
ХРИСТО СЛАВОВ Е НОСИТЕЛЯТ НА 

НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА  ЗА 

ПРОЗА „ГЕОРГИ КАРАСЛАВОВ”- 2020Г. 

 

 На 16 октомври бе връчена НЛН за проза „Георги 

Караславов”. В красивия месец октомври бяхме отново  

заедно, за да потърсим и преоткрием  силата на словото. 

В първата част на събитието гости и граждани 

поднесоха цветя на паметника на Георги Караславов в 

родния му Дебър /днес квартал на Първомай/ . Посетиха и 

разгледаха експозицията в  къщата-музей на големия 

писател, докосвайки се до  Караславовото време и  

атмосфера .  

В ритуалната зала на читалището се проведе 

церемонията по  връчване на Националната литературна 

награда  за проза „Георги  Караславов”.  

Гости на церемонията бяха:    

 Боян Ангелов- Председател на СБП  

Димитър Христов – директор Дирекция в СБП         

Демир Демирев- председател на дружество на 

писателите „Пеньо Пенев”-Димитровград 



Музикален фон на вечерта бяха пиеси за пиано от 

български композитори, в изпълнение на Теменуга 

Игнатова. 

За нас, първомайци, връчването на НЛН е празник.  

Празник на духа, празник на сетивата и надмогване на 

сивотата и пошлостта  в ежедневието ни.  

  Прозата на Георги Караславов е и ще продължава да 

бъде урок за художествено майсторство, оригиналност и 

почит към традициите на българското художествено слово. 

През  месец май 2004 г. , след 16-годишно прекъсване, бе 

възстановена наградата на името на Георги Караславов. С 

тази награда ние, неговите земляци изразяваме голямото си 

уважение и преклонение пред човека Георги Караславов и 

неговия талант. По статут наградата  се връчва през година .  

Председателят на СБП  Боян Ангелов    обяви  името на 

носителя на НЛН „Георги Караславов” за 2020г. – Христо 

Славов за романа му „Преди сътворението”. 

Наградата връчи Николай Митков- кмет на община 

Първомай. Наградата бе придружена от Диплом и Знак на 

града. 

От името на читалищните деятели Специалната награда 

„Муза” за проза и Диплом връчи   з.ч.д. Иван Караславов - 

председател на Общинския читалищен съвет и председател 

на Образцово ”НЧ Св. Св. Кирил и Методий” 



Христо Славов благодари  на организаторите и на СБП 

за високата оценка и удостояването му с приза. В много 

вълнуващо слово  той призна, че цени високо 

класическата българска литература. Сподели чувствата, 

които го вълнуват, когато чете Георги Караславов. 

Лауреатът бе представен на присъстващите чрез част от 

материала на критичката Благовеста Касабова „В сянката на 

времето и неговите герои”, публикуван в брой 7/2019г.  на  

вестник „Словото, прочетен от Иван Караславов. 

  Интересни факти за твореца и човека Христо Славов, 

подбрани от „Биография на Христо Славов, написана от 

автора на „Преди сътворението”, прочете Ана Сиракова. 

Мъдростта, различността, търсенията и откритията на 

твореца,  споделени в думите и размислите на героите в 

романа - камъни , песъчинки, чакъл, реката представиха 

ученици от ПГСС”Васил Левски”, чрез подбрани текстове 

от книгата . 

На публиката бе представен филма „Сътворението”, 

изработен специално за представянето на Христо Славов и 

книгата му в Лондон - една словесно-музикална импресия, 

която остави присъстващите без дъх.  

Поздрав към носителя бе прекрасната творба за пиано 

на Александър Райчев  „Енигма”. 



Развълнуваният лауреат подари на библиотеката своя 

труд „Златен ключ на българската художествена литература  

IX-XX ”в 10 тома. 

Тази вълнуваща и красива вечер завърши с 

удостояването с Грамота „За 20 годишно приятелство и 

преживени незабравими срещи и разговори” на Димитър 

Христов.  Той получи и Юбилеен знак на читалището. 

          Организаторите  изказват своята  благодарност на 

преподавателите по литература и учениците от ПГСС 

”Васил Левски” за съпричастността и подкрепата в 

реализацията на церемонията.  

Благодарим на г-жа Теменуга Игнатова за прекрасния 

избор на творби и вълнуващото  изпълнение. 

         Благодарим на нашата публика, че във време на 

пандемия, бе част от едно значимо за града ни  културно 

събитие. 

 


