак. Живее и ра-
боти в САЩ от 1999 г. Основател е на 
Българския учебен център „Знание“ и 
българските училища „Родна реч“ и 
„Родолюбие“ в Чикаго през 2005 г. 

Завършила е СУ „Св. Климент 
Охридски“ с магистърска степен по 
педагогика, психология и журналис-
тика. Работи като психолог-консул-
тант по детски и семейни проблеми в 
БУЦ „Знание“, Чикаго. Води семина-

рите „Умното дете“, „Мечтите на твоето сърце“, „Вярвай в 
своята интуиция“, „Университет за родители“. Тя поставя ос-
новите на ново развитие на българското образование и култура 
в Чикаго. 

 За опазване на българската култура и език в Чикаго е обя-
вена за „Българка на годината“ в САЩ за 2006 година и полу-
чава наградата на МИА – Солт Лейк Сити, а през 2011 е номи-
нирана за „Българка на годината“ на Държавната агенция за 
българите в чужбина (ДАБЧ) 

Пише поезия, проза и изразява себе си, света и човешките 
взаимоотношения чрез писменото слово. Основава през 2005 
година първия литературен клуб в Чикаго „Алеко Константи-
нов“. Този клуб става място за срещи на културната интели-
генция и почитателите на литературното творчество в Чикаго. 
В него са представени много български писатели от България, 
Канада и САЩ. 

Основател е на клуб „Млади възрожденци“ към БУЦ 
„Знание“ за популяризиране сред младото поколение българи 
в Чикаго на творчеството на възрожденските писатели и рево-
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люционери, както и разкриване на таланта на подрастващите 
творци. 

Организира заедно с Детска ИТВ „Аз мога, аз знам“ кон-
курс и фестивал „Моята гатанка“. Учи децата да пишат собст-
вени гатанки и с това те поставят началото на нов жанр за дет-
ски гатанки в българското литературно творчество. 

Организира Международен конкурс за литература и ри-
сунка за Левски заедно с ДАБЧ и Детска ИТВ „Аз мога, аз 
знам“. Децата по света опознават Левски като го рисуват и 
пишат за него. Това ги обединява и те се чувстват българчета. 
От най-хубавите творби се роди и книгата „Левски в очите на 
младите българи“. Организира пиано фестивал в БУЦ „Зна-
ние“, Чикаго, за да даде поле за изява на музикалния талант на 
българските деца. 

Секретар на творческия съюз „Творци без граница“ на 
Райна Недялкова-Качулкова, който съдейства за издаване на 
книгите на млади творци и представянето им пред българската 
и американската литературна общественост. 

Сътрудник е на сп. „Мама“ и сп. „Бебе“ в България. Пуб-
ликува във в „България сега“ и в. „Златорог“ със своя рубрика 
„Вечните истини“. Лили Паслиева смята, че можем да проме-
ним живота си, ако променим мисленето си според изконните 
философски закони на сътворението на света. 

Издадени книги: „Родна реч“, Т. 1 – 2. (2006 – 2007), 
„Родна реч в Америка“ (2008), „Децата – нашето щастие“ 
(2017), „Левски в очите на младите българи“ (2018) – книга, 
издадена заедно с ДАБЧ и ИТВ „Аз мога, аз знам“. 
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ППеееевваа--ННииккииффооррииддиисс,,  ЕЕллееннаа  

 
Елена Пеева-Никифоридис е ро-

дена във Велинград, но е израснала в 
Пловдив. По професия е юрист, за-
вършила е Юридическия факултет на 
Карловия университет в Прага, бивша 
Чехословакия. Магистър по междуна-
родно право към същия университет.  

Владее пет езика.  
От 30 години е омъжена и живее 

в Гърция. През 2011 г. участва с раз-
каз в литературен конкурс в Марси-
лия, Франция, на който е отличена със 

Специалната награда от Международния форум на жените от 
Средиземноморието. 

Издала е книгите „Коледно реване“ (2013), „Книга за Ан-
гел“ (2015), „Откачени съботи“ (2020). 
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ППееннккоовв,,  ММииррооссллаавв  

((11998822))  

 
Мирослав Николаев Пенков е ро-

ден е през 1982 г. в гр. Габрово. За-
вършва Първа английска езикова гим-
назия в София.  

На 18 години се преселва в САЩ. 
Следва в Университета на Арканзас, 
където получава бакалавърска степен 
по психология, а по-късно и магис-
търска по творческо писане.  

Преподава творческо писане в 
университета на Северен Тексас.  

Редактор е на литературното спи-
сание „American Literary Review“.  

Със свои разкази печели наградата BBC International Short 
Story Award 2012 г. и наградата Eudora Welty 2007 г. Публику-
ва разкази в „A Public Space“, „One Story“, „Orion“, „The 
Sunday Times“, „Granta Online“, „The Southern Review“, а в 
България в „Зона-F“, „Пламък“, „Съвременник“, „Сега“ и в 
антологиите „Точка на Пристигане“, „Чудни Хоризонти“, 
„Ласката на Мрака“. 

Автор е на фантастичния сборник „Кървави луни“ (Камея, 
2000). 

Салман Рушди включва разказа му „Как купихме Ленин“ в 
антологията „The Best American Short Stories“ 2008.  

Разказът „На изток от Запада“ е отличен в антологиите 
PEN/O Henry Prize Stories 2012 г. и The Best American 
Nonrequired Reading 2013 г. 

Сборникът с разкази „На изток от Запада“ е издаден в 11 
страни.  

Финалист е за наградите 2012 William Saroyan International 
Prize for Writing и Steven Turner Award for First Fiction by the 
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Texas Institute of Letters. През 2016 г. издава на английски и 
български романа „Щъркелите и планината“. 

Издал е книгите „Кървави луни“ (2000), „East of the West“ 
(2001), „На Изток от Запада“ (2011), „Wenn Giraffen fliegen“ 
(2012), „Stork Mountain“ (2016), „Щъркелите и планината“ 
(2016). 
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ППееттрроовваа,,  ЕЕллееннаа  

((11997777))  

 
Елена Петрова – Ел е родена през 

1977 г. в Пловдив. Завършила е сред-
но-специално образование ТОХ – 
„Асен Златаров“ в Пловдив, специал-
ност кулинар. 

В България е работила по профе-
сията си. 

Живее в Гърция от 2003 г. и също 
работи кулинар, защото колкото оби-
ча писането, толкова обича и готвене-
то. 

През 2017 година печели конкурс 
на ,,Буквите“ и нейната приказка ,,Безименият пръст“ влиза в 
алманах ,,Детски истории“. 

През 2018 година издава първата си книга ,,Морски въз-
дишки“, издателство ,,Българска книжница“. 

През 2020 година печели отново конкурс на ,,Буквите“ с 
приказката ,,Халифът и Гарванът“, която отново влиза в алма-
нах ,,Детски истории“. 

През 2020 година издава втората част на романа си 
,,Морски въздишки“ – ,,Лунно сияние“, издателство 
,,Българска книжница“. 

През 2020 е номинирана в конкурс на ,,Буквите“ за нацио-
нална награда на любовна тема в категория „Проза“ на името 
на напусналата ни поетеса Бианка Габровска, който ще обяви 
победителите през месец февруари 2021. 

В момента работи по третата си книга ,,Капки мастило 
върху кожа“. 
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ППееттрроовваа--ГГююззееллеевваа,,  ААннннаа  ММаарриияя  

((11995599))  

 
Анна Мария Петрова-Гюзелева е 

актриса, продуцент, журналист. Роде-
на е на 04.08.1959 г. в гр. Лом. Завър-
шва танцов театър и музикално про-
дуцентство в Музикална академия – 
Пловдив и НБУ – София. Артистка-
балерина в Софийска опера и балет и 
Държавен музикален театър – София. 
Гост-преподавател във Факултета по 
балетна педагогика и хореография на 
Музикалната академия – София. Пре-
подавател по класически и джаз танц 

в Парма и Рим, Италия. Актриса в главни и поддържащи роли 
в над 50 игрални филма и телевизионни сериала в България, 
Италия (и на теaтрална сцена), Германия, Франция и САЩ, 
партнирайки си с едни от най-талантливи актьори и актриси в 
европейското кино. 

Основател и управител на кино продуцентска къща „Ад-
риа Филм Интернешънъл ЕООД“, 1993 г. до днес. 

Основател на Биенале Артемидия „Изкуство и приятелст-
во“, Рим, Италия oт 2007 до днес, за българско изкуство и кул-
тура. Удостоена през 2017 г. с почетен диплом на Министъра 
на културата за популяризиране на българската култура в чуж-
бина. 

Основател и президент на Фондация „Никола Гюзелев“ 
през 2015 г., на Международната награда „Никола Гюзелев“ и 
на издателство ФНГ „Art in Life“ през 2016 г. 

Член на журито на Италианската филмова академия за 
наградите „David di Donatello“ на италианското кино. 

Член на СБЖ и на Италианския национален орден на жур-
налистите. Член на Италианската федерация на писателите и 
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артистите. Член на Дамския литературен салон „Евгения 
Марс“. Член на Тракийското литературно дружество в Бълга-
рия. Дописен член и секретар на отделение „Изкуство“ на 
БАНИ. 

Пише стихове и публикува в България и в Италия, в спе-
циализирани издания: алманаси на дамския литературен салон 
„Евгения Марс от 2000 г. до сега, във в. „Словото днес“, алма-
нах „АТЕА“, специализираното списание за литература и кул-
тура „Il Borghese“, националното поетично списание на Италия 
„Поети и поезия“, в антологиите на регион Абруцо „Езикът на 
земята и луната“, регион Умбрия „Знак на почит в стихове“, 
„Скъпа Алда (Мерини), пиша ти...“ 

Издадени самостоятелни стихосбирки в двете страни: на 
български език – „Молитва за живот“ (2001), „А душата знае“ 
(2015); на италиански език – „Цветя и бодли на Вия Егнатия“ 
(2011), „Дреболии“ (2015), „Анабел и облаци под слънцето“ 
(2019). 

С международни награди за поезия: Първа награда в 
Eвропейски конкурс за поезия и култура, 2010, Лече Италия; 
Голямата награда за култура и поезия, 2012, Васто Италия; 
Наградата на Европейския парламент, Италия 2013 г.; Награди 
на СполетоФестивалАрт 2013 и СполетоФестивалАрт 2015, 
Сполето, Италия; награда на СполетоФестивалАрт 2019 за 
последната италианска поетична антология „Анабел и облаци 
под слънцето“ на Издат. FNG Art in Life 2019 г. Представена в 
Международния салон на книгата в Торино, в салоните в Рим 
и Перуджа, 2012, 2013, 2016, 2017 г. 
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ППооррттааррссккии,,  ВВеессоо  

 
Весо Портарски (Veso Portarsky) е 

роден и отрасъл в София. Възпитаник 
е на 91 немска гимназия. Завършва с 
отличие магистратура по икономика в 
Берлин и Амстердам. Първата му ра-
бота го води в търговската дирекция 
на издателския дом „Бурда“ в Москва. 
След това живее в Цюрих, преди да се 
завърне през 2012 г. обратно в Бер-
лин.  

От над 10 години продава ложите 
на ФИФА за големи футболни пър-

венства в страните от Източна Европа и бившия Съветски съ-
юз. В свободното си време работи и като фото модел.  

През 2005 печели конкурс за перспективни млади автори, 
което му дава право да работи с нобелистката Херта Мюлер 
над своите текстове.  

През 2015 г. излиза първата му книга на немски със загла-
вието „Най големия оргазъм на Балканите“. Втората му книга 
„Виното, което не биваше да бъде пито“ излиза през август 
2017.  

Неговите разкази са публикувани в две антологии на 
швейцарското издателство „Диогенес“ заедно с разказите на 
Куелю, Чехов, Ървинг и Хемингуей, както и в немските списа-
ния „Шпигел“ и „Сити магацин“.  

През 2021 г. излиза първата му стихосбирка на английски 
език с илюстрации на Джонатан Меесе. 
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ППррооддаанноовваа,,  ДДааррииннаа  

((11997799))  

 
Дарина Проданова е родена в 

Бургас през 1979 г. Завършва анг-
лийската гимназия „Гео Милев“ в 
града и през 1998 г. емигрира в САЩ. 
Там работи и живее и досега, участ-
вайки активно в българската общност 
с културни изяви и самодейно твор-
чество.  

От 1998 г. пише стихове, есета, 
разкази и пиеси. От 2013 г. пише и 
детска литература. Предстои да бъдат 
издадени няколко нейни книги в Чи-

каго с пиеси, стихове, разкази, детски пиеси и детски приказ-
ки.  

През 2013 г. създава първия български куклен театър в 
Чикаго. Същата година „Дивна Стар Студио“ и режисьорът и 
актьор Иван Ангелов поставят нейната първа пиеса за възраст-
ни, „Попитай ме утре: Надежда“ на Чикагската сцена. През 
2017 и 2018 г. взима участие и в продукции на българска теат-
рална формация „Сцена без граници“.  

В 2017 година започва да работи за „Салон за българска 
култура и духовност“ – организация с нестопанска цел, която 
представя ежемесечни събития на тема култура, музика и из-
куство в град Чикаго.  

В момента разраства своя пътуващ куклен театър „Арле-
кин“ с нова, импровизаторска дейност както за българските, 
така и за американските зрители. Най-голямото вдъхновение 
за нея са децата и техния вълшебен, чуден свят. 
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ППррооддаанноовваа,,  ССииллввиияя  

((11997799))  

 
Силвия Христова Проданова е 

родена на 27.12.1979 г. в София. Сред-
но образование завършва през 1998 г. 
в столицата, в Национален учебен 
комплекс по култура с Италиански 
лицей. Наградена е със стипендия да 
продължи висшето си образование в 
Италия.  

През 2003 г. се дипломира с пъл-
но отличие в Държавния университет 
в Милано – Факултет по политически 
науки, специалност „Международни 

политически отношения“. Докато е студентка в 5-ти курс е 
поканена на три престижни стажа: във в. „Кориере делла сера“, 
при големия италиански дизайнер Джорджо Армани и в Ита-
лианския център за космически изследвания. Независимо от 
отличните характеристики и дипломи, в България не е приета 
на работа.  

През есента на 2003 г. печели 1-во място в конкурс за спе-
циализация и едногодишна стипендия в Държавния универси-
тет в Милано по международно право и финанси. През 2004 г. 
се явява на международен конкурс в Брюксел, класира се на 1-
во място, с пълна стипендия за специализация „Мастер клас по 
програми и финансиране на проекти от Европейския съюз“.  

През 2005 г. започва трудовата си дейност в Милано, в 
момента продължава да завежда юридическия отдел на водеща 
италианска компания в сферата на космическите изследвания. 
Задочно завършва и висше образование по право в Милано.  

Занимава се активно със спорт: ски, плуване, тенис на 
корт. Свири на пиано, завършила е курс по aктьорско майстор-
ство. Владее отлично италиански, английски и руски език.  
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На 7-годишна възраст започва да пише стихотворения, 
впоследствие пътеписи, есета. Изпраща своите „Писма от Ми-
лано“ до вестник „Български писател“.  

Има редица литературни награди, от които една държавна, 
от Министерствoто на културата. Пази българското си граж-
данство и след сключването на брак с италианец. Има две дъ-
щерички.  

Издала е книгите „Мой покрив на света“ (1994), „Коре-
нът“ (2006), „Пистата“ (2009). Под печат е сборникът ѝ с есе-
истика „Паметта на пясъка“. 
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РРааддееннссккии,,  ААттааннаасс  

((11995500))  

 
Атанас Атанасов Раденски е ро-

ден на 23.12.1950 г. в с. Павелско, 
Смолянска област. Почетен професор 
в университета „Чапман“ в Ориндж, 
Калифорния. Започва научната си ка-
риера в БАН и Софийския универси-
тет и я продължава в университети в 
Масачузетс, Минесота, Северна Каро-
лина и Калифорния. Оставя трайна 
следа в живота на стотици свои сту-
денти в България и САЩ. Приносите 
му в информатиката са отразени в над 

80 статии и 6 книги. 
Но Атанас Раденски не е само учен. Вече в зряла възраст, 

той издаде романите „На парти при президента“ и „Спасител-
ката“. Това са романи, които хвърлят своеобразни мостове 
между България и САЩ. 

„На парти при президента“ (2016) е забавен университетс-
ки роман. Доцентът историк Иван Иванов, по прякор Иванич, 
се наслаждава на безгрижния си живот в Софийския универси-
тет, докато един ден съдбата неочаквано му отваря път към 
Щатите. С леко сърце Иван заминава за Америка и още с прис-
тигането си попада във въртележка от забавни ситуации и 
приключения. Иван Иванич се носи през живота с усмивка, с 
помощта на истинско приятелство и добра храна. За него жи-
вотът е едно безкрайно парти, независимо от обстоятелствата. 

