
О рганизатор на Панаира е  ед-
ноименната компания „Све-

тът на книгата“, основана през 
1997 г. от Съюза на чешките книго-
издатели. Участие в  него взеха Ев-
ропейските литературни центрове, 
обединени в  проекта на Европей-
ската общност „Literature Across 
Frontiers“, мрежата на европейските 

културни центрове EUNIC, Домът 
на малцинствата в  Прага, Музеят 
на ромската култура, чуждестранни 
посолства и дипломатически мисии 
в Чехия. Почетен гост беше Полша, 
която представи съвременното ли-
тературно творчество на страната.

Главните теми на панаира бяха 
две. Първата от тях, „Литература-
та и  сближаването на културите“, 
кореспондираше с  инициативата 
на UNESCO, провъзгласила 2010 за 
„Международна година на сближа-
ване на културите“. Втората тема 
– „Растем с  книгата“ – наблегна на 
творбата за деца и младежи. В рам-
ките на двете се проведоха срещи 
с  автори и  илюстратори, дискусии 
и мултимедийни презентации, лите-
ратурни конкурси и  филмови про-
жекции.

Във връзка с темата за сближа-
ване на културите, Домът на мал-
цинствата в  Прага организира сре-
ща с  редакционните колегии на 
периодичния печат на национални-
те малцинства в Чехия. Българското 
малцинство се представи с двете си 
списания – „Българи“ и „Роден глас“. 
Всяко малцинство имаше възмож-
ност да разкаже с  няколко думи за 
изданията си и да нахвърли пробле-
мите – най-вече свързани с  финан-
сирането им – с които се сблъскват. 

През първия ден от панаира, Съ-
юзът на писателите в  Чехия удос-
тои българската бохемистка Анже-
лина Пенчева с  наградата Premia 
Bohemica, присъждана ежегодно на 
чуждестранен бохемист, за разпрос-

транение на чешката литература по 
света.

Анжелина Пенчева е  завършила 
специалност Славянска филология, 
чешки профил в  СУ „Св. Климент 
Охридски“. Работила е  като редак-
тор на чешки, словашки и руски пре-
водни книги в  държавно издател-
ство „Народна култура“ (1985–1991) 
и  като редактор на Факултета по 
Славянски филологии в Софийския 
университет. От 1982 г. води курсо-
ве по чешка литература, практичес-
ки чешки език, практически превод 
и  бизнескореспонденция за студен-
ти по чешка филология в  различни 
университети. През 1998 г. защита-
ва в Карловия университет в Прага 
дисертация на тема „Типология на 
жанровите преходи между фолкло-
ра и литературата. Баладите на К. Я. 
Ербен“. През 2003 г. се хабилитира 
към ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благо-
евград с труд върху най-новата чеш-
ка проза и от 1 юни 2003 г. е доцент 
в същия университет. Превежда из-
вестни чешки автори: Карел Чапек, 
Милан Кундера, Бохумил Храбал 
и  др. Член е  на Съюза на превода-
чите в България и на редакционната 
колегия на списание „Хомо Бохе-
микус“. Кореспондент е  на чешкия 
ежедневник „Право“ и  на чешката 
секция на ВВС. Автор е  на книги-
те „Двата дома на жанра“ (2003) 
и „Мост между вселени“ (2003).

Наградата Premia Bohemica 
й  беше връчена от председателя на 
Съюза на писателите в Чехия Влади-
мир Кршиванек. Лауреати на награ-

ОТ 13 ДО 16 МАЙ, В ПАНАИРНОТО ГРАДЧЕ В КВ. ХОЛЕШОВИЦЕ В ПРАГА, 
СЕ ПРОВЕДЕ 16-ТИЯТ МЕЖДУНАРОДЕН КНИЖЕН И  ЛИТЕРАТУРЕН ПАНА-
ИР „СВЕТЪТ НА КНИГАТА“. ЗА ПЪРВИ ПЪТ В НЕГО ВЗЕ КОСВЕНО УЧАСТИЕ 
И  БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В  ЧЕХИЯ, ПРЕДСТАВЯЙКИ СВОИТЕ СПИ-
САНИЯ „БЪЛГАРИ“ И „РОДЕН ГЛАС“. БЪЛГАРСКИЯТ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ 
ОРГАНИЗИРА ИЗЛОЖБА НА ИЛЮСТРАТОРКАТА ТОНЯ ГОРАНОВА, А БОХЕ-
МИСТКАТА АНЖЕЛИНА ПЕНЧЕВА СТАНА ЛАУРЕАТ НА НАГРАДАТА PREMIA 
BOHEMICA.

