
НИКОЛАЙ ДОЙНОВ Е НОСИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА 

ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА ЗА ПОЕЗИЯ                                              

„СЛАВ  ХР.  КАРАСЛАВОВ”- 2019 

       „   Недейте да ме търсите в земята, 

във вятъра, в шума на старината, 

във злобата на някой скитник лих, 

във думите на моите приятели,  

на мойте врагове и почитатели. 

Търсете ме във моя стих.” 

          Отново е октомври и отново бяхме заедно, за да потърсим големия 

Слав Хр. Караславов в неговите  и на неговите следовници стихове. 

  На 11 октомври 2019 г.  се проведе  церемонията по  връчване на 

Националната литературна награда  за поезия „Слав Хр. Караславов”.  

Наградата  се връчва от 2005 година. Гости на празника тази година 

бяха:  Георги Караславов- син на поета. Боян Ангелов- Председател на 

СБП , Димитър Христов –  поет, директор Дирекция в СБП ,       Николай 

Дойнов - Председател на Съюза на читалищата, поет -член на СБП, 

Анита Тарасевич  – писател, главен редактор на „Читалищен вестник”.  

Демир Демирев и Петко Каневски от Дружеството на 

Димитровградските писатели. 

По традиция церемонията започна в квартал Дебър, родното място 

на Слав Хр. Караславов. В 16 часа гости, ученици от ОУ”Георги 

Караславов” и граждани поднесоха цвете на паметника на Георги 

Караславов. Слово за творците от рода Караславови поднесе  Иван 

Караславов- председател на Образцово „НЧ Св.Св. Кирил и Методий-

1894г.–гр. Първомай”. Последва посещение на къщата-музей „Георги 

Караславов” , където присъстващите бяха въведени в историята на рода, 

къщата и Националните награди отново от г-н Караславов. 



 От 18 часа във фоайето на Образцово „НЧ Св.Св. Кирил и Методий-

1894г.–гр. Първомай” се проведе Церемонията по връчване на 

наградата. 

Слав Христов Караславов. Поет, белетрист, общественик. 

Достолепен мъж, достоен българин.  Побра живота си в половин стотица 

книги в различни жанрове. Въпреки знаменитото си име , не получи 

нищо даром. В словото вложи цялото си, преливащо от нежност към 

хората и земята сърце. Чухме три от великолепните му стихотворения в 

изпълнение на  Иван Караславов. Мултимедийна презентация ни върна 

назад в годините и видяхме снимки от живота на големия писател.  

           Припомнихме си досегашните носители на наградата и чухме 

техни стихотворения , изпълнени от ученици от ПГСС”Васил Левски”. 

 Председателят на СБП  Боян Ангелов  приветства гостите и 

присъстващите  и обяви името  на носителя  на НЛН „Слав Христов 

Караславов” за 2019г. Лауреат е  Николай Дойнов за книгата „Небесна 

механика”. 

Наградата връчи Ана Николова – секретар Общинска 

администрация. Наградата е придружена с Диплом и Знак на града. 

От името на читалищните деятели Специалната награда „Муза” за 

поезия и Диплом  връчи   з.ч.д. Иван Караславов- председател на 

Общинския читалищен съвет и председател на Образцово”НЧ Св. Св. 

Кирил и Методий”.  

Николай Дойнов благодари на организаторите и на СБП за 

високата оценка и удостояването му с приза. В словото си той призова 

носителите на  наградата към нов прочит на поезията на Слав Хр. 

Караславов. 

Ученици от СУ”Проф. д-р Асен Златаров” представиха 

стихотворения от наградената книга. 

Поздравяваме още веднъж  г-н Дойнов  и му желаем  творческо 

вдъхновение, за да продължим ние,   читателите да го  „търсим и 



намираме в неговия стих”.  Пожелаваме   му по законите на небесната 

механика да съхрани „капка надежда” , за да открива „капка звезда”! 

Организаторите  изказват своята  благодарност на 

преподавателите по литература и учениците от ПГСС ”Васил Левски” и 

СУ”Проф. д-р Асен Златаров” за съпричастността и подкрепата в 

реализацията на церемонията. 

Благодарим на нашата публика, че бе част от едно културно 

събитие, с каквото не всеки град в България може да се похвали.  