„Спасителката“ (2019) е роман за любовта в разнообраз-
ните ѝ проявления, за работата на планинските спасители и за 
отношенията родители-деца. Главната героиня Тони Синич 
припечелва от уроци по китара и помага на изпаднали в беда 
като планинска спасителка, докато инцидент с родителите ѝ я 
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изправя пред необичайни предизвикателства. Съдбата отвежда 
Тони във Вашингтон, Калифорния, Мексико и България, а 
склонността ѝ да се притичва на помощ я свързва с необикно-
вени хора: Фред – френски готвач в Америка, Джейн – анали-
заторка на данни в Боинг, Арчи – невинно аутистично момче, 
Ева и Лора – сестри американки, Виталий – техен общ руски 
любовник, Христо – български свещеник-художник. 

Книгата на Венелин Митев „Българи, за които говори све-
тът“ (Книгомания 2017) предлага изчерпателна статия за жи-
вота и творчеството на Атанас Раденски. 
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РРааййккоовв,,  ДДииммоо  

((11995544))  

 
Димо Петков Райков е роден на 

31.07.1954 г. в гр. Малко Търново. 
Завършва минно училище в Бургас и 
българска филология във ВТУ „Св. св. 
Кирил и Методий“. Дълги години ра-
боти като редактор в редица литера-
турни издания и национални медии. 
Сред длъжностите, които заема, са 
съветник на Комисията по медии и 
култура в 38-то Народно събрание, 
както и шеф на „Връзки с обществе-
ността“ в Министерството на труда и 

социалната политика. През 1983 г. дебютира със сборника раз-
кази „Стълба от камък“, последван от повестта „Жребият“ 
(1987), сборника с разкази „Мигът на невестулката“ (1989) и 
двата романа „Писма до мъртвия брат“ (1993) и „Пансионът“ 
(1995), преиздадени през 2008 г. в обща книга. Допреди десе-
тина години авторът, поделяйки си времето между София и 
Париж, издава книгите „Париж, моят Париж...“ (2006; претър-
пяла три издания, в Топ 20 на най-продаваните книги на ИК 
„Хермес“), „BG емигрант в Париж“ (2008) и „55 тайни на Па-
риж“ (2009), оформят един уникален и любопитен триптих.  

Живеейки вече в Париж, писателят издава сборника с раз-
кази „Кестени от Париж“ (2011), романа „Реката на смъртта, 
или разказ за генезиса на една омраза“ (2012), „Диагноза: Бъл-
гарин в чужбина“ (2014; 2018), „Сини сърца“ (2015), „Париж – 
радостта от живота...“ (2016; 2019), романите „Франция, раз-
реши да те обичаме!“ (2017), „Анхедония“ (2019).  

Носител е на редица от най-големите национални награди 
за белетристика и публицистика. Превеждан е в чужбина. 
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РРааллччееввссккии,,  ММааррттиинн  

((11997744))  

 
Мартин Атанасов Ралчевски е ро-

ден на 04.03.1974 г. в гр. София. За-
вършил е СУ „Св. Климент Охридс-
ки“ със специалност „Теология“. Же-
нен е и има три деца (едно момче и 
две момичета). Автор е на 10 книги, 
към 2021 г., които са издадени от най-
големите издателства в България. По-
настоящем живее в Англия. Литера-
турната критика го определя предим-
но като християнски писател. Три от 
книгите му са издадени на английски, 

руски и немски езици. Пет от тях са записани като аудио-
книги. В два поредни месеца, след излизането на книжния па-
зар, романът му „Смисълът в живота“ (изд. „Еделвайс“) е на 
първо място по продажби в страната. През 2020 г. този роман 
получава специалното благословение на Св. Синод на Българ-
ската православна църква по него да се заснеме пълнометра-
жен игрален филм. 

Издал е романите „Безкрайна нощ“ (2008, 2020), „Горски 
дух“ (2009, 2020), „Полубогиня“ (2010), „30 паунда“ (2012, 
2020), „Измама“ (2013), „Антихрист“ (2016, 2021), „Смисълът 
в живота“ (2019, 2020), „Вечност“ (2021) и сборниците с разка-
зи „Емигрант“ (2014) и „Душа“ (2018). 
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РРииккоовв,,  ВВаассиилл  

((11995588))  

 
Васил Стефанов Риков е роден на 

21.06.1958 г. в град Варна. Значителна 
част от житейския му път преминава в 
строителния сектор. Трудовата му 
дейност протича в България и Чехия.  

Негови разкази са публикувани в 
периодичния печат. Участвал е със 
свои творби в няколко сборника. Но-
сител на награди от различни литера-
турни конкурси.  

Автор е на книгите: „Не задържай 
вятъра“ (2007), „Часът на бледите 

звезди“ (2007), „Докосване до съкровеното“ (2008), „Ласко 
моя, отвори“ (2008), „Шепотът на сенките“ (2008), „Пожалете 
бягащия вълк“ (2009), „Сълзите нямат утайка“ (2009), „С очите 
на залеза“ (2010), „Кръстопътни ветрове“ (2011), „С крак в 
стремето“ (2011), „Задържани усмивки“ (2012), „Премини под 
дъгата“ (2012), „Вълтавски бракониери“ (2013), „На един дъх 
разстояние“ (2013, в съавторство), „Камъчета срещу течение-
то“ (2014), „Целувка за лека нощ“ (2014), „Искри от тлеещото 
огнище“ (2015), „Подарък за избраницата“ (2016), „Искри от 
тлеещо огнище“(2017), „И утре слънцето ще грее“ (2017), „По 
талвега на течението“ (2018), „Той, тя и споменът...“ (в съав-
торство, 2019). Член на СБП. 
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РРууссаанноовв,,  ННииккооллаа  

((11993311  ––  11997799))  

 
Никола Русанов (10.10.1931 – 

10.10.1979), български поет и прозаик, 
е роден в с. Янтра, Великотърновско. 
Завършва гимназия в Горна Оряхови-
ца и Висшия педагогически институт 
в Шумен. Четири години учителства в 
добруджанското с. Житен. През това 
време баща му и двамата му чичовци 
отдавна вече са в Канада. За там за-
минава през 1965 г. и Русанов. В уни-
верситета на Торонто следва в Исто-
рико-филологическия факултет. По-

късно преподава в колеж, пише лирика и проза, основава и 
ръководи вестник „Кръгозори“ – орган на канадската българс-
ка диаспора.  

Приживе не успява да издаде самостоятелна стихосбирка. 
Както отбелязва In memoriam сп. „Родолюбие“: „През послед-
ните години от живота си Русанов се занимава усилено с пре-
водаческа дейност и заедно с канадския поет Джон Коломбо 
превежда на английски език и издава за първи път в Канада 
стиховете на български поети“.  

Загива при катастрофа на рождения си ден тук, в България 
и е погребан в Горна Оряховица. 
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РРяяппоовв,,  ГГееооррггии  

((11994444))  

 
Георги Ряпов е роден в с. Две 

Могили, Русенско на 12.11.1944 г. 
Завършва Театралната академия 
„Кръстьо Сарафов“ – София със спе-
циалност „Куклено актьорско майс-
торство“ през 1972 г.. 

Работи в Кукления театър в Бур-
гас, където взема режисьорския си 
изпит. С театъра пътува в Англия, 
Италия, Австрия, Полша и Ирак. На-
писал е пиесите „Куклен влак на дядо 
Мраз“ и „Аз и чичо Сашо“, на които е 

и режисьор. От 1983 г. е в Кукления театър „Дора Габе“ – 
Добрич. С театъра прави едномесечен гастрол в Мексико, къ-
дето играят 30 представления на испански. Работи с Теди 
Москов и Мая Новоселска. През 1988 г. получава званието 
„Заслужил артист“ от Комитета за изкуство и култура и САБ. 
Същата година през месец септември участва на фестивал в 
Швейцария със спектакъла „Някои могат, други – не“, с автор 
и постановка Теди Москов, където печелят голямата награда. 
След спектакъла Георги Ряпов емигрира в Австрия, където 
остава в лагер за емигранти. През 1989 г. заминава за Канада. 

Георги Ряпов е член на асоциацията на артистите АСТРА 
в Канада и се снима за множество холивудски продукции. 
Член е на Лигата на българските писатели в САЩ и по света. 
Издал е стихосбирките „Сечение“ (1998), „Двете лица на кук-
лата“ (1998), „Ралица“, „Отворена врата“ (2012) и има участие 
в „Написано в антракта. Антология Пишещи актьори“ в Бълга-
рия (1998). 

Играе в българския театър в Торонто. 
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ССииррааккоовваа,,  ИИррееннаа  

((11998811))  

 
Ирена Сиракова е родена на вто-

рият ден от Коледа – 26.12.1981 г., 
както тя самата обича да казва „под 
щастлива звезда“. В родният си град 
Стамболийски се радва на щастливо 
детство, изпълнено с много време за 
забавни детски игри и време за фанта-
зии и мечти, които по-късно ѝ се от-
дава да реализира. 

Завършва средното си образова-
ние в гр. Пловдив през 2000 г., след 
което живее и учи в Тюбинген и Хай-

делберг, Германия. През 2005 г. се завръща в родната Бълга-
рия, където продължава висшето си образование. И след ма-
гистратурата си по корпоративно управление в Пловдивския 
университет, специализира психология във Великотърновския 
университет „Св. св. Кирил и Методий“. По това време вече 
живее и работи във Великобритания като холистичен терапевт, 
а впоследствие и като арт терапевт и психолог. Именно покрай 
психологията се запалва по арт терапията и така през 2017 г., 
се осмелява да издаде своята първа стихосбирка „Танцът на 
любовта“. За нея авторката споделя: „Стиховете в тази книга 
са пропити с целебна енергия, която, насочена правилно, при-
тежава силата да лекува.“ 

През 2018 г. излиза и втората ѝ самостоятелна книга „С 
вкус на нежност“, която е компилация от стихове и проза. Този 
модерен начин на съчетание на лирика и проза се запазва и в 
третата ѝ книга „Ранима“, издадена през 2019 г., както и в чет-
въртата, издадена през 2020 г. „Повтарях си, че си грях“. 

Ирена споделя, че писането за нея е терапия, чрез която тя 
лекува собствените си емоции, напълно в синхрон с филосо-
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фията на арт терапията, която тя практикува. 
Интересна подробност е, че тя прилага този арт терапев-

тичен метод на самолечение и чрез картините, които рисува и 
е важно да се отбележи, че кориците на втората и третата ѝ 
книга, са нарисувани от нея самата. 

Освен за самолечение и духовно израстване, използва 
книгите си и за терапия на другите, защото читателите ѝ оби-
чат да споделят, че дадено нейно произведение или книга е 
променило живота им, или им е помогнало в тежък момент. 

Към писането на лирика и проза, тя добавя детски приказ-
ки с образователен характер. 

През 2019 г. издава две детски книжки, съвместно с 8 го-
дишния си син Александър. Първата е „Как Луна̀ спря да се 
страхува от тъмното“ и чрез нея Ирена и Александър помагат 
на най-малките читатели да се борят със страховете си от тъм-
нината. Във втората – „Първият сняг на Пухчо“, главен герой е 
йоркширският териер на семейството, който се превръща в 
посланик на семейните ценности и уют по един забавен за де-
цата начин. И в двете детски книги централна роля заемат топ-
лотата на семейните взаимоотношения. 

Ирена е и филантроп по душа, който е приел за своя мисия 
в живота да помага на болни деца и деца в неравностойно по-
ложение. Поради тази причина се включва със своите книги в 
редица благотворителни изяви и организира самата тя такива, 
дарявайки от детските си книжки на деца, лишени от родител-
ски грижи и деца в различни болнични заведения в България. 
В някои от случаите това са деца, с които тя работи като доб-
роволец арт терапевт. 

През 2021 г. авторката планира да издаде своята пета са-
мостоятелна, лирична книга и да продължи с издаването на 
детски книжки. 
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ССллааввеенноовваа,,  ЗЗддррааввккаа  

((11996600))  

 
Здравка Славенова (Jackie), е ро-

дена в гр. Разлог през 1960 г. Живее 
във Ванкувър, Канада, а зимните ме-
сеци в гр. Феникс, Аризона. Все по 
често и за по-дълго остава в България. 

Завършва Математическата гим-
назия в Благоевград и Техническия 
университет в София, специалност 
„Съобщителна техника“. Любовта ѝ 
към природата и математиката се съ-
четават с любимия ѝ спорт ориенти-
ране, на който посвещава голяма част 

от живота си като състезател, а по късно като треньор, деятел и 
организатор на обучения, семинари и програми. 

През есента на 1988 г емигрира със семейството си в За-
падна Германия, а от там през 1990 се установяват в Торонто, 
Канада. През февруари 1993 се премества във Ванкувър, къде-
то започва бизнес като преводач и организатор на детски прог-
рами по ориентиране.  

Наградена е със специалната награда „Доброволец на го-
дината“ на Sport BC за приноса ѝ в развитието на ориентира-
нето в Британска Колумбия. 

През 1997 завършва екология и природни науки и през 
2001 – бизнес-развитие и мениджмънт във Ванкувър, след кое-
то започва успешен бизнес: Ultimate Outdoor Adventures Ltd., 
обединяващ зелени училища, следучилищни програми и летни 
лагери за деца, обучения по ориентиране, дизайн и организи-
ране на Adventure Races и корпоративни тийм билдинг прог-
рами, от 2004 г. под марката Team Academy. 

Дълги години е един от активнитe организатори на БГ 
общността във Ванкувър През 1995 г основава българско учи-
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лище на доброволни начала, безплатно за децата. Oрганизира 
концерти на гостуващи в Канада български изпълнители и до 
2018 е един от директорите на Българо-Канадското дружество 
във Ванкувър. 

През 2016 издава стихосбирките „Пътеки“ (в съавторство) 
и „Копнежи“, а през 2019 г. – „Завръщане“. 
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ССллааввоовв,,  ААттааннаасс  ВВаассииллеевв  

((11993300  ––  22001100))  

 
Роден е в град Сливен на 25.07.1930 г. Първоначално учи 

в Американския колеж в София до закриването му през 1941 г. 
През 1953 г. завършва английска филология в Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски“. 

През 1953 – 1965 г. е преподавател по руски език в курсо-
вете, организирани от Обединения комитет за българо-
съветска дружба, библиотекар в Народната библиотека в Со-
фия, участва в предаванията на Радио София за чужбина, рабо-
ти като картограф в Родопите. 

Преподавател по английска литература в Софийския уни-
верситет (1961 – 1971), където води семинар за поезията и 
драмата на английското Средновековие и Ренесанс и за анг-
лийската проза и поезия на XIX и XX в. Защитава дисертация 
на тема „Функции на ритъма в художествената стихова реч“ в 
Института за литература при БАН (1965). През 1966 – 1976 г. 
работи в Института за изкуствознание при БАН; основава сек-
ция по дизайн и секция по информация и документация, съос-
новател на проблемна група за изучаване на българските при-
ложни изкуства. Научен сътрудник по фолклор и теория на 
изкуствата и фолклора (от 1974). Съосновател и член на меж-
дународната група по сравнителна славянска метрика към Ин-
ститута за литературни изследвания при Полската АН (1971 – 
1976). Изпълнителен секретар на научния проект „Основни 
насоки на световната култура до 2000 година“ към Научното 
обединение по изкуствознание при БАН (1975 – 1976), във 
връзка с което заминава за САЩ – работи в Отдела за между-
народни научни изследвания и обмен в Ню Йорк (1975 – 1976). 

Автор на свободна практика и диктор в Радио „Свободна 
Европа“ (1978) и в BBC (Лондон) през 1978. Работи по проб-
лемите на източноевропейските култури към Центъра „Удроу 
Уилсън“ във Вашингтон (1979) и като инструктор по българс-
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ки език в Държавния департамент, Вашингтон (1980 – 1983), и 
в Центъра за езикови научни изследвания, Мериленд (1983). 
Радиосценарист, редактор и диктор в „Гласът на Америка“ 
(1980 – 1990). Автор на стихове, на фантастика, на изкуство-
ведски изследвания и много други. За него ласкаво се изказват 
световноизвестните писатели Кърт Вонегът и Греъм Грийн. 

След 1990 г. той се завръща в родния Сливен, където ос-
тава до края на живота си. Издъхва в пловдивска болница на 
04.12.2010 г. 