Фрагменти от света 

на книгите
Анжелина Пенчева
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�  ТЕКСТ И СНИМКИ: Ели Мандажиева



дата, освен Анжелина Пенчева, са 
Вътьо Раковски (1997) и Маргарита 
Кюркчиева (2006).

„Ако трябва да парафразирам 
думите на Карел Хавличек Боров-
ски – каза по време на награж-
даването си Анжелина Пенчева 
– българският преводач не е  за-
плашен от бесило, но от глад със 
сигурност – ако си въобрази, че 
може да се издържа с тази профе-
сия. За мен тя се превърна в  сми-
съл на живота. По документи съм 
университетски преподавател, но 
винаги съм приемала преводите 
на чешка проза като свое приз-
вание. И  съм истински щастлива, 
че чрез своята работа, която за 
мен е извор и на радост, запознах 
българския читател с  великолеп-
ни творби на чешки автори. И бих 
повторила нещо, което спонтанно 
казах на един свой юбилей: че ос-
вен двамата си сина, смятам пре-
водите на Бохумил Храбал и  Ми-
лослав Кундера за най-важното, 
което съм направила в живота си. 
В  заключение бих искала да пара-
фразирам заглавието на известния 
филм „Изгубено в  превода“ и  да 
кажа, че благодарение на работата 
ни на полето на преводите, Бълга-
рия и Чехия вече не са „изгубени“, 
а „намерени в превода“. И съм ис-
крено щастлива, че в това намира-
не имам своя дял.“

Също през първия ден на пана-
ира, Българският културен инсти-
тут откри изложба с илюстрации 
на една от най-известните съвре-
менни български илюстраторки – 
Тоня Горанова. Според думите на 
друг известен илюстратор – Явор 
Гюзелев, Тоня Горанова е  може би 
единствената в  България, която 
няма нужда да търси издателства, 
а  те търсят нея. Илюстрирала 
е  над 150 книги и  40 учебника за 
световни издателства в  Германия, 
България, Япония, САЩ, Велико-
британия и др. Генерации българ-
ски деца израстват с детските кни-
ги, които не само е  илюстрирала, 
а и написала. Носителка е на шест-
найсет национални награди, най-
ценната от която е „Борис Ангелу-
шев“, с която българската държава 
е  удостоила само десет творци. 
Носителка е на награди в Лайпциг 
и  Мюнхен, два пъти е  номинира-
на за престижната международна 

награда Ханс Кристиан Андерсен. 
Има редица самостоятелни из-
ложби в Мексико, Япония, Кипър, 
Италия, България, САЩ.

„Не помня някога да не съм ри-
сувала – казва Тоня Горанова. – Ви-
наги съм предпочитала да рисувам, 
вместо да играя, въпреки, че обичах 
и играта – така, както днес обичам 
да се срещам с приятели. Най-голя-
мо удоволствие обаче ми доставя 
рисуването и  това е  единствената 
причина, поради която рисувам. 
Подбирам книгите в зависимост от 
това какво ми се рисува в момента. 
Не мога да вляза насилствено в ат-
мосфера, която не ми харесва, в та-

къв случай отказвам книгата. Рису-
вам само онова, което ми е близко.“ 
Тоня Горанова работи предимно 
за чуждестранни издателства. 
„Приемам поръчки навън, защото 
една книга ми отнема една година 
и  в  България няма как да получа 
съответното заплащане. Благода-
рение на поръчките в чужбина мога 
да работя онова, което обичам и ис-
кам. И пожелавам на всички, които 
си обичат професията, да имат съ-
щата възможност. Убедена съм, че 
когато човек обича професията си 
и  е  честен към нея, нещата се наг-
ласят така, че да може да живее от 
труда си и да е щастлив.“ �

Тоня Горанова, „Sunset field“, акварел, 2007 г.

Вернисажът на изложбата на Тоня Горанова
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