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Емил Коралов / Емил Д. Станчев
110 години от рождението му. 
Писател, автор на първите 
български фантастични произ-
ведения за деца и юноши.

(1906 – 1986)

Роден е в с. Славотин, Ми-
хайловградско, в семей-
ство на учители-социали-
сти. След Септемврийското 
въстание, майка му – оста-

нала вдовица през 1921 г. – е интерни-
рана заедно с децата си в покрайнини-
те на София. Въпреки последвалите 
несгоди, Емил успешно завършва гим-
назия. За да може да следва в универси-
тета, няколко години работи като стро-
ител, вестникопродавец, бояджия, във 

която поставя началото на серия 
научно-фантастични произведения. 
Написва над 90 творби за деца и юно-
ши – романи, повести, както и много 
приказки, силно повлияни от фолк-
лора. Произведенията от зрелите му 
години обхващат съвременността 
и близкото историческо минало – 
„Септемврийци“ (1945), „Дъщерята 
на партизанина“ (1948), „Училище 
за смелите“ (1951), „Край Марица“ 
(1952), „Нова летопис“ (1958), „Чи-
нарите зашумяха“ (1965), „Всеки има 
своя ден“ (1972) и др. ◆

фабрика. Завършва германска филоло-
гия в Софийския университет. Сътруд-
ничи на множество списания и вест-
ници – „Нов път“, „Ехо“, „Наши дни“, 
„Вестник на жената“, „Литературни 
новини“, „Златорог“, „Детска радост“, 
„Светулка“ и др. През 30-те години 
участва в издаването на литературния 
вестник „ЛИК“. От 1933 г. до 1947 г. за-
едно с брат си, поета Лъчезар Станчев, 
издава детския вестник „Весела дружи-
на“, който дава възможност за изява на 
най-добрите български детски писате-
ли. В периода 1947 – 1966 г. е редактор в 
издателство „Народна младеж“.

В литературата дебютира със сти-
хове – поемата „Песента на камба-
ната“ е отпечатана през 1922 г. в сп. 
„Младеж“. Първите книги на Емил 
Коралов са сборникът стихотворе-
ния „Белият конник“ (1926, в съав-
торство с Т. Харманджиев) и сборни-
кът разкази „Луната и прокурорът“ 
(1927), следват няколко романа и 
повестта „Непобедимите“ (1933), с 

галерии в София, Пловдив, Стара За-
гора, Ню Йорк, Париж, Тулон, както и 
много колекционери от цял свят.

Давид Перец е една от ярките фи-
гури в българската живопис, работи 

в областта на портрета, пейзажа, на-
тюрморта, създава и графични твор-
би. Заедно с приятелите си от сту-
дентските години Златю Бояджиев и 
Васил Бараков влиза в историята на 

Емил Коралов

българското изобразително изкуство 
с новаторски принос. Тримата оста-
ват завинаги взаимно свързани със 
студентското прозвище „Бараците“.

Умира през 1982 г. в Париж. ◆

Давид Перец, „Каменари" Давид Перец, „Композиция"