Издадени художествени творби: „По голямата спирала“ – 
фантастика (1965), „Факторът „Х“ – фантастика (1965), „Плю-
шеният мечо“ (1967), „Сивушко и Пънчушко“ (1967), „Стихо-
ве 1962. Порнографска поема“ (1968, 1981), „Mr. Lampedusa 
has Vanished, Occidental Press“ – стихове (1982), „С трева об-
расли“ – мемоари (1983), „The Dough of America is Rising in 
Me“ – стихове (1986), „With the Precision of Bats: The Sweet and 
Sour Story of the Real Bulgaria During the Last 50 Years“ – мемо-
ари (1986), „Handling Vegetables“ – стихове (1988), „Оловното 
кълбо“ – есеистика (1991), „Пак заедно. Яворови до Елхови“ – 
мемоари (1991), „С точността на прилепи“ – мемоари (1992), 
Избрани произведения в 4 т. (2003 – 2004), „На Запад и на За-
пад“ – мемоари (2006), „Нощите на Трентън“ – роман (2006), 
„Квой туй дето му викате ЛЮБОВ“ – разкази (2008), „Гневът 
на мачките“ (2009, съавт.), „Изгревът. Към светската биогра-
фия на Петър Дънов“ (2010), „Слънцето, ах вижте слънцето 
със костюма на квадрати“ – есеистика (2010). 
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ССллааввоовв,,  ВВаассиилл  

((11995588))  

 
Васил Атанасов Славов е роден в 

София на 25.02.1958 г. Завършва анг-
лийска филология в СУ „Св. Климент 
Охридски“. Първата му стихосбирка 
излиза от печат през 1989 г. Същата 
година заминава за САЩ, където спе-
циализира литература. Публикувал е 
поезия, белетристика, преводи и кри-
тически материали в повечето литера-
турни издания до 1989 г. Участва с 
публикации в първите броеве на „Ли-
тературен вестник“, изданията 

„Мост“, „Глас“, „Нава“, „Век 21“ и др. Автор на няколко пое-
тични и белетристични книги. Представян е с авторски стихо-
ве на английски в САЩ и Великобритания. Има награди в На-
ционалния конкурс за поезия „Биньо Иванов“ – 2012 и 2015 г., 
съпътстваща награда в Националния конкурс за поезия „Хрис-
то Фотев“ – 2016 г., номинация в Националния конкурс за пое-
зия „Христо Фотев“ – 2018 г. Лауреат на Националния конкурс 
за поезия „Дамян Дамянов“ – 2018 г. Живее със съпругата си в 
Питсбърг, Пенсилвания. 

Автор на сборниците със стихове: „Бич Божи“ (1989), „7 
часа слънце“ (2004), „Американа“ (2010), „Звяр“ – стихове 
(2014), „Следверие“ – стихове (2017) и на белетристични кни-
ги: „Фургоните на Адамсбърг“ (1998), „Записки на препарира-
ния“ (2001), „Тунелите на Галицин“ (2001). 
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ССммииллеевв,,  ББоорриисс  

((11888866  ––  11991133))  

 
Борис Смилев, български поет, е роден през 1886 г. на 

борда на кораба „Stella“, някъде между Ню Йорк и Флорида и 
е записан на името на капитана. Фамилията му е от майката 
Смила от Велико Търново, която е член на пътуваща естрадно-
театрална група в САЩ. До 14-годишна възраст Смилев живее 
в различни градове на Америка, по-късно и в Канада. Там за-
вършва средното си образование и постъпва в университет. 
През 1904 г. заедно с майка си поема обратния път към Бълга-
рия, където става железничар, за да издържа Смила, но скоро 
умира и тя. След пребиваване в Одеса, Трапезунд, Смирна, се 
връща в Америка – живее в Ню Йорк, после в Сан Франциско 
и накрая в Гранит-сити, където редактира български вестник. 
Автор на стихове, къси новели, лирични разкази, печатани в 
сп. „Бисери“, в. „Балкански орел“ – Гранит-сити и на френски 
– в списание „Revue Canadiene“. Макар и американски пода-
ник, се връща в родината с кораба „Lusitania“, за да се запише 
доброволец в Балканската война. Загива на 22.03.1913 г. в 
престрелка с турски войници при село Кючук Сандъкли. 
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ССооффррооннииеевваа,,  ЦЦввееттаа  

((11996633))  

 
Цвета Софрониева е автор на пое-

зия и проза, на есета, театрални и на-
учни текстове, литературни инстала-
ции и поетични преводи. Родена в 
София през 1963 г. Дипломиран фи-
зик и доктор по философия и история-
та на науката; след специализации по 
проблемите на културните влияния 
при пренос на знание в Кеймбриджс-
кия, Калифорнийския, Чикагския, 
Харвардския и др. университети тя е 
абсолвирала майсторски клас по пое-

зия при Йосиф Бродски. Работила е като изследовател в Кейм-
бриджски университет във Великобритания, културен корес-
пондент на Радио „Свободна Европа“ в Берлин, преподавател 
по литература в Масачузетския технологичен институт в САЩ 
и др.  

Инициатор е на интеркултурални програми като „Позна-
ние и поезия“, „11.9. Уебстрийминг поезия“ и „Забранени ду-
ми“, организира частен салон на изкуствата „Ден на буквите“. 
Връзката между физика, поезия и философия е в основата на 
есетата ѝ за Ервин Шрьодингер (Science and Education, 
Springer, 2013) и Юн Ишивара (Nagoya, Gakuin, 2017).  

Литературните ѝ инсталации са представени в поредица 
сборни, както и в три самостоятелни изложби – „Възглавници 
назаем“ във Франция, „Моята сайбърг идентичност“ в САЩ и 
„Пронизващо вещество“ в Германия. Спектакли по нейни про-
изведения са поставяни от Ландестеатър Тюбинген и Акаде-
мия Солитюд, Ренитенцтеатър Щутгарт и Дортмундския теа-
тър, Малко театро в Будапеща и Летретаж в Берлин и др. Със-
тавител на антологии и поредици, от 2018 и в София – Библио-
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тека „Космоси“ (изд. „Фо“). Живее в Берлин като писател на 
свободна практика и успоредно обитава различни части на 
света. 

Творби на Цвета Софрониева са превеждани на френски, 
английски, фински, японски, унгарски, испански, португалски, 
сръбски, македонски, хърватски, словашки, чешки, полски, 
нидерландски, гръцки, италиански, белоруски, узбекски, ка-
захски, китайски, каннада-индийски и др. Сред многото отли-
чия за творчеството ѝ са германската награда Аделберт фон 
Шамизо (2009) и американските ПЕН Америка Транслейшън 
(2009) и Клиф Бекер (2012). Александър Геров ценеше ориги-
налната структура на стиха и контрастите в поетиката ѝ, а Йо-
сиф Бродски дълбоката ѝ поетична мисловност. Значителна 
част от творчеството на Софрониева е създадено многоезично. 
Поетичният ѝ глас на немски език се счита за един от най-
вълнуващите след Интеборг Бахман. Дейвид Сент Джон пише, 
че творчеството ѝ на ангийски „взривява поезията на нашето 
време и съставя картата на възможните пътища на нашето ли-
тературно бъдеще“, а Шайдел Бийрс призовава: „Прочетете 
тази книга и се пригответе да станете една нова, по-добра вер-
сия на самите себе си“. На 24 май 2020 г. Министерство на 
културата на Република България отличи Цвета за принос в 
разпространението на българската култура в чужбина. 

Издадени книги: „Чикаго Блуз“ (двуезична, български и 
английски, 1992), „Зачеваща памет“ (1994), „Сага за разграде-
ния двор или семейството на мемоариста. Пиеса“ (1994), 
„Gefangen im Licht / Пленена в светлина“. (двуезична, българс-
ки и немски, 1999), „Feuer, Lebenslust! / Огън, жизнерадост!“ – 
разкази (съавт. с Никол Любич, 2003), „Verbotene Worte / Заб-
ранени думи“ – поезия, есе и новелата „Седемнадесет извора, 
седемнадесет войни“ и редактор на сбирката за паметта на ду-
мите в многоезичието (2005), „Разпознавания. Поезия“ (2006), 
„Завръщането на белия бик“ – поезия (2007), „Eine Hand voll 
Wasser / Вода на длан“ (2008), „Drei Frauen / Три жени“. (трие-
зична поетична книга на немски, финландски и български в 
съавт. с Орвоки Ваарискоски и Сабине Клайнерт, 2009), „Diese 
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Stadt kann auch weiß sein / Този град може да бъде и снежен“ – 
разкази (2010), „11 9 Web Streaming Poetry / 11.9. Лееща се в 
мрежата“ – поезия (2010), „Viadukte / Виадукти“ (2010), „A 
Hand full of Water / Вода на длан“ (двуезично доп. и разш. изд. 
на немски и английски, 2012), „Landschaften, Ufer / Пейзажи, 
бряг“ (2013), „La Solitute de L’Abeille / Самотата на пчелата“ 
(двуезична, немски стихотворения от Цвета Софрониева и 
френски превод от Жан Портанте, 2013), „Selected affordable 
studio apartments / Избрани достъпни едностайни апартамен-
ти“. – хомаж за и с фотографии на Иван Гол (българска, немс-
ка и английска версия от Цвета Софрониева и френски превод 
от Жан Портанте, 2015), „Anthroposzene / Антропосцена“ 
(2017), „Прегърнати от мъглата“ (2018), „A föld színe / Цветът 
на Земята“ – (събрани стихотворения, разкази, драматургия, 
есета и интервюта, 2018), „Reflections in a Well / Отблясъци в 
кладенеца“ (съавт. с Румяна Еберт, 2019), „Multiverse / Мно-
говселение. Нови и избрани стихотворения“ (2020). 
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ССттааййккоовваа,,  ММаарриияя  

((11994466))  

 
Мария Стайкова е родена на 

19.10.1946 г. в Пловдив, в семейство-
то на Анастас Стайков (1905 – 1988, 
художник с уникален стил), Ралица 
Белева-Стайкова (1921 – 2005, препо-
давател по биохимия на студенти по 
медицина и фармакология; подготви-
ла първия в България курс по пато-
биохимия; основател и ръководител 
на Централната биохимична лабора-
тория; изявен учен по биологично 
действие на ултразвука; организатор 

на Балканските биохимични и биофизични дни, Пловдив 1985; 
председател на секция „Биохимия и биофизика“ към Съюза на 
научните работници, клон Пловдив) и Петър Стайков (1933 – 
1990, брат, художник, председател на Групата на художниците 
в Смолян). 

Мария Стайкова завършва гимназиалното си образование 
в Пловдив и биохимия на човека и животните в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“. Доктор на науките от 
1979 г. Специализира в Познан и Краков (Полша), Вайцмано-
вия институт в Реховот (Израел) и Макс-Планк Института по 
неврология, Мюнхен (Германия). Отива в Канбера (Австралия) 
през 1993 по покана на проф. Дейвид Уиленборг (основател на 
групата по невро-имунология). От 1994 е Visiting Fellow към 
групите на проф. Кристофър Периш и д-р Анна Бруестле в 
Института за медицински изследвания „Джон Къртън“ в Кан-
бера. 

Утвърден специалист в областта на автоимунните заболя-
вания на централната нервна система (публикациите ѝ са ци-
тирани 1382 пъти, h=33.35, Research Gate, декември 2020). Ре-
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цензент на проекти и изследвания, предлагани за финансиране 
и за публикуване в престижни международни издания. 

Автор на книгите: „Австралия – България: взаимно непоз-
нати“ (2000), „Австралия – България: по-малко непознати“ 
(2011), „Австралия – България: добри познати“ (готова за пе-
чат). 

Наградена с медал „Иван Вазов“ от ДАБЧ, 2009. 
Номинирана от Държавната агенция за българите в чуж-

бина за „Българка на годината в чужбина“, 2011 г. 
Наградена с почетния медал на Националния дарителски 

фонд „13 века България“ за поддържане на наградата „Анастас 
Стайков“, 2014. 

Трета награда за разказ на емигрантска тематика от 
„Изящното перо“ – Чикаго, 2019. Есетата са публикувани в 
сборника „Възвращенци“, 2020. 
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ССттааннеевваа,,  РРооссииццаа  

((11994422))  

 
Росица Станева е родена и израс-

нала в град Хасково. Завършва Фа-
култета по журналистика към СУ „Св. 
Климент Охридски“ и работи като 
редактор в общинските вестници на 
градовете Любимец, Хасково, Димит-
ровград, както и като отговорен сек-
ретар на вестника в Минерални бани. 
Пише поезия и проза, сатира и тексто-
ве за песни. Печели престижни наци-
онални и международни награди. 
Стиховете ѝ са превеждани на унгарс-

ки, сръбски и руски език. Член е на Съюза на българските пи-
сатели и на Съюза на българските журналисти. В момента ра-
боти по третата част на трилогията „Тинтявената планина“ и 
ръкописа на романа „Любов в ретро стил“. Авторката живее в 
община Берген на щата Ню Джързи в САЩ. Романът ѝ „Све-
тулките умират при докосване“ се нарежда сред най-четените 
творби, посветени на емигрантството. Първите ѝ две книги са 
поетични – ,,Под тракийска дъга“ от 2009 г,. както и ,,Сълза 
неизплакана“, излязла в 2013. Главната им тема е несретната 
бежанска съдба. Следват романи – първа част от трилогията 
,,Тинтявената планина“ – 2017 и втора част – 2020 г., 
,,Светулките умират при докосване“ – една емигрантска исто-
рия. Фолклорната група към читалище ,,Тракия“ – Хасково 
носи името на първата ѝ книга, което е нейната най-голяма 
гордост и признание. 
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ССттееффаанноовв,,  ННииккооллаайй  

((11997788))  

 
Николай Стефанов е български 

писател, поет, актьор, сценарист. Ро-
ден на 17.04.1978 г. във Велико Тър-
ново. Завършва Езикова гимназия 
„Проф. д-р Асен Златаров“ в родния 
си град (1997). Следва философия две 
години във ВТУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“; продължава образованието си 
в Чикаго, САЩ, през 1999 г., където 
завършва социология. Работи в Трай-
тън Колидж (Triton College) в Чикаго, 
като до 2010 г. води и часове по твор-

ческо писане там. Участник в три филма. На Фестивала за къ-
сометражни филми през 2015 в Ню Йорк през 2015 г. е отли-
чен за най-добър актьор в категорията „Поддържаща роля“ за 
участието му във филма „Стъпки в пясъка – римейк“, която е 
първа награда на българин в този фестивал. Член на Съюза на 
българските журналисти. Зам.-председател на Салон за бъл-
гарска култура и духовност – Чикаго, Илинойс, САЩ (до 2019 
г.). Журира и редактира сборник от конкурса на Салона в Чи-
каго „Изящното перо“ (2017). 

Автор на книгите: „До Чикаго и отЗАД: из аналите на една 
млада емиграция“ (2011, Ч. 1), която е филмирана в САЩ 
(реж. Емилия Узунова, премиера на 10.05.2013 г. в Patio 
Theater в Чикаго; през 2013 г. излиза Ч. 2 на „До Чикаго и от-
ЗАД“; книгата е етикирана като „скандална“, героите ѝ, няколко 
поколения емигранти, са събирателни образи, но историите и 
разговорите са реални); „Стефанова поезия в изблици“ (2011); 
„Капсъзин“ (2012); „Кулинарна поезия“ (2014); „Криворазбра-
ната емиграция“ (2015); „Изповеди на поет“ (2016); „Шункаха“ 
(2016); „Гяури от ново време (Търновска Коледа)“ (2019); пуб-
лицистичната „Български език – спорни казуси“ (2018). 
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ССттооииллоовв,,  ДДииммиилл  

((11994488))  

 
Димил Стоилов (Димитър Илиев 

Стоилов) е роден на 11.06.1948 г. в 
Пловдив. Работил е като журналист в 
редица вестници и в две от най-
големите издателства в България „Хр. 
Г. Данов“ и „Хермес“. Негови белет-
ристични творби са публикувани из 
страниците на списанията „Пламък“, 
„Везни“ „Тракия“, „Юг“, „Страница“, 
„Антимовски хан“, „Мост“ (списание 
на българите в Сърбия), френското 
списание „Vocatif“ – Ница, алманах 

„Света гора“ и други издания. Разказите му присъстват в сай-
товете „Либерален преглед“, „Литературен свят“, „Факел“, 
„Книги NEWS“, „Cult.bg“, „LiterNet“, „Public Republic“, немс-
кият „The-Short-Story“, „Eurolitkrant“ и др. Член е на Съюза на 
българските писатели и Съюза на българските журналисти. 

Издадени книги: „Разписание за изпуснати влакове“ – раз-
кази (1986), „Версия за изневяра“ – роман (1990), „Възмути-
телно чаровни, хищно хубави“ (1998), „Мъж, вкусен на опит-
ване“ – разкази (2005), „Дългият бегач на любовни разстоя-
ния“ – роман (2010), „Невинни жени в Брюксел“ – роман 
(2016), „Децата на Дон Кихот“ – разкази (2018). 

Негови разкази, преведени на немски език, са отличени в 
международните конкурси на немското издателството 
„Literaturpodium“ и са включени в сборници. Освен на немски, 
негови творби са преведени на френски, английски, персийски. 
През 2005 и 2010 г. – е номиниран за награда „Пловдив“ и през 
същите години получава награда за белетристика на Дружест-
во на пловдивските писателите за книгите „Мъж, вкусен на 
опитване“ и „Дългият бегач на любовни разстояния“. 

От 2011 г. живее в Брюксел, Белгия. 
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ССттооййккоовваа,,  ККааттееррииннаа  
((11997711))  

 
Катерина Янкова Стойкова е ро-

дена на 04.06.1971 г. в Бургас. Завър-
шва Бургаския свободен университет, 
специалност „Електроника и електро-
техника“, и се преселва в САЩ през 
1995 г. Там завършва магистърска 
степен по компютърни науки в Рочес-
търския технологичен институт и ма-
гистърска степен по бизнес админист-
рация от „Вирджиния Тек“. Работила 
е като хардуер инжeнер, софтуер инж-
eнер и мениджър в IBM и Lexmark 

International. Завършила е и магистърска степен по изящни 
изкуства, специалност „Поезия“ в „Сполдинг Юниверсити“ в 
Луисвил, Кентъки. 

Автор на няколко поетични книги: „Въздухът около пепе-
рудата“ (2009), „Бодливото прасе на ума“ (2012), „Как наказва 
Бог“ (2014), „Птичка на перваза“ (2017), „Втора кожа“ (2018). 
Разделя времето си между брега на Черно море в България и 
хълмовете на Кентъки в САЩ. Катерина пише, живее и мисли 
на два езика. 
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ССттооййнноовваа,,  ККрраассииммиирраа  

 
Красимира Христова Стойнова е 

родена в гр. Пещера, окр. Пазар-
джишки. Завършва ВМЕИ „Ленин“ в 
гр. София, специалност „Радиотехни-
ка и телевизия“, след което работи 
като инженер-технолог в Завода за 
запаметяващи устройства в гр. Плов-
див. От 1982 г. до 1988 г. работи в гр. 
Бенгази, Либия, като преводач на бъл-
гарските екипи към външнотърговс-
ките организации Техноимпекс и 
Енергоимпекс. 

От 1995 г. живее със семейството си в САЩ, основно в гр. 
Колумбус, щат Охайо, където издава първата си стихосбирка, 
„В два континента“ (2011), но е писала стихове и в гр. Сан Дие-
го, Калифорния, както и в гр. Бостън, щат Масачузетс, където 
издава втората си стихосбирка „Есени далечни“ (2013) и детс-
ките гатанки „Леснички гатанки за деца засмянки“ (2012). 

Има награди от международния конкурс за поезия „По 
стъпките на лятото“ на фондация „Буквите“, от конкурса „Бе-
лоцветните вишни“ – гр. Казанлък, от конкурса „Изящното 
перо“ на Салона за българска култура и духовност – гр. Чика-
го, САЩ и от конкурса „Моят град, моята Пещера“ – 
гр.Пещера. 

Нейни стихове са включени в някои алманаси като „Тра-
кийска лира“, „Славянская лира“ и др. 
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ССттооййччеевв,,  ССввееттооссллаавв  

((11995599  ––  22002200))  

 
Светослав Стойчев (23.11.1959 – 

30.11.2020), е роден през 1959 г. в 
Габрово. Завършил е унгарска и фин-
ска филология в Сегедския универси-
тет „Атила Йожеф“. През 1988 – 1990 
г. работи като журналист в София. От 
1990 г. живее в Бекешчаба, Унгария. 
Бил е главен редактор на местния вест-
ник „Хети мерлег“. 

Попаднал съвсем млад в Унгария, 
Светослав Стойчев се потапя напълно 
в унгарската среда и ползва унгарския 

език като майчин. По-голяма част от творчеството му е напи-
сано на унгарски език, После превежда някои от своите книги 
на български. Упорито изгражда своя разпознаваем, пестелив 
до аскетизъм стил, изчистен от всичко излишно. Тези изкрис-
тализирали късове поезия съдържат мъдрост, страдание, учуд-
ване и някакъв необясним горчив, да не кажа черен оптими-
зъм. Живее далеч от литературния и обществения шум, затова 
сега сякаш с изненада установяваме, че със своите шест книги 
той е всъщност най-продуктивният български писател в Унга-
рия. Има в него нещо крехко. Но крехките неща са обикновено 
и твърди. Той не прощава непочтеността и подкупния интерес. 
Неговия „стъклопис“, продължил няколко десетилетия, си 
представяме като скрежни рисунки върху стъкло – изящни и 
мимолетни. Но именно те ще останат. Тези кратки и недоизре-
чени дихания на поезията на Светослав Стойчев. 

Издал е книгите: „Мислещо битие“ (Gondolkodó lét, 1994, 
унг. ез.) и „Огън в камината“ (1996, бълг. ез.), „Утринни пъте-
ки“ (Hajnali ösvények, 1999, унг. ез.), „Кредо“ (Credo, бълг. и 
унг. ез., 2005), „Светкавица“ (Vaku, 2014, унг.), „Стъклопис“ 
(Üvegrajzok, 2019, унг.). 
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ССттоояянноовв--ББааррии,,  ИИвваанн  

((11995588))  

 
Иван Стоянов-Бари е български 

писател, живеещ от 1990 в Нидерлан-
дия. Пише под псевдоним Бари Късел 
(Barry Cussel). 

Роден е на 15.10.1958 г. в село 
Михайлово, област Враца, в средно 
селско семейство.  

През 1989 г. заминава, заедно със 
семейството си за София, където е 
един от основателите на СДС (клон 
Божурище). Следващата година се 
отправя на „екскурзия“ за Холандия, 

откъдето повече не се връща. 
Започва кариерата си като художник и скулптор в град 

Лейдън, където има няколко изложби на картини и скулптури. 
През 2000 учи за интернет-инженер в град Арнем. Завършва 
още и компютърна графика и курсове по филмово майсторст-
во. 

Около 15 години работи като програмист в различни фир-
ми (предимно банки) и едновременно с това създава собствена 
фирма, с име „Barrydoor“, на която е директор. Фирмената му 
дейност е свързана с изготвяне на онлайн интернет апликации. 

Създател на електронното издание „Емигрант-БГ“ (2005 – 
2017), заедно със съпругата си Дорис Александрова. Тази ме-
дия на българите по света служи главно за информиране, както 
и отразяване на културния живот и събитията в българските 
общности и училища в чужбина. Пише статии за местната и 
интернационална преса. 

Участник е в почти всички световни срещи на българските 
медии, организирани от БТА. 
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От 2014 г. работи в „EYE FILM MUSEUM“ – Амстердам. 
През 2015 заснема 13 филмови серии под заглавие „Биогра-
фични профили на известни българи в Холандия“, след което и 
филма „Холандия, моята втора родина“, който е излъчен по 
холандските кина и Централната Амстердамска библиотека. 

Иван Стоянов-Бари е собственик на галерия „Амстердам 
1666“, заедно със съпругата си Дорис Александрова. Една от 
многобройните изложби бе на известния цигулар и художник, 
проф. Мичо Димитров от Пловдив. 

Иван Стоянов-Бари завоюва невероятен успех със своя 
роман „Кръвта на черното лале“ през 1996 година. Романът му 
бе окачествен от критиката като силен роман, неотстъпващ по 
нищо на романите от известния писател Стивън Кинг и поста-
вящ начало на нов етап на фантастиката в българската литера-
тура. Романът е преведен на английски през 2005, разпростра-
нен в холандските книжарници и публикуван на Амазон. 

През 2015 написва магическия роман „Мистерията на из-
губения пръстен“, с който покори сърцата на хиляди негови 
почитатели във Фейсбук. Отзивите са поставени на страница-
та: https://goo.gl/jHhuxN 

Романът може да се намери и в аудио форма, в изпълнение 
на Дорис Александрова. 

Продължението на романа под заглавие „Мистерията на 
изгубения пръстен – Амстердам 1666“ се очаква от многоб-
ройните му фенове през 2021 г. 
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ССттррееззоовв,,  ССааммууиилл  

((11990011  ––  11998844))  

 
Самуил Димитров Стрезов, бъл-

гарски писател, е роден в София през 
1901 г., в семейството на македонски 
преселници. Завършва гимназия в 
София. Принуден рано да напусне 
страната, за да дири прехрана отвъд 
океана. От около 1920 г. се намира в 
Аржентина. Работник в петролните 
извори на Комодоро Ривадавия, прис-
лужник, оркижеро (жетвар), скитник – 
това са перспективите, предложени му 
на новия континент. Други източници 

твърдят, че е бил и чиновник. Под влияние на Борис Шивачев 
започва усилена самоподготовка. Изучава испански език, пра-
ви първи стъпки в журналистиката и на писателското попри-
ще. Сътрудничи на аржентински вестници и списания. Свои 
творби публикува и във вестник „Български глас“ (по-късно 
„Родна реч“) и списание „Българска мисъл“, издавани в Буенос 
Айрес. У нас печата във вестниците „Слово“, „Вардар“, „Заря“, 
„Развигор“, в списанията „Демократическа младеж“, „Новис“, 
„Трезва младеж“, „Български турист“. Занимава се и с преводи 
от испански език. Естетически продължител на традициите, 
очертани от Шивачев в нашата литература и един от ранните 
испанисти на България. Автор на романа „Анга“, на испански 
език, издаден в Буенос Айрес през 1929 г., фрагменти, пътепи-
си („От Атлантическия до Тихия океан“ и „Из планините на 
Аржентина“) и кратки литературно-исторически изследвания 
(„Преглед на аржентинската литература“, „Луиз Ваз де Камо-
енс“, „Из испанската литература – Густаво Адолф Бекер“ и 
други). 

Умира на 21.04.1984 г. Погребан в Сан Мигел, провинция 
Буенос Айрес, Аржентина. 
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ТТееррззииййссккии,,  ИИввааййллоо  

((11997700))  

 
Ивайло Боянов Терзийски (Баро-

на) е роден е на 11.07.1970 г. в Пле-
вен, но от 1974 г. живее в Силистра. 
Завършил е РУ „Ангел Кънчев“ – Ру-
се.  

Автор е на поетичните книги 
„Манастир за душата ми няма“ (1994), 
„Отмини ме, Любов“ (1998), „Колко-
то, толкова“ (1999), „Жена нависоко“ 
(2002), „Сълза под крило“ (2008), 
„Сърце в ремонт“ (2018).  

Ръководил е два кръжока за лите-
ратурно творчество и е сред основателите на силистренското 
литературно сдружение „Реката“ през 2000 г., на конкурса за 
поезия „Любовта е пиянство и Пиянство от любов“.  

Редактор е на алманах и антология, побрали произведени-
ята на повече от 250 творци в Североизточна България.  

Носител на повече от 30 национални награди. Негови сти-
хове са печатани в местната и централната преса.  

Понастоящем живее в Лондон и е член на СЛТ „Реката и 
приятели“ – Силистра. 
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ТТииммеенноовваа--ВВъъллччеевваа,,  ЗЗллааттккаа  

((11994499))  

 
Златка Тименова-Вълчева е роде-

на на 29.05.1949 г. в София. Завършва 
френска филология в СУ „Св. Кли-
мент Охридски“ и защитава кандидат-
ска дисертация на тема „Метафората в 
Мисли от Блез Паскал“. През 1994 г. 
заминава за Лисабон, където препода-
ва френски език и литература, теория 
на превода, както и български език. 
Защитава докторска дисертация на 
тема „Форми на мълчанието в рома-
ните на Маргьорит Дюрас“ в Универ-

ситета в Коимбра, Португалия. Научните ѝ интереси и публи-
кации са в областта на литературната критика, теорията на 
превода, теорията на текста и хайку поезията. Превежда и пуб-
ликува преводи от френски и португалски на български и от 
български на френски и португалски. 

Най-новите ѝ публикувани преводи на поезия от българс-
ки на португалски език са: Господинов, Г. „Любовният заек“ – 
Антология, изд. „Рома“ (2010); Дебелянов, Д. (2018), Констан-
тинов, Г. (2020), в списание за поезия и превод „DiVersos“; 
Ангелов, Г. (2019), в списание за поезия „Eufeme“. 

Пише и публикува хайку поезия. Издала е следните книги 
с хайку: „Като звезден прах“ (бълг. ез., 2013), „Comme un 
oiseau contre le vent / „Птица срещу вятъра“ (фр. ез., 2013), 
„Chama, a palavra/Une flamme, le mot / Пламък е думата“ (на 
френски с превод на португалски от авторката, 2013), „Escrito 
no vento/Paroles de vent / Думи от вятър“ (диалог в хайку сти-
хове на френски и португалски заедно с португалския поет 
Казимиро де Брито, 2017), „Късен следобед“ (на български, 
португалски, английски и японски, 2018), „Сянка на дърво 
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върху стената“ (на български, френски и арабски, 2019), „Сле-
ди от вятър“ (диалог в хайку стихове с Александра Ивойлова 
на български, френски и английски, 2019), „Градове от думи / 
Cities of words“ (диалог в хайку стихове с Александра Ивойло-
ва на български, английски и китайски, 2020). 

Публикува „Сплетени треви“ – хайку на български, френ-
ски и японски, в списанието Гиньо („Ginyu“), на Световната 
Хайку Асоциация, n 77, 2018. 

Нейни хайку са публикувани на български, хърватски, 
италиански, френски, португалски, английски, арабски, японс-
ки, виетнамски и гръцки в международни издания (книжни и 
електронни) като: антологиите на Световната хайку асоциация 
(WHA), списанието „Тадж Махал“, списанието на Британското 
хайку общество („Blithe spirit“), електронното списание 
„Oтата“, електронното списание на виетнамския хайку клуб, 
арабската антология на II-рия Международен семинар по хай-
ку, българското списание „Хайку свят“, българското списание 
„Простори“ (Варна), българската антология на български пи-
сатели в чужбина, българската антология „Отвъд думите“, из-
дадена съвместно с Британското хайку общество, българското 
електронно литературно списание „Литературен свят“, антоло-
гиите на Френската асоциация „Европоезия“, електронното 
издание „Under the Bashô“, списанието „Гонг“ на Френската 
асоциация за хайку, гръцкото електронно списние „Poeticanet“. 

Получава наградите: IAFOR, 2016; Europoésie 2017: I-ва 
награда на Франкофонията и II-ра награда за хайку; Euro-
poésie-UNICEF 2020: I-ва награда за хайку и Специалната наг-
рада на Франкофонията. 

Членува в Световната Хайку Асоциация (WHA), Българс-
кия П.Е.Н. клуб, Френската Хайку Асоциация, Френската 
Асоциация „Европоезия-УНИЦЕФ“ (Europoésie – Unicef). По-
четен член е на Хайку-клуб, Ханой. 
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ТТооддоорроовв,,  ВВллааддииммиирр  

((11996644))  

 
Владимир Тодоров е автор, фил-

мов режисьор, художник, илюстратор 
и аниматор с над 25 години стаж във 
филмовата индустрия. Работил е за 
почти всички големи филмови студия: 
Warner Bros, Sony Pictures, Universal, 
Paramount, Fox, Disney, над филми 
като „Harry Potter“, „Stuart Little“, 
„The Polar Express“, „Beowulf“, „Alice 
in Wonderland“ и много други. 

Започва филмовата си кариера 
през 1988 г. като аниматор в Студия 

за анимационни филми „Бояна“. През 1990 г. заминава за Лон-
дон в студиото на Стивън Спилбърг Amblimation – Universal 
Pictures. Работи като асистент-аниматор над пълнометражните 
анимационни филми „An American Tail – Fivel goes west“ и 
„We’re Back – a Dinosaur Story“, а след това като аниматор над 
филма „Balto“. През 1995 се присъединява към студиото Uli 
Meyer Studios, където е аниматор над редица реклами и фил-
мите „Space Jam“ и „Lost in Space“. През 1998 заминава за Лос 
Анджелис и започва работа в Sony Pictures. Работи като анима-
тор над филма „Stuart Little“, а след това е дизайнер на типа-
жите и художник на сториборд над „Stuart Little 2“. Включва 
се в екипа на „Harry Potter and The Sorcerer’s Stone“, където 
отново работи върху дизайна на героите и сториборда. Извън 
работата си върху пълнометражните филми става част от еки-
па на първият късометражен анимационен филм на Sony 
Pictures, „The ChubbChubbs“, който по-късно спечелва Оскар в 
категорията за късометражен филм през 2002 г. 

В този период Sony започва работата по филма „The Polar 
Express“, в който Владимир е основният художник по типажи-
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те и героите. Този проект поставя началото на дългогодишната 
му творческа връзка с режисъора и продуцент Робърт Земекис. 
По-късно напуска Sony, и се включва в екипа на студиото на 
Земекис „Imagemovers“. Следва работа по филмите „Beowulf“, 
„Mars needs Moms“ и „A Christmas Carol“. Наред с филмовата 
си работа, участва в написването и илюстрира книгата „The 
Moon Rock“ (2007, 2. изд. 2013), чиито филмови права биват 
закупени от Земекис и Disney. Освен „The Moon Rock“, Вла-
димир е съавтор и илюстратор на книгите „Oliver’s Tantrums“ 
(2011 – бълг. ез. „Капризите на Оливър“ и 2013 – англ. ез.) и 
„Archipelago N.Y“ (2014 – англ. ез., „Архипелаг Ню Йорк“ – 
бълг. ез., 2018). Владимир Тодоров е автор (продуцент-
режисъор), художник и аниматор и на късометражния анима-
ционен филм FLUTTER. 
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ТТооддоорроовв,,  ЦЦввееттаанн  

((11993399  ––  22001177))  

 
Цветан Тодоров Тодоров е роден 

на 01.03.1939 в София. Негов баща е 
библиографът Тодор Боров, а дядо по 
майчина линия – общественикът Иван 
Пеев-Плачков. Брат му, Иван Тодо-
ров, е известен физик. Завършва гим-
назия в България и учи български език 
и литература в Софийския държавен 
университет, където завършва през 
1961 г. 

През 1963 г. като стипендиант 
заминава за Париж. През 1970 г. за-

щитава докторска дисертация на тема „Теория на литератур-
ния анализ“ под ръководството на Ролан Барт. Защитава теза-
та, че поетиката – това са специфичните езикови условия на 
създаване и означаване на художествения текст. От 1987 г. 
ръководи Центъра за изследване на изкуствата и езиците към 
Френския национален център за научни изследвания, където 
работи от 1968 г. Бил е съпруг на писателката Нанси Хюстън, с 
която имат две деца. 

Почетен доктор на Софийския университет (1988). През 
1990 г. е удостоен с титлата доктор хонорис кауза на Лиежкия 
университет. Цветан Тодоров е носител на Наградата на Прин-
ца на Астурия за обществени науки за 2008 г. 

Умира на 07.02.2017 г. в Париж след усложнения в резул-
тат на невродегенеративно заболяване. 

В началото на творческия си път се интересува предимно 
от теория на литературата, а след 1990 г. – от историята и от-
ношението с другия в трудни области на историята като завла-
дяването на Централна Америка и Втората световна война. 
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Цветан Тодоров се утвърждава като учен с превода на рус-
ките формалисти, който значително допринася за развитието на 
съвременната поетика. След това публикува „Литература и зна-
чение“ (1967). В „Увод във фантастичната литература“ (1970) 
разглежда сериозно и задълбочено фантастичната литература. 

Тодоров изследва предимно другостта на различните кул-
тури, разглежда проблема „Ние и другите“, споровете на ху-
манистите в Европа от епохата на откриването на Новия свят и 
процесът на колонизация. Въпросът за собствената и чуждата 
култура застава в основата на антропологичните дискурси в 
Европа. Неговият анализ на значимостта и самоопределянето 
има голямо значение за антропологията и социологията. Тодо-
ров, за разлика от Макиавели и Хобс, не вижда в общността 
зъл по своята същност организъм, с който човек се обвързва 
само поради своята немощ. Напротив, за него общността е не-
избежност, продиктувана от нуждата за признанието на чове-
ка, вкоренена в неговата психика. 

Книги, издадени в България: „Завладяването на Америка. 
Въпросът за Другия“ (1992), „На предела“ (1994), „Живот с 
другите. Опит по обща антропология“ (1998), „На чужда земя“ 
(1998), „Една френска трагедия: лятото на 1944 – сцени от 
гражданската война“ (1999), „Семиотика, реторика, стилисти-
ка“ (2000), „Новият световен безпорядък. Размисли на един 
европеец“ (2002), „Памет за злото, изкушение на доброто. Ан-
кета върху века“ (2002), „Дълг и наслада: един живот на пос-
редник. Разговори с Катрин Портвен“ (2003, 2019), „Несъвър-
шената градина: хуманистичната мисъл във Франция“ (2004, 
2014), „Поетика на прозата“ (2004), „Зараждането на индивида 
в изкуството“ (2006), „Въведение във фантастичната литерату-
ра“ (2009), „Страхът от варварите“ (2009), „Красотата ще спа-
си света: Уайлд, Рилке, Цветаева“ (2010), „Гоя в сянката на 
Просвещението“ (2012), „Интимните неприятели на демокра-
цията“ (2013), „Човешкият отпечатък“, Т. 1 – 2 (2015), „Непо-
корни“ (2017), „Цветан Тодоров за България“ (2018), „Триум-
фът на твореца. Революциите и творците Русия: 1917-1941“ 
(2019), „Четене и живот“ (2019). 
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ТТооддоорроовваа,,  ССоонняя  

((11997799))  

 
Соня Калинова Тодорова е родена 

през 1979 г. в София. Учи в немское-
зична гимназия и завършва Универси-
тета по архитектура, строителство и 
геодезия в София. След петгодишна 
изследователска работа в Техническия 
университет на Виена защитава док-
торска работа по висша геодезия. Об-
ратно в София, основава малка геоде-
зическа фирма. 

През годините пише кратки раз-
кази за удоволствие. След 2010 г. ра-

боти като преводач на свободна практика. Публикува текстове 
в сп. „Жената днес“ и в други периодични издания. Първата ѝ 
книга „Кратък и практичен наръчник по оцеляване на семейст-
ва с малки деца и други в София“ (2015), която представлява 
хумористичен, но и остро критичен поглед към съвременното 
ежедневие в родния ѝ град, е номинирана за награда на Сто-
личната община за ярки постижения в областта на културата. 
Дебютният роман на Соня Тодорова, „Перлите на Ади Лан-
дау“, е издаден през 2016 г. Номиниран е за наградата „Хели-
кон“ 2016 за нова българска проза и селектиран в краткия спи-
сък за награда „Перото“ 2016 за принос към българския лите-
ратурен контекст. 

Соня Тодорова живее във Виена, където следва „Театър, 
филм и медии“ във Виенския университет. Историите от след-
ващия ѝ сборник „Незнайните образи хорски“ (2018) привидно 
водят през реалността на всекидневния живот, но играят хитра 
игра с читателските очаквания. Сборникът е номиниран за ос-
таналата невръчена Награда „Хеликон“ 2018 за нова българска 
проза. 
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ТТооддоорроофффф,,  ММаарраа  

((11993322))  

 
Мара Тодорофф е родена в Мон-

тевидео, Уругвай. Пристига в Буенос 
Айрес през 1942 година едва десетго-
дишна, заедно с майка си и двете си 
сестри. Въпреки българското ѝ потек-
ло, животът на Мара я свързва завина-
ги с Аржентина. 

Мечтата на Мара Тодорофф е да 
стане балерина и майка ѝ, въпреки 
трудностите, прави всичко възможно 
това да се случи. Артистичната си 
кариера започва като балерина в един 

театър в аржентинската столица. Не успява да постигне значи-
телни успехи в тази област и по-късно напуска театъра.  

Известно време се занимава с изпълнение на танци по хо-
реографии на известни артисти. Но едновременно с това, пи-
сането сякаш покълва в нея. Така, на 23 години решава, че 
трябва да продължи образованието си. Загърбва балета и в 
продължение на две години следва медицина в Буенос Айрес.  

Работи много, на различни места. Успява да отвори и соб-
ствен бутик. Освен това посвещава част от времето си да рису-
ва картини. 

През 1988 година се установява в Алта Грасия, Кордоба, 
където живее до днес.  

Посвещава дейността си на културата. Била е президент на 
S.A.L.A.C. (Сосиедад Аржентина де Летрас Артес и Ciencias), 
дъщерно дружество Алта Грасия. Основател и член на борда 
на директорите на E.C.A. (Writers Cordobeses Asociados). В 
този град получава възможността да публикува своите творби.  

Творчеството ѝ е оценено с получените много и различни 
награди. Има редица публикации във вестници и списания, 
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съставя антологии и участва в създаването на книги заедно с 
други автори.  

Романът „Параскева“ (2008, 2. прераб. изд. 2015) е най-
значимата творба на нашата сънародничка. 

Издала е още книгите: „Голата душа“ – стихотворения 
(1997), „Фрагменти и една сълза“ – поезия (2009), „Абракадаб-
ра“ – стихотворения за деца (2011), „И приказките... историите 
са“ (2015), „Неспокойствие“ – поезия (2015), „Amaramara 
nunca fue fácil“ – автобиографична новела (2015). 
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ТТооммоовваа,,  ККааллииннаа  

((11995566))  

 
Калина Янчева Томова е родена 

на 30.08.1956 г. в град Хасково. За-
вършва Икономически университет 
във Варна, специалност „Счетоводст-
во и контрол“ и „Педагогока“. Рабо-
тила е като проектант, педагог, счето-
водител, държавен служител. 

От 2008 г. живее в Чикаго, САЩ. 
Професионалната си реализация в 
Чикаго Калина Томова свързва с де-
цата. В началото на 2010 г. стартира 
малък бизнес на база педагогическия 

си опит и създава домашна детска градина, а от 2014 започва 
дейността на Арт клуб за малчугани „Въртележка“. Името ѝ е 
познато сред българската общност с отразяване на обществени 
и културни събития, литературни четения, участия в проекти 
на различни организации. Кореспондент на в. „България сега“, 
съосновател на Литературен клуб „Българско слово (2009 – 
2010), секретар на Съюз на българските писатели в САЩ и по 
света (2010 – 2013), член на Борда на директорите на Детско 
студио „Телевизионери“ и на УС на Салон за българска култу-
ра и духовност. От 2019 г. членува в Лига на българските пи-
сатели в САЩ и по света, а от декември 2020 е и в Управител-
ния съвет. 

Пише поезия, импресии, проза. Автор е на романа „Тайна-
та на сребърната нишка“ (2012 г. в България) и аудиокнигата 
„Усмивката на светлината“ (2012 г. в САЩ). 

Има публикации в електронните сайтове „Eurochicago“ и 
„Литературен свят“, в сборниците „Слово и багри от САЩ и 
света“, „Любослов“, кн. 8 и 9, „Българско слово на литератур-
ния глобус“, „55+ български автори в САЩ и Канада“, „Черга 
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пъстроцветна“, „Читател до поискване“ и др. Участва в проек-
ти, обединяващи различни изкуства – „Карнавале 1 и 2“, „Му-
зикално-поетична светлина“, „Сън в лятна нощ“ (Чикаго, 2019 
г.). 

„Америка ми дари шанса да дам изява на перото, да наме-
ря онази част от себе си, която винаги ми е доставяла усещане 
за пълнота и хармония. И да разказвам – за различни събития и 
специфични истории от далечни места по света, мечтата от 
моето детство! А България? Тя е винаги тук – дълбоко в сър-
цето ми, независимо къде и за колко време ще бъда“. Калина 
Томова 
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ДДььоо  ТТрраассии,,  ААттааннаасс  ВВааннччеевв  

((11994400  ––  22002200))  

 
Атанас Ванчев дьо Траси (Atha-

nase Vantchev dе Thracy) е роден в 
град Хасково на 03.01.1940 г. Завърш-
ва начално и гимназиално образова-
ние в родния си град. През 1966 г. 
завършва като първенец на випуска 
СУ „Св. Климент Охридски“, специ-
алност „Класическа и френска фило-
логии“.  

През 1966 г. заминава да живее и 
учи във Франция. В Сорбоната защи-
тава докторска дисертация на тема 

„Символиката на светлината в поезията на Пол Верлен“. В 
1974 г. завършва Висшият институт за източни езици в Париж, 
специалност „Руски език“. Пак в Сорбоната, през 1976 г., за-
вършва руска филология с магистърска дисертация на руски 
език: „Поэтика и метафизика в творчестве Достоевского“.  

Атанас Ванчев дьо Траси провежда филологически стажо-
ве в Москва, Ленинград (Санкт Петербург), Лондон, Саламан-
ка (Испания), Рим, Урбино (Италия), Атина (Гърция), Лунд 
(Швеция). Автор на 68 книги с поезия (в класически и в свобо-
ден стих), която на практика обхваща всички спектри на сти-
хосложението. Публикува редица монографии и докторска 
дисертация на тема „Символиката на светлината в поезията на 
Пол Верлен“. На български език пише трактат за големия епи-
курейски писател Петроний Арбитър Еlegantiarum, автора на 
„Сатирикон“ („Satyricon“), и дисертация на руски език, озагла-
вена „Поэзия и метафизика в творчестве Достоевского“ („Пое-
зията и метафизиката в творчеството на Достоевски“).  

Познавачът на античността, Атанас Ванчев дьо Траси, 
създава множество статии за гръцката и латинската поезия. За 
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двегодишния си престой в Тунис издава три книги, посветени 
на двата града – Пуническия Тунис, Монастир и Ел Джем – 
„Монастир-Ruspina – лицето на светлината“, „Ел Джем-
Thysdrus – годеницата на лазура“ и „Тисдруанските мозайки“.  

По време на престоя си в Сирия, Турция, Ливан, Саудитс-
ка Арабия, Йордания, Ирак, Египет, Тунис, Мароко и Маври-
тания се запознава с исляма и прекарва много години в изуча-
ване на Свещената история на Изтока. От този период датира 
адаптацията му на френски език на историческата книга на 
Мустафа Тлас (Сирия) – „Зенобия, кралицата на Палмира“.  

Посвещава две години от престоя си в Русия (1993 – 1994) 
на изучаването на руската поезия.  

Преводач на плеяда поети (на повече от 50 автори), Ата-
нас Ванчев дьо Траси е отличен с множество национални и 
международни литературни награди, включително и с „Гран-
при Solenzara“ (Франция), „Гран-при А. С. Пушкин“ (Русия), 
„Гран-при Александър Велики“ (Гърция), „Гран-при Naim 
Frashëri“ и др.  

Лауреат на Френската академия на безсмъртните. Редовен 
член на Българската академия на науките и изкуствата, редо-
вен член на Бразилската литературна академия, член на Ака-
демията на висшето образование на Украйна, член на Евро-
пейската академия на науките, изкуствата и литературата. По-
четен доктор на университета „Св. св. Кирил и Методий“ във 
Велико Търново, почетен доктор на Бразилската академия за 
литература, Missi Dominici на Френското министерство на 
външните работи. Член на ПЕН-клуба на Франция, редовен 
член е на Société des Gens de Lettres de France (Обществото на 
писателите на Франция). Член е на Съюза на френските писа-
тели и почетен член на Съюза на независимите български пи-
сатели. Председател на Движението на световните поети 
(Poetas del Mundo; Световни поети – 10 000 членове от всички 
страни), както и посланик на мира в Женева, Швейцария, от 
Кръга на посланиците и т. н. Носител на орден „Стара плани-
на“. Стихотворенията му са преведени на много езици. 

Умира на 30.09.2020 г. в Париж. 
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ТТрроояянноовв,,  ИИллиияя  

((11996655))  

 
Илия Маринов Троянов е роден 

на 23.08.1965 г. в София. През 1971 г. 
семейството му емигрира в Западна 
Германия, където получава полити-
ческо убежище. С едно прекъсване 
през 1977 – 1981 г., от 1972 до 1984 г. 
той живее в Найроби, където баща му 
работи като инженер. След кратък 
престой в Париж, между 1984 и 1989 
г. следва право и етнология в Мюн-
хенския университет. Прекъсва обра-
зованието си, за да основе издателст-

вото „Кирил унд Метод Ферлаг“, а през 1992 г. – „Марино 
Ферлаг“. И двете издателства се специализират в издаването 
на африканска литература. През 1999 г. живее в Мумбай, а 
през 2003 г. – в Кейптаун. През 90-те години на XX век Троя-
нов пише няколко документални книги за Африка, съставя 
антология на съвременната африканска литература и превежда 
африкански автори на немски. Първият му роман „Светът е 
голям и спасение дебне отвсякъде“ („Die Welt ist groß und 
Rettung lauert überall“) е издаден през 1996 г. 

Автор на документалния филм за лагерите по комунисти-
ческо време в България: „Напред, но нека никога да не забра-
вяме. Балада за български герои“. 

Илия Троянов е един от най-успешните писатели в Герма-
ния и е печелил най-престижните литературни награди. 

Издадени книги: „Die Welt ist gross und Rettung lauert über-
all. Roman“ (1996, 2008, 2009), „Светът е голям и спасение 
дебне отвсякъде“ (1997; 2. изд. 2007), „Hundezeiten. Heimkehr 
in ein fremdes Land“ (1999), „Der Weltensammler“ (2006), „Die 
fingierte Revolution. Bulgarien, eine exemplarische Geschichte“ 
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(2006), „Събирачът на светове“ (2007), „Кучешки времена. Ре-
волюцията менте – 1989“ (2008; 2. изд. 2012), „Номад на чети-
ри континента. По стъпките на Ричард Франсис Бъртън“ 
(2008), „По пътя на Ганг“ (2008), „Der entfesselte Globus. Re-
portagen“ (2008), „Nomade auf vier Kontinenten : auf den Spuren 
von Sir Richard Francis Burton“ (2008), „Angriff auf die Freiheit. 
Sicherheitswahn, Überwachungsstaat und der Abbau bürgerlicher 
Rechte“ (2009), „Посегателство над свободата: истерия за си-
гурност, полицейска държава и ограничаване на гражданските 
права“ (2010), „Щурият глобус“ (2010), „Стичането. Пътят към 
всички култури“ (2011), „Eistau“ (роман, 2011), „Ледовете се 
топят“ (роман, 2013), „Wo Orpheus begraben liegt“ (2013), „Там, 
където е погребан Орфей“ (разкази, 2014), „Macht und 
Widerstand. Roman“ (2015), „Власт и съпротива“ (роман, 2016), 
„Моята олимпиада“ (2016), „Садху и дяволската стена: репор-
тажи от една различна Индия“ (2016), „Der überflüssige 
Mensch“ (2017), „Nach der Flucht“ (2017), „След бягството“ 
(2018), „Gebrauchsanweisung fürs Reisen“ (2018), „Doppelte 
Spur“ (роман, 2020). 
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ФФааллкк--ШШииддееррссккаа,,  РРааддккаа  

((11995511))  

 
Радка Фалк е родена на 

04.03.1951 в гр. Сливен, но животът ѝ 
е свързан повече с гр. Стара Загора, 
където се случват най важните съби-
тия в живота ѝ – среща любовта, раж-
да децата си, приема поезията като 
съдба. Завършва руска филология във 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.  

През 1990 г. напуска България. 
Пребивава в гр. Монтерей, Мексико. 
От 2000 г. живее в Лос Анджелис, 
Калифорния. Впечатленията и прежи-

вяванията ѝ от САЩ намират място в книгата „Сянката на 
свободата“ (1992).  

През 1997 г. публикува стихосбирката „Оставен знак“. 
През 2002 г. излиза книгата „По палмов мост“, стихове и имп-
ресии в проза на български и английски, редактор Рейнол Пе-
рес Васкес, и на испански (2003, Мексико).  

Нейни стихове са включени в антологията „Лунна светли-
на“ (2001, Вашингтон) и в антологията „Поетите говорят“ 
(2002, Логан, под името Радка Шидерска-Фалк). Участва със 
свои стихове в сп. „Aljorja“ (Мексико) и „Aerea“ (Чили). 
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ФФииллииппоовв,,  ННииккооллаа  ЛЛааззаарроовв  

((11994488))  

 
Никола Лазаров Филипов е роден 

на 07.03.1948 в Асеновград. Гимназия 
завършва в родния си град с пълно 
отличие и златен медал. Висше обра-
зование получава в ПУ „Паисий Хи-
лендарски“, специалност „Физика“ и 
има следдипломна квалификация по 
стандартизация и метрология към ТУ 
– София. Като студент в Пловдив е 
бил редактор на студентска многоти-
ражка. 

Работил е като учител в Калофер 
и Асеновград, бил е организационен работник и завеждащ от-
дел в ИЦМ – Пловдив. Завършва трудовия си стаж като инже-
нер в Лондон, където се и пенсионира. 

Филипов започва да пише разкази, стихове и публицисти-
ка още от ученическите си години. Първата му дописка във 
вестник „Септемврийче“ публикува, когато е в четвърти клас. 
Като любител-журналист има отпечатани над 600 материала в 
около 30 различни български и чуждестранни издания. Със 
свои творби участва и в десетина сборници и антологии. 

Публикувал е 15 самостоятелни книги на различна тема-
тика, някои от които са претърпели по две и три издания: „Во-
ден през вековете“ – краеведски изследвания (1996), „Как да 
икономисаме 30 процента от електроенергия“ – практични 
съвети (1996), „Пленена душа“ – любовна лирика (1996), „Що 
е то Лондон и що прави нашенецът там“ (2007, 2010, 2012), 
„Свети Кирик“ – Горни Воден – Долни Воден“ (2011), „Златна 
ябълка“ (2014, 2016, 2018), „Bulgarians Around London“ (2014), 
„Наш Лондон и как в нем обустроиться“ (2015), „Воденски 
манастир „Свети Кирик“ (2016, 2018), „Из турския Кипър“ – 
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пътепис, (2016), „Четверодословие“ (2017), „Why Brexit? Here 
Is Why!“ (2018), „Не сади лозе големо“ – есеистика (2019), 
„Чий шпионин е княз Никита Лобанов-Ростовски?“ (2019), 
„Разведчик ли Вы, князь Никита Лобанов-Ростовский?“ (2020). 

Под печат е и следащата му, 16-та поред книга, „Картини 
от моето време“, в която е събрал около 60 по-известни и цен-
ни статии от публицистиката си, касаещи главно теми от бъл-
гарската история и народопсихология. 

От 1998 година Никола Филипов живее в Лондон, плод на 
което са и книгите му на английски и руски език. Негови твор-
би са награждавани на различни литературни конкурси. Член е 
на Съюза на българските писатели, на Съюза на независимите 
български писатели и на Международния съюз на писателите и 
журналистите. 
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ХХаадджжииппааппаа,,  ВВаассииллккаа  

((11994466))  

 
Василка Петрова-Хаджипапа е 

родена на 05.08.1946 г. в София. За-
вършва немска и английска филоло-
гия в СУ „Св. Климент Охридски“. От 
няколко десетилетия живее в Никозия 
заедно със съпруга си Христос Ха-
джипапас, известен кипърски писател. 
Посвещава живота си на преводаческа 
дейност, ползвайки в работата си рав-
ностойно български, гръцки, немски, 
английски и руски език, занимава се и 
с литературна и театрална критика. 

Заедно със съпруга си Христос Хаджипапас превежда и пуб-
ликува в Кипър и Гърция българска поезия и проза. По техни 
преводи биват поставени в Кипър „Опит за летене“ на Йордан 
Радичков и „Последната нощ на Сократ“ на Стефан Цанев. 
Антология на българската поезия в техен превод е публикува-
на в кипърското литературно списание „Неа Епохи“. Член е на 
Съюза на кипърските писатели, на международния Институт 
за театър и кипърския ПЕН-клуб. 

Пише стихотворения от младежките си години, издава 
книга след пристигането си в Кипър: „Глътка въздух“ (1983). 
Стихосбирката подслонява нейни български реминисценции, 
както и стихове с кипърска тематика. През 2003 г. е публику-
вана книгата ѝ „Отложен живот“, издателство „Балкани“, съ-
държаща извън обичайните за нея екзистенциални и философ-
ски рефлексии и размисли върху съдбата на хората като 
„емигранти“ на тази земя. През май 2009 г. издателство „Пла-
мък“ публикува третата ѝ стихосбирка „Орехови думи“. Тази 
книга се движи в посоката на афористичния, почти сентенциа-
лен изказ, носещ може би и тих античен привкус. Изследова-
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телите разглеждат житейската ѝ философия в географското 
средище между България, Балканите и Средиземноморието. 
Авторката е утвърден представител едновременно на българс-
ката литература в диаспората и на творческия процес в Кипър. 
Съзидател е на духовен мост между човешки пластове в есте-
тическия и тематичен план на времето и на разстоянията. 

Темата за носталгията е нежно застъпена и в лириката на 
Василка Петрова-Хаджипапа. Познаваме я като ваятел на сти-
хове с дълбока философска наситеност. С послания-
предизвикателства към обществото и със стремеж да вникне в 
същността на понятието „човек“. В многопластовия градеж на 
съвременника, където си дават среща любовта и отчуждение-
то. В красотата от дни, наситени със смокинов аромат. С връ-
щане в античността между богове, реещи се сред нас в при-
чудлив митологичен делник. С обичта и копнежа по родината, 
така близка и толкова далечна... 
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ХХааййннрриихх,,  ППееттяя  

((11997733))  

 
Петя Хайнрих е родена на 

04.10.1973 г. в София. Завършва Пър-
ва английска гимназия и журналисти-
ка в СУ „Св. Климент Охридски“. От 
средата на 90-те години работи като 
журналист и сътрудничи на различни 
медии в България. От 1996 г. живее 
със семейството си в Дюселдорф, 
Германия. 

Редактор в немската и българска-
та версии на електронното списание 
„Public Republic“. Участва в екипа на 

дайджеста за литература и хора „Кръстопът“, сътрудничи на 
български и немски медии. Превежда поезия от и на немски. 
От 2007 г. списва личния си блог за поезия „мисли+думи“. 
Нейни стихове са публикувани в „Литературен вестник“, сп. 
„Страница“, тримесечника за литература „Глоси“, в сайтовете 
„Public Republic“, „Грозни пеликани“, „Кръстопът“ и 
„DICTUM“ и в немскоезичното списание за поезия „Dulzinea“. 
Създател и двигател на книжното списание „НО ПОЕЗИЯ“. 
Участник в Созополския семинар по творческо писане на фон-
дация „Елизабет Костова“ (2011). През 2010 г. в Трявна завою-
ва Славейкова награда за „Стихотворение, което твърди, че е 
написано единствено заради поезията, но пък и не отрича ко-
ристните си цели“. Номинирана за наградата „Христо Фотев“ 
за книгата „каза мари“ (2012) и наградата „Николай Кънчев“ за 
книгата „Лотос“ (2014). 

Нейни са поетичните книги: „01“ (2008), „Разправа с пое-
зията“ (2010), „каза мари“ (2011), „Литни, хвани ни“ (2012), 
„Лотос“ (2014), „Лима“ (2017), „Лимне“ (2017). Сама авторка-
та се определя като колоездач, който говори с птици. 
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ХХааррттооммааццииддиисс,,  ХХррииссттоосс  

((11995544))  

 
Христос Хартомацидис е роден 

през 1954 г. в България – гр. Казан-
лък, в семейство на гръцки политеми-
гранти. Израства в София, където през 
1972 завършва гимназия, а през 1980 – 
медицина. През 1980 г. се връща в 
Гърция, където работи като лекар. В 
момента е завеждащ микробиологич-
ната и биохимична лаборатория в 
болницата на гр. Комотини. 

Първите му литературни публи-
кации са на български – във вестни-

ците „Средношколско знаме“, „Студентска трибуна“ и „Пулс“ 
и списание „Родна реч“. Членува в Кабинета на младите писа-
тели студенти „Димчо Дебелянов“. 

Творчеството му в Гърция се изразява в четири романа, 
два сборника разкази, четири пиеси и две стихосбирки, както и 
публикации във водещи литературни списания. Посрещнати са 
радушно от критиката и от читателите.  

Единият от романите му и единият сборник разкази са но-
минирани за наградите на списание „Диавазо“.  

Пиесите му са поставяни в Общинския театър на гр. Ко-
мотини и в гр. Солун, в Държавен драматичен театър „Сава 
Доброплодни“ – гр. Силистра, а пиесата „Лиля“ като сценично 
четене в Червената къща – София и на Театралния фестивал 
във Варна – 2015 г., както и в Радио Варна, 2016 г. Направил е 
отделни преводи – стихотворения и разкази на над 15 българс-
ки автора, както и три преводни книги „Съновидения“ – сти-
хове на Любомир Левчев, „Бялата амфора“ – стихове на Елка 
Няголова, както и романа „Плячка“ на Георги Гроздев. Превел 
е и две поетични книги на руски автори. 
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Членува в два гръцки писателски съюза и е удостоен с ре-
дица престижни награди. 

Книги на български: „Нощта на ембрионите“ – стихове 
(2008), „Китарист в механа“ – роман (2004), „Святото дете“ – 
разкази (2015). 

Книги на гръцки: 
Едноактни пиеси: „Излизането след 18 ч. – забранено!“ 

(„Η έξοδος μετά τις 6μ.μ. απαγορεύεται“) (1984) и „Асансьорът“ 
(„Το ασανσέρ“) (1986). 

„Чужденецът“ – стихосбирка („Ο Ξένος“) (1986), „Нощта 
на Ембрионите“ – стихосбирка („Η νύχτα των εμβρύων“) (1988), 
„Старото здание“ – разкази („Το παλιό κτίριο“) (1991), „Кита-
рист в таверна“ – роман („Κιθαρίστας σε ταβέρνα“) (1997), 
„Приключенията на Бренгас“ – роман („Η περειπέτειες του 
Μπρέγκα“) (2002), „Фото Веритас“ – сборник разкази („Φώτο 
Veritas“) (2003), „Кошмарите на палача Сансон“ – пиеса („Οι 
εφιάλτες του δήμιου Σανσόν“) (2007), „Спомените на една хете-
ра“ – роман („Μια εταίρα θυμάται“) (2007), „Празникът е някъ-
де другаде“ – роман („Είναι κάπου αλλού η γιορτή“) (2011), 
„Лиля“ – мистерия – пиеса („Λίλια“) (2016), „Бар „Самодиви“ – 
разкази („Μπαρ „Οι νεράιδες“) (2017), „Колкото трае една це-
лувка“ – новела („Όσο κρατάει ένα φιλί“) (2020). 
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ХХиинноовв,,  ВВииккттоорр  

((11996677))  

 
Виктор Хинов е роден през 1967 

г. в София. Завършил е Медицинска 
академия – София през 1991 г. Седем 
години работи като ортопед-
травматолог в ИСУЛ (сега болница 
„Царица Йоанна“). През 1998 г. заед-
но със съпругата си Стела и с двете си 
дъщери емигрира в САЩ. Заселва се в 
Индианаполис, Индиана. В началото 
на емигрантския си живот д-р Хинов е 
продавач на риба, сменя няколко раз-
лични работи, но заедно с тях си взе-

ма и изпитите в САЩ за лекар и за специалността „Фамилна 
медицина“. През 2005 г. започва работа като фамилен лекар. 
По време на емигрантския си живот в САЩ, д-р Хинов започ-
ва да пише разкази, които публикува от 2007 г. в сайта „Отк-
ровения“. Участва в антологиите на Eurochicago.com за бъл-
гарски автори от пет континента: „Часовниковата кула“ (2017), 
„Читател до поискване“ (2018), „Хоро над Тирол“ (2019), 
„Възвръщенци“ (2020), както и в: „Българско слово на литера-
турния глобус“ (2018) и „55+ български втори в САЩ и Кана-
да“ (2020). 

След като вече е натрупал много написани истории и сю-
жети, той издава и първата си книга, наречена „Разкази от оня 
свят“ (2015). 
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ХХррииссттоовв,,  ССттоояянн  

((11889988  ––  11999955))  

 
Стоян Христов е роден на 

18.08.1898 г. в село Кономлади, Со-
лунско. Твърде рано съзнанието му 
запечатва сцени от Илинденско-
Преображенското въстание, битките, 
горящите села. А също – спасителния 
път към България, задръстен от бе-
жанци. Но и след преселението гри-
жите в семейството не секват. Работа 
се намира трудно, гладът все по-често 
навестява сиромашките обиталища. 
Затова през 1911 г., заедно със свой 

родственик, младият Христов поема през океана в посока 
Америка. Скоро след пристигането в Сейнт Луис чичото умира 
и Стоян Христов е оставен сам на себе си. За да оцелее, започ-
ва своя път като наемен работник из фабриките на града и по 
железопътните линии на Монтана. След дневния труд изучава 
литературен английски и посещава вечерни курсове, а с цената 
на много усилия през 1918 г. постъпва в колеж. Тук за първи 
път българинът дава залог за бъдната си журналистическа и 
писателска дейност, редактирайки седмичното училищно из-
дание. 

По-късно, през 1922 г.завършва университет във Валпа-
райсо, щата Индиана. Прекъсва следването си за половин го-
дина, за да изкара средства за довършването му, като се зав-
ръща на железопътните строежи, вече в щата Уайоминг. Успя-
ва да стане кореспондент на в. „Чикаго дейли нюз“ и се прочу-
ва с дописките си за гетата с чужденци в Чикаго. Около 1926 г. 
е секретар в българското генерално консулство в Чикаго. 

Годините след колежа не се различават много от първите 
стъпки из далечния тогава континент. Професията на преводач 
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в Ню Йорк, където се установява Христов, не може да му оси-
гури постоянно препитание. Той е принуден отново да се вър-
не на железопътните строежи, сега в щата Уайоминг, в позна-
тата му разнолика и многоезична наемна среда. Може би пос-
тепенно именно в нея Стоян Христов осъзнава дълбоките при-
чини, прокудили го така далеч, и все по-често се връща към 
националното в себе си, за да го запечата след време в зрели 
творби. 

Показателна е журналистическата му дейност. В средата 
на 20-те години, вече дописник на „Чикаго Дейли нюз“, той 
създава серия репортажи за гетата в големия град, пълни с 
чуждестранни работници. Публикациите открояват гражданс-
ка позиция и му носят широка популярност. Затова през 1927 
г. вестникът го изпраща като кореспондент на Балканите със 
задача да отрази политическите процеси, клокочещи в „барут-
ното буре“ на Европа. След двегодишен престой Христов се 
връща в САЩ и трайно заживява в Ню Йорк, посвещавайки се 
изцяло на писателското поприще. 

Иначе опитите му в него датират по-целенасочено от 1926 
г., когато авторът помества няколко разказа в периодичния 
печат. И след девет години, вече белетрист с опит, Христов 
издава първата си книга – сборника „Герои и палачи“ (1935), 
из живота и историята на балканските народи. Сборникът из-
лиза едновременно в Съединените щати и Англия, носейки му 
обществено признание. Следва роман със същото заглавие и 
после друг роман – „Али паша Янински“, които правят българ-
ската тема популярна в литературните среди... 

В автобиографичната си книга „Това е моята страна“ 
(1938), Христов се определя като българин от Македония. 
Умира в Дувър, САЩ, на 28.12.1995 г. 

През 1943 година в България е публикуван превод на ро-
мана му „Мара“ под заглавието „Една българка“ в издателство 
„Смрикаров“. Принадлежи към библиотечната поредица „Све-
товни автори“. Други негови книги са „Лъвът от Янина“ 
(1941), „Моят американски хаджилък“ (1947), „Орелът и щър-
кът. Американски спомени“ (1976). 
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При смъртта на Рузвелт през 1945 г. на бюрото му е наме-
рена книгата на Христов „Това е моята страна: Автобиогра-
фия“. Този факт го прави популярен и му помага да навлезе в 
американската политика. След 1944 г. се мести да живее в ща-
та Върмонт, където заема позиции в обществената админист-
рация. От 1951 – 1955 е член на долната камара на законода-
телния щатски орган (Vermont State House of Representatives), а 
от 1959 – 1972 е член на горната камара (Vermont State Senate), 
където му се носи славата на „оригинален“. В края на този пе-
риод се пенсионира на 74-годишна възраст през 1972 г. 

Стоян Христов умира на 28.12.1995 г. в град Дувър, щата 
Върмонт. 
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ХХррииссттооффоорроовв,,  ЛЛююббеенн  

 
Любен Василев Христофоров е български геолог, пъте-

шественик и писател. Автор е на серия романизирани пътепи-
си с приключенска и научна тематика за пътешествията му в 
Централна и Южна Америка. 

Любен Христофоров завършва геология в Лондон, Вели-
кобритания. Постъпва на работа в американския петролен 
концерн „Пантепек“. Търсейки нови петролни периметри за 
експлоатация, концернът организира няколко експедиции в 
Централна и Южна Америка – в Гватемала, Венецуела, Еква-
дор, Перу и Бразилия. В тези експедиции наред с други специа-
листи – географи, ботаници и зоолози, участва като геолог и 
Христофоров. Повече от 20 години кръстосва джунглите на тези 
страни. Говори свободно испански, португалски и английски 
език. Завръща се в България беден, със съсипано здраве и се 
установява да живее в София. Семейството му, което напуска на 
млади години, не го приема. Богатите си впечатления и спомени 
от странстванията си в чужбина описва в своите книги. Романи-
те му, определяни като романизирани пътеписи, следват хроно-
логично маршрутите на експедициите, а те са толкова богати на 
интересни събития и приключения, че е достатъчно само точно-
то им описание, за да се получи интригуваща фабула. 

Последните години от живота си прекарва в непрекъсната 
борба с рака. Живее скромно, като се издържа единствено с 
доходите от своите хонорари. Огорчен от безразличието и 
липсата на помощ и подкрепа от страна на писателския съюз, 
изтерзан от болките от болестта, слага край на живота си с по-
мощта на южноамерикански билки. Оставя предсмъртно пис-
мо, адресирано до СБП. Починал през 1963 г. в София. 

Издадени книги: „Скритата река Рио Ескондидо“ (1957, 2. 
изд. 1959), „Съкровищата на дяволската планина Ауян Тепюй“ 
(1958, 2. изд. 1962, 3. изд. 1986), „Джунглата Петен“ (1960, 2. 
изд. 1987), „Амазонията“ (1963, 2. изд. 1972), „Вампирът от 
остров Фернандо Нороня“ (1969). 
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ЦЦввееттаанноовваа,,  ВВааллееннттииннаа  

((11996644))  

 
Валентина Цветанова е родена на 

09.05.1964 г. в гр. Плевен. Възпита-
ничка е на СОУ ,,Анастасия Димитро-
ва“, гр. Плевен.  

През 2003 г. емигрира в Испания. 
От тогава до сега живее в Каталуния. 
Работи в частно имение.  

Няма издадени стихосбирки, въп-
реки, че до момента има събрани око-
ло 600 стихотворения. 
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ЦЦввееттааннссккии,,  ММииххааиилл  

((11997700))  

 
Михаил Цветански (ekstasis) е ро-

ден в гр. Стара Загора през 1970 г. 
Има юридическо образование. Жи-
тейските лабиринти на българската 
демокрация го отвеждат до изворите 
на поезията. Има публикувани над 600 
стихотворения в творческите сайтове 
„Откровения“, „Стихове БГ“, „Хули-
те“, „Буквите“, както и публикации 
във вестниците „Словото днес“, 
„Стандарт“ и „Уикенд“. 

Участник е в алманах „Любос-
лов“, годишно издание на Лигата на българските писатели в 
САЩ и по света, творчески съюз, основан през 2010 г. в гр. 
Чикаго с основна цел да популяризира българската литература 
в Америка и по света. Участвал е в творчески сборници с бла-
готворителна цел, алманасите „Тракийска лира“, „Огоста“, 
антологиите „Българското слово на литературния глобус“ 
(2018) и „55+ български автори в САЩ и Канада“ (2020), елек-
тронно списание „Литературен свят“ и други. 

Първата му стихосбирка „Петата стихия“ излиза през 2014 
г. Вторият му поетичен сборник „Сънебродница“, съвместен 
творчески проект с илюстрации от картини на проф. Василен 
Васевски, излиза през 2020 г. в Чикаго. 

От 2017 г. Михаил Цветански живее и работи в Илинойс, 
САЩ, в компаниите UBER и WALMART. 

Член е на Лигата на българските писатели в САЩ и по 
света и на Салона за българска култура и духовност. 
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ЦЦввееттккоовваа,,  ММааллииннккаа  

((11996633))  

 
Малинка Божкова Цветкова е от 

Ботевград. Родена е на 30.03.1963 г. 
Висшето си образование завършва във 
ВСУ „Черноризец Храбър“ – гр. Вар-
на, специалност „Стопанско управле-
ние“. 

От 2008 г. живее на испанския 
остров Ибиса. 

Член е на Съюза на независимите 
писатели в България, на литературен 
клуб „Стамен Панчев“ – Ботевград и 
на Клуб за литература в Санта Еула-

лия, Ибиса. 
Пише поезия и проза. Нейни творби фигурират в над 

трийсет антологии, резултат от различни литературни конкур-
си в страни като Аржентина, България, Еквадор, Испания и 
САЩ. 

Разказът ѝ „Мисията изпълнена“ печели Първо място на 
Международния конкурс „Изящното перо“ в Чикаго, САЩ, 
през 2017 г. В началото на 2018 г. Малинка получава диплом 
за отличие на Международния конкурс „Círculo Internacional 
Narradores y Poetas del Mercosur“, в Аржентина. 

Финалист е на международните конкурси за поезия 
„Roberto Juarros“, Аржентина 2014 и „Luis Noboa Naranjo“, 
Еквадор 2014. Също така е финалист и на Националния кон-
курс за кратък разказ „Villa de Madrid“, Испания 2017. 

Печели трето място за разказ на литературния конкурс 
„Духовният свят на съвременната българка“ през 2019 г. Наг-
радена е с диплом и грамота на конкурсите за поезия „Мила 
Родино“ (2014) и „Белоцветните вишни“ (2015). 
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Песента „По пълнолуние“, по неин текст, печели първо 
място на Шестия международен фестивал „Българска душа на 
святата земя“, Израел 2020 г. 

Член е на международното жури на Първия международен 
литературен конкурс „Небесни меридиани“, проведен през май 
2018 г., в град Бат Ям, Израел. 

Четири са издадените стихосбирки на Малинка Цветкова 
на български език: „В различни точки на света“ (2013), „Мо-
литва за хубаво време“ (2015), „Страх“ (2016) и „Не искам“ 
(2017). Същите са преведени и публикувани на испански език, 
а третата и на каталунски, със заглавия: „En puntos diferentes 
del planeta“ (2014), „Plegaria de buen tiempo“ (2015), двуезична-
та „Miedo / Por“ (2017) и „No quiero“ (2018). 

Двуезичната ѝ книга с проза „Магията живот / La vida 
mágica“ (испански/български) излиза от печат в края на 2018 г. 
„Безбрежност“ (2020) е нейната шеста книга. 
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ЦЦееннккоовв,,  ТТооддоорр  
((11990033  ––  11997711))  

 
Тодор Петров Ценков, българки 

писател и преводач, е роден на 
01.07.1903 г. в град Видин. Учи в Со-
фия. За ученическа стачка е изключен 
от всички училища в България.  

През 1921 г. емигрира в Буенос 
Айрес. В България се завръща през 
1924 г. През 1930 – 1934 г. работи 
като администратор на сп. „Икономия 
и домакинство“ и в редакцията на в. 
„Вик“. Членува в Съюза на трудово-
борческите писатели. През 1936 г. 

отново емигрира със семейството си в Буенос Айрес, където е 
журналист и работник. Разгръща разностранна политическа 
дейност.  

В България се завръща през 1947 г. Работи в Дирекцията 
по печата (1948 – 1951), в Комитета за приятелство и културни 
връзки с чужбина (1952 – 1953), главен редактор на в. „Патри-
от“ (1953 – 1958) и на „Реклама“ към СБЖ (1959 – 1960). Дъл-
гогодишен кореспондент на издания от Южна Америка и сът-
рудник на отдела „Външна политика и международни връзки“ 
към ЦК на БКП. Член на БКП.  

Първия си разказ „Кривчо“ публикува през 1930 г. във в. 
„Дума“ (бр. 34), заради който вестникът е конфискуван. Сът-
рудничи с фейлетони и разкази на в. „Светлоструй“, „Мисъл“, 
„Литературен час“, „Литературен глас“, „Изток“, на сп. „Чер-
вена трибуна“, „Стара планина“, „Завети“, а след 1947 – на в. 
„Работническо дело“, „Отечествен фронт“, „Литературен 
фронт“, „Наша родина“ и др. Развива богата преводаческа 
дейност, превежда от испански и португалски език художест-
вена и политическа литература. Превежда от български на ис-
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пански „Българска антология“, антологията „Розова долина“. 
Псевдоними: Тодор Пикаро, Федя Це, Ф. Ц., Пикаро, Т. Ц. и 
др. 

Съчинения: „По света за хляб“ – роман (1932), „Кокичето 
от тропиците“ – роман (1934), „Великият океан“ – роман (Буе-
нос Айрес, 1938, излиза и на испански език през март 1947 г. в 
Буенос Айрес), „Con los ojos vendados. Novela“ (Buenos Aires, 
1947), „С превързани очи“ – роман (1952, 2. изд. – 1971), „Бор-
бата на народите от Латинска Америка за свобода и национал-
на независимост“ (1960), „Под аржентинско небе“ – роман 
(1962), „Бягство през екватора“ – непубликуван роман за деца, 
„С перо и слово в Аржентина“ – автобиографична, непублику-
вана, завършена 1971 г. 

Умира през 1971 г. в София. 
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ЦЦеенноофффф,,  ООммаарр  ХХееккттоорр  

((11995500))  

 
Омар Хектор Ценофф е роден на 

19.12.1950 г. в град Лас Бреняс, про-
винция Чако. Син е на Славчо Це-
нофф – български емигрант и Ирма 
Ферратто, аржентинка, потомка на 
италиански емигранти от Пиемонт. 
Висшето си образование получава във 
Факултета по изобразително изкуство 
при Националния университет в Роса-
рио през 1968 – 1971 г, придобивайки 
специалността „Учител по рисуване“. 
По същото време провежда изследва-

ния в областта на историята на изкуството, отразени в произ-
веденията му „Ренесансът във флорентинската живопис“ и 
„Линеен израз на огнената готика“. Тогава започва да пише и 
първите си разкази. Основател и член на първия учителски 
съвет на Висшия институт „Мигел Неме“ в Лас Бреняс, както и 
негов ректор. През 1972 г. започва журналистическата си дей-
ност като кореспондент и директор на агенцията на в. „Норте“ 
в Лас Бреняс и пръв кореспондент на Радио „Мокови“, преда-
ващ дистанционно от Лас Бреняс. Избиран е за кмет на Лас 
Бреняс от 1981 до 1983 г. През този период градът е обявен за 
Център за културно развитие във връзка с широко разгърната-
та активна дейност. Бил е член и председател на Общинската 
комисия за култура на Лас Бреняс в различни периоди. Като 
автор на литературни произведения е награждаван в различни 
конкурси на Съюза на писателите в Аржентина. 

Писането му се поражда, както сам споделя, от необходи-
мостта да изрази мислите си и да съхрани историята на Лас 
Бреняс. На неговите институции, икономика, производство, 
образование, култура, религия, празници и всичко, свързано с 
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обществено-полезния труд. Има девет книги плюс преиздаде-
ната му първа публикувана книга: „Годините на Пaкaá“ – мла-
дежки и с екологична насоченост роман (1992). Последвана от 
„Мемоари за Лас Бреняс и неговите хора“, отпечатана през 
1994-та заедно с историята на Лас Бреняс. „Першероните“ – 
исторически роман (1999), основан на митарствата на едно 
руско-немско семейство, избрало да се засели в Чако и преиз-
дадена през 2018. „Никой като Бога. Ангели и архангели“, из-
дадена през 2004 г., третира въпроса за ангелите, включително 
и за Архангел Михаил, покровител на Лас Бреняс, а съдържа и 
кратка история на местната енория. През 2006 г., по повод 
петдесетгодишния юбилей на Парада на карети на Лас Бреняс, 
представя книгата си „898 небесни карети“, пресъздаваща го-
дина по година участниците в парадите. С каретите им, с побе-
дителите и техните кралици. По този начин се опитва да въз-
станови онова ценно наследство, което да позволи на идващи-
те поколения да се запознаят с извършеното от учениците от 
средните класове от 1957 до 2006 г. По повод осемдесетата 
годишнина на земеделската кооперация в Лас Бреняс в начало-
то на декември 2009 г. се появява „За седем цвята“: книга за 
историята на една от първите кооперации в Чако и една от най-
космополитните в страната. През 2010 г. излиза „Историите на 
грингос“ – антология от 12 части от различни периоди из жи-
вота на автора. „Мемоари за Лас Бреняс и неговите хора“ е 
преиздадена през 2011 г., обогатена с текстове и снимки, а 
„Фиеста на емигрантите“ е отпечатана в 2016 г. „Сърце Бре-
нянсе“ – 2017 г. е книга за историята на Гражданското сдру-
жение в Лас Бреняс, а през 2019 г. се появява пред читателска-
та аудитория и „Фатима в историята и Лас Бреняс“. 
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ЧЧааккъърроовваа,,  РРооссииццаа  

((11997700))  

 
Росица Константинова Чакърова 

е родена на 31.01.1970 г. в София. 
Живее и работи до 2008 в Шумен, 
където завършва начално, гимназиал-
но и висше образование. Професията 
ѝ е на музикален педагог със специал-
ност „Пиано“. 

Участвала е в редица изяви, а по-
късно е работила в областта на култу-
рата и образованието.  

Първите си стихотворни опити 
прави още в най-ранна детска възраст. 

До 2013 г. само семейството и тесен кръг приятели са знаели 
за това, докато тя самата не започва да публикува творбите си 
в Интернет – литературен сайт „Откровения“ и Фейсбук. 

Нейни творби са публикувани в сайта на Конфедерация на 
българските писатели, в „The Bulgarian media portal in 
Chicago“, литературен алманах „Маскарад“ (изд. Либра 
Скорп), възобновеното списание „Кула“ – гр. Казанлък и др.  

Член на Конфедерацията на българските писатели, Сдру-
жението на шуменските писатели, отличена е с грамота за ярко 
творческо присъствие от Съюз на свободните писатели в Русе. 

През април 2017 г. излиза от печат първата стихосбирка на 
Росица Чакърова със заглавие „Трохички нежност“, която 
включва много от ранните творби на авторката.  

В книгата са поместени четири цикъла – „Трохички неж-
ност“, „Добре темперирана нежност“, „Песни без думи“ и 
„Поздрав от Острова“, съдържащи предимно любовна лирика.  

В началото на 2018 г. излиза от печат втора книга, вклю-
чена в библиотечната поредица „Послания“ на Славчо Нико-
лов & Сие със заглавие „Изпит по поезия“. Книгата включва 
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избрани произведения от последните години и снимки от ли-
чен архив.  

„Държала съм много изпити по музикални дисциплини, за 
което Шуменският университет ми е дал диплом, но от изпита 
по поезия много ме е страх...“, споделя авторката. 

От началото на 2008 г. Росица Чакърова живее и работи в 
Лондон. 
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ЧЧееррввееннккоовв,,  ЛЛююббооммиирр  ДДииммииттрроовв  

((11996666))  

 
Роден e на 20.10.1966 г. в гр. Со-

фия. Завършил техникум „А. С. По-
пов“ в гр. София, специалност „Сла-
ботокова електротехника“ през 1985 г. 
с отличие и Киевския Институт за 
инженери на гражданската авиация, с 
магистърска степен на техническите 
науки, специалност „Електроинже-
нер“ през 1993 г. Завършва и австра-
лийския университет „Edith Cowan 
University“ в гр. Пърт със степен ма-
гистър в образованието (Master of 

Education, specialization in Educational Leadership). 
От 1998 г. постоянно живее и работи в гр. Пърт, Австра-

лия. Работил е дълги години като преподавател в техникум по 
слаботокова електротехника в гр. Пърт, Западна Австралия. 

Любомир Червенков е автор на следните книги: „Дата на 
създаване на България“ (2006). В книгата са публикувани док-
ладите на четиримата астролози – участници в двете кръгли 
маси, състояли се в гр. София през 2006 г. за определяне точ-
ната дата на създаването на България; „Въведение в западната 
астрология. Разтълкувайте сами хороскопа си – Влиянието на 
асцендента, планетите по знаци, домове и аспекти“ (2010), 
„България – астрологична прогноза за 21-ви век“. Звезден 
ключ към историческата съдба и мисията на българите (2014) 
„Рождена карта на българския етнос“. Интерпретация на бъл-
гарската народопсихология и съдбата на българите от астроло-
гична гледна точка. (2016), „Въведение в западната астроло-
гия“ (2018). 
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ЧЧооббаанн,,  ММооннаа  

((11996688))  

 
Мона Чобан е родена на 

13.10.1968 г. в Плевен и както сама се 
определя, е автор на 2 деца, 5 книги и 
4 къщи. Завършва Литературния инс-
титут „Максим Горки“ в Москва. През 
1999 г., заедно с група български пи-
сатели и поети, създава Сдружението 
„Орден на трубадурите средиземно-
морци“, което организира първата 
среща на средиземноморски поети от 
12 страни. От 2003 до 2004 г. е коор-
динатор в руските филмови продук-

ции „Турски гамбит“ и „Майстора и Маргарита“. Автор на 
първия чиклит роман „Сексът не е повод за запознанство“, 
издаден през 2005 г. от издателство „Кръгозор“. Вторият ѝ 
роман „Никакви мъже повече! До следващия...“ излиза през 
2006 г. в същото издателство. През 2007 г. издателство „Сие-
ла“ пуска нейния сборник с новели „Раз, два, три“, а през 2010 
г. – антиутопичния романс „Париж 18“. „Доста“ е петата ѝ 
книга (2012, 2017). 

От няколко години възстановява родопски каменни къщи. 
Като автор на идеята „Артел 13“ организира ателиета в с. Ки-
селчово, Смолянско, фестивала „Бардово бърдо фест“. 

Живее в Париж и Киселчово. 
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дд--рр  ШШааммллииеевваа,,  ЖЖииввккаа  

 
Д-р Живка Шамлиева е родена в 

Хасково и по образование е микроби-
олог. Както сама споделя, детството ѝ 
е озвучено с шедьоври на класическа-
та музика и с картини от нейния вуйчо 
Жельо Тачев, творящ в Париж през 
миналия век. Там сега живее и автор-
ката след години на професионална 
медицинска реализация в Берлин и в 
София. Публицистичното перо на 
Шамлиева оставя следа в изданията 
„Народна култура“, „Литературен 

фронт“, „Отечествен фронт“, „Пулс“, „Антени“, „Отечество“, 
„Славяни“, „Родолюбие“, „Картинна галерия“. 

През 1985 г. излиза първата ѝ книга: „Изстрадани звуци“ – 
за цигуларката Недялка Симеонова, чиято съдба протича в 
Европа, Азия и Америка. Следват четири книги за съвремен-
ните внуци и правнуци на бай Ганьо (1996 – 2000) и романите: 
„Старомодни разкази“ (1999, 2013), „Жени на кръстопът“ 
(2000), „Белегът“ (2001), „Ако Алекс го няма“ (2003), „Сре-
бърната сватба“ (2005), „Едно цвете за вечността“ (2013).  

Някои от тези заглавия се намират в Конгресната библио-
тека във Вашингтон, Националната библиотека – Париж, Рус-
ката държавна библиотека, в Калифорнийския университет – 
Лос Анджелис, Университетска библиотека – Сиатъл, Дър-
жавна и научна библиотека – Киев, а „Белегът“ е преведена на 
френски език. Творбите на Живка Шамлиева, с изключение на 
„Изстрадани звуци“, претърпяла досега три издания, не се 
продават в България, а със съдействието на Министерството на 
външните работи и на Държавната агенция за българите в 
чужбина – по света. С получените суми са закупувани живо-
тоспасяващи консумативи, инхалатори за болни от астма деца, 
за реанимационните звена в „Пирогов“, Медицинска академия, 
болницата в Хасково. 
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ШШееллххооррнн,,  ТТаанняя  

((11995511))  

 
Таня Шелхорн е родена на 

03.02.1951 г. в гр. Брезово. През 1969 
г. завършва гимназия в гр. Пловдив, а 
през 1982 г. – ВИТИЗ „Кръстьо Сара-
фов“ (НАТФИЗ) в София, със специ-
алност „Куклено актьорско майсторс-
тво“. Играла е като стажант-актриса в 
драматичните театри в Русе и Ямбол. 
От 1973 до 1986 г. е работила в кукле-
ните театри в Ямбол, Габрово и Плов-
див. От 1986 до 1994 г. се представя в 
Швейцария със собствена куклена 

програма за възрастни. 
Издала е сборника с очерци „На подобното с подобно“ 

(2003) и романа „Дарина“ (2003) на български и немски език. 
Следват „Д-р Кристиан и неговата компания“ (2004) и „Най-
дивната нощ“ (2007), които доразвиват сюжета в „Дарина“ и 
оформят трилогията, носеща редица черти, характерни за ме-
нипеята. Съчетаването на живото отражение на действител-
ността и пълния простор на измислицата, както и вплитането 
на автобиографични елементи, са вътрешно мотивирани и оп-
равдани. Автор е на книга с пиеси за куклен театър „Вупер – 
котаракът супер“ (2005), на разкази, есета и пътеписи. 

От 1994 г. живее постоянно в Швейцария. 
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ШШииввааччеевв,,  ББоорриисс  

((11990022  ––  11993322))  

 
Борис Константинов Шивачев е 

роден на 11.03.1902 г. в Плевен в се-
мейството на офицер, който по служ-
ба се премества със семейството си в 
Ловеч. Там Борис завършва Общинс-
ката гимназия (1920). През 1920 г. 
заминава за Южна Америка. Живее в 
Аржентина и Чили. Издържа се с об-
ща работа в селското стопанство и 
като хамалин, металоработник, чер-
тожник, зидар, работник на нефтен 
кладенец. Завръща се в Европа тежко 

болен от туберкулоза през 1924 г. Живее в Амстердам, Брюк-
сел, Париж, Марсилия, Истанбул. Завръща се Ловеч през 1925 
г. 

Занимава се с литературно творчество. Издава сборник с 
разкази и очерци на аржентинска тематика „Сребърната река“ 
(1926, Ловеч). Сътрудничи със статии на в. „Развигор“. 

Установява се в София и в Свободния университет за по-
литически и стопански науки (днес УНСС) записва да следва 
дипломация и консулство (1927). Едновременно работи като 
служител. Преводач е от испански език и сътрудник като кри-
тик в литературни списания (псевдонимът му е Борислав Вит-
ски). 

Сред новите му произведения по-известни са романът 
„Изобретателят (Бележките на Иван Бистров)“, издаден през 
1931 г. и преиздаден отново през 1992 г., и сборникът разкази 
„Писма от Южна Америка“ (1932, 1958). 

Умира на 30.01.1932 г. 
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ШШннааййддеерр,,  ДДааррииннаа  

((11998800))  

 
Дарина Шнайдер е родена на 

17.04.1980 г. в гр. Бон, Германия. 
Произхожда от семейството на майка 
– българка и баща – германец. Завър-
шва гимназия в Бон, следва фармация 
и след шест години практика в тази 
област поема по нов път. Преквали-
фицира се за тонрежисьор и медиен 
продуцент, пътува из Централна Аме-
рика и Азия. Прописва стихове на 
немски на 32 годишна възраст, а пър-
вата ѝ стихосбирка „Sehsucht“ / Жаж-

да за поглед“, издателство „Andiamo“ гр. Манхайм, излиза от 
печат през 2017 г. на немски език. 

Поетесата престава да пише за повече от три години – 
майка е на две малки деца. След тримесечен престой в Бълга-
рия през лятото на 2017 г., прописва и на български език. Вто-
рата ѝ стихосбирка „Тайно чекмедже“, издателство „Елиас 
Канети“, Русе, излиза от печат през 2019 г. на български език. 

Има участия в антология „Българско слово на литератур-
ния глобус“, публикации във вестник „Словото днес“, „Бълга-
рия“ (Чикаго), Електронно списание „Литературен свят“ и др. 
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ШШооппоовваа,,  ИИззааббееллаа  

((11997711))  

 
Изабела Шопова е родена във 

Варна през 1971 г. Завършва варненс-
ката Математическа гимназия и вар-
ненския Технически университет.  

През 2002 г. емигрира със се-
мейството си в Нова Зеландия. От 
2008 г. живее в Австралия. 

Започва писателската си кариера 
с публикации на пътеписи и разкази в 
интернет, разказващи за емигрантския 
живот на семейството ѝ в Нова Зелан-
дия. Тези разкази стават основата за 

първата ѝ книга „На изток – в рая“, издадена от издателство 
„Колибри“ през 2009. Животът и пътешествията ѝ в Австралия 
дават материал за втората ѝ книга „На запад от рая“, излязла от 
печат през 2012. През януари 2016 г. Изабела Шопова работи 
на българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“ на 
остров Ливингстън в Антарктида като член на 24-тата българ-
ска антарктическа експедиция и година по-късно издава книга-
та „На юг от разума“, обединяваща пътеписния с научно-
популярния жанр, разказваща за континента Антарктида и жи-
вота на българските антарктици там. 

Книгите на Изабела Шопова са на български език и се 
ползват с голяма популярност сред българските читатели в 
България и по света, поддържат висок рейтинг на онлайн 
платформите goodreads.com и amazon.com. Книгата ѝ за Нова 
Зеландия е публикувана от издателство Inkwater през 2015 в 
превод на Кристофър Бъкстон. 

Издадени книги: „На изток – в рая“ (2009), „На запад от 
рая“ (2012), „Самоучител за преднамерено убийство на скуката 
или как се пишат четивни пътеписи“ (2013), „East in eden“ 
(Inkwater, 2014), „На юг от разума“ (2016). 
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ЩЩааййнн,,  ВВааллееннттииннаа  

((11997755))  

 
Валентина Щайн е творчески 

псевдоним на Валентина Евтимова, 
родена през 1975 г. в гр. Русе. Полу-
чила е бакалавърска степен „Социална 
педагогика“ към ВСУ. Специализа-
ции: филмов продуцент и управление 
на филмови продукции. 

От 2008 г. живее и работи в Бер-
лин. 

Публикувала е в редица престиж-
ни периодични вестници и списания. 

Издадени книги: стихосбирките 
„Симбиоза“ (1992), „Съвършени в свободата“ (1995), персона-
лизирани детски книги с педагогическа насоченост – „Царст-
вото на Обещанието – книга за момчета“ (2014), „Царството на 
Обещанието – книга за момичета“ (2015), „Царството на Обе-
щанието – книга за приятели“ (2016), „ЧУДОвище дете – книга 
за момчета“, „Джинджи“ – книга за момичета, вдъхновяващо 
луксозно четиво & бележник „Мед от хризантеми“ с 3D пер-
сонализация на корицата (2017), „Златните конци“ – фентъзи 
илюстрована книга за деца от 8 до 12 години (2021), „Покана 
за рожден ден“ – персонализирана детска книга за деца (мом-
чета) от 4 до 9 години. 
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ППооккааззааллеецц  ннаа  ааввттооррииттее    

ппоо  ссттррааннии,,  вв  ккооииттоо  ппррееббиивваавваатт  

 
Австралия  

Гълъбов, Георги  
Жечева-Байлс, Красимира  
Забуковец, Виктория  
Кожухаров, Стефан  
Малинова-Антони, Марсиа  
Младенов, Борис  
Николова, Станка  
Стайкова, Мария  
Червенков, Любомир  
Шопова, Изабела  
 
Австрия  

Динев, Димитър  
Кремзер, Катя  
Тодорова, Соня  
 
Аржентина  

Гоневски, Христо  
Данев, Стоян  
Карпаров, Александър  
Миткофф, Ана Мария  
Несторофф, Марио  
Стрезов, Самуил  
Тодорофф, Мара  
Ценков, Тодор  
Ценофф, Омар  
Шивачев, Борис  
 

 

Белгия  

Бърдарска, Русана  
Караславов, Христо  
Панайотова, Мая  
Папанчева, Ирина  
Стоилов, Димил  
 
Ботсвана  

Караджов, Светлозар  
 
Бразилия  

Бояджиев, Христо  
Кинчев, Стефан  
Кръстанов, Михаил  
Минев, Илко  
 
Великобритания  

Арнаудова, Недялка  
Бъкстон, Анна  
Владова-Момчева, Здравка  
Даскалова, Татяна  
Здравкова, Славка  
Йосифова-Темпест, Бригита  
Камбарев, Кирил  
Марков, Георги  
Михайлов, Емануил  
Михайлова, Надя  
Ралчевски, Мартин  
Сиракова, Ирена  
Терзийски, Ивайло  
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Филипов, Никола  
Чакърова, Росица  
 
Венецуела  

Колева, Марион  
 
Германия  

Бочев, Димитър  
Бързева, Диана  
Въчева, Христина  
Еберт, Румяна  
Енев, Златко  
Захариева, Румяна  
Иванова, Диана  
Инкьов, Димитър  
Кондакова, Мария  
Марангозов, Цветан  
Огнянов, Христо  
Портарски, Весо  
Софрониева, Цвета  
Троянов, Илия 
Хайнрих, Петя  
Шнайдер, Дарина  
Щайн, Валентина  
 
Гърция  

Букова, Яна  
Капралова, Радка  
Пеева-Никифоридис, Елена  
Петрова, Елена  
Хартомацидис, Христос  
 
Израел  

Папо, Мони  

Испания  

Ангелов, Златко  
Балтаджиева, Живка  
Бояджиева-Койчева, Маг-
далена  
Василева, Росица  
Иванова, Милена  
Николас, Бойка  
Цветанова, Валентина  
Цветкова, Малинка  
 
Италия  

Дулчева, Виолета  
Лалева, Петя  
Петрова-Гюзелева, Анна 
Мария  
Проданова, Силвия  
 
Канада  

Ангелова, Мария  
Ангелова, Соня  
Гигова, Вера  
Данева, Мая  
Диков, Владо  
Диков, Моника  
Димитрова-Вълкова, Мария  
Егова-Динева, Гергана  
Златев, Бойко  
Киринков, Румен  
Митрополитска, Невена  
Русанов, Никола  
Ряпов, Георги  
Славенова, Здравка  
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Кипър  

Хаджипапа, Василка  
 
Колумбия  

Митов, Димитър  
 
Намибия  

Михайлов, Михаил  
 
Нидерландия  

Стоянов-Бари, Иван  
 
Португалия  

Тименова, Златка  
 
Русия  

Бинев, Андрей  
Олегов, Денис  
 
САЩ  

Александрова, Диана  
Ангелова, Елица  
Антонов, Бойко  
Африканова, Ива  
Белев, Георги  
Билярска, Людмила  
Богат, Георги Витанов  
Бързаков, Иван  
Васевски, Василен  
Василев, Ванцети  
Виденова, Бисера  
Галчева, Снежана  
Ганев, Георги  

Гаспаров, Симеон  
Гелев, Анастас  
Гигова, Евгения  
Гочев, Александър  
Должева-Пръмова, Стайка  
Дончева, Цвета  
Евънс, Ана Лий  
Жеков, Костадин  
Заимова, Жени Ангелова  
Иванов, Иво  
Иванова, Виолина  
Иванова-Найберг, Даниела  
Йовчев, Илия  
Калоянова, Людмила  
Канов, Любомир  
Карабонев, Добри  
Кастеелс, Боби  
Кафозов, Кирил  
Кирилова, Кремена  
Колев, Ангел  
Маринчева, Зоя  
Михайлова-Димитрова, 
Елена  
Моралес, Николета  
Недялкова-Качулкова, Райна  
Николов, Любомир  
Панев, Севделин  
Паслиева, Лили  
Пенков, Мирослав  
Проданова, Дарина  
Раденски, Атанас  
Славов, Атанас  
Славов, Васил  
Смилев, Борис  
Станева, Росица  
Стефанов, Николай  
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Стойкова, Катерина  
Стойнова, Красимира  
Тодоров, Владимир  
Томова, Калина  
Фалк-Шидерска, Радка  
Хинов, Виктор  
Христов, Стоян  
Цветански, Михаил  
 
Унгария  

Кьосева, Светла  
Стойчев, Светослав  
 
Франция  

Карабулков, Тончо  
Кръстева, Юлия  
Лазарова, Ружа  
Левков, Николас  
Минкова, Велина  
Панджаридис, Христина  
Райков, Димо  
Тодоров, Цветан  
дьо Траси, Атанас Ванчев  
Чобан, Мона  
Шамлиева, Живка  
 

Чехия  

Капинчева, Таня  
Риков, Васил  
Швейцария  

Донел, Радка  
Йекер, Евелина Ламбрева  
Коларова-Шиндлер, Румена  
Олсомер, Божен  
Шелхорн, Таня  
 
Швеция  

Ботева, Румяна  
Дачева, Свежа  
Добриянова, Рада  
 
ЮАР  

Бошев, Цветан  
 
Южна Америка  

Вълев, Матвей  
Христофоров, Любен 
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