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Текст и снимки: Горан Атанасов

Деян Енев е първият носител 
на Националната литературна
награда „Йордан Радичков“
Навръх рождения ден на магьосника на думите, 24 октомври, с тържествена церемония в малкия салон 
на НЧ „Иван Вазов“ в Берковица, бяха връчени наградите от дебютното издание на Националната литера-
турна награда на името на писателя.

През декември 2019 г., 
с пълен консенсус на 
Общинския съвет, Об-
щина Берковица учре-
ди литературната на-

града на името на Йордан Радичков. 
По статут конкурсът е национален и 
ежегоден, а авторитетно жури, със-
тавено от известни български писа-
тели и литературни критици, както и 
представител от Министерството на 
културата и от Община Берковица, 
определя победителите. Наградите се 
присъждат само за нови сборници с 
разкази, което прави литературния 
конкурс единствен за България.

В събитието взеха участие семей-
ство Радичкови, проф. Галилей Си-
меонов, литературни критици, изда-
тели, художници, граждани и гости 
на Берковица. 

„В началото на конкурса е Го-
ран Атанасов. Млад човек, писател 
(предстои във „Фама“ да излезе вто-
рият му сборник с разкази „Махала-
та на совите“), общински съветник 
в град Берковица – ентусиазиран, 
инициативен, отдаден…“, пише ли-
тературният критик Митко Нов-
ков, роден също в емблематичния 
Северозапад, и продължава: „По-
следните два дни в Берковица бяха 
духовен празник. Програмата на 
Националната литературна награ-
да включи изложба с документални 
фотографии от пътуването на Йор-
дан Радичков в Сибир, представяне 
на новото издание на книгата „Спо-
мени за коне“, литературен базар с 
отличените сборници в конкурса и 
среща-разговор с проф. Маргарита 
Младенова и проф. Иван Добчев, 

които разказаха за необикновената 
работа с писателя. Гвоздеят на про-
грамата бе връчването на първите 
национални литературни награди 
за сборник с разкази, издаден през 
последните две години“.

Жури с председател Георги Госпо-
динов и членове проф. Инна Пелева, 
Горан Атанасов и Силва Хачерян се-
лектира над 50 заглавия от 10 сбор-
ника, които номинира за голямата 
награда. От номинираните книги 
журито реши да присъди още една 

трета награда и две допълнителни 
награди, тъй като книгите се отлича-
ват с висока художествена стойност.

Победители са:
Първа награда: Деян Енев за сбор-

ника с разкази „Лала Боса“. Авторът 
получи парична премия и бронзова 
статуетка на скулптора Емил Попов, 
който претвори една от най-извест-
ните рисунки на писателя от сборни-
ка „Хора и свраки“.

Второто място е за Палми Ран-
чев и сборника с разкази „Тази вечер 

Отляво надясно: Деян Енев получава Голямата награда 
от ръцете на организатора Горан Атанасов
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бют в прозата за сборника „Потъва-
не в мъртво море“, а Велина Минкова 
(„Бразилски храст“) взе Специалната 
награда на конкурса – „Свирепо на-
строение“, която журито присъди за 
книга с иронично-сатиричен поглед 
към света.

„Конкурсът „Радичков“ пока-
за какво става, когато дори в малко 
градче като сгушеното под Малкия 
Ком има люде с чувство за мисия, 
които знаят какво и как да направят, 
за да допринесат за възвисяването на 
духа. И които с тази си безкорист-
на всеотдайност успяват да увлекат 
и други и така да превърнат нещо, 
едва мержелеещо се на хоризонта, 
в стабилен и устойчив монумент“, 
завършва вдъхновено статията си 
Митко Новков, имал възможността 
да присъства на събитието, а пък за 
нас, не присъствалите, остава оп-
цията тихичко да се порадваме и да 
повярваме, че духовността в нашата 
държава не е изгубена и има бъдеще. 
Да повярваме „… в едно дело, което 
Горан Атанасов подхвана и на което 
всички ние сме призвани да пома-
гаме, да подпираме оградата на мал-
кото ни отечество. Пък и не само на 
малкото, на голямото също…“.

Награденият нов сборник „Лала 
Боса“ съдържа дълбоко лични раз-
кази, включително и за хора от 
тесния роднински кръг, споделя 
Деян Енев пред Виктория Христова 
(svobodnaevropa). За него обаче не 
наградите изграждат творчеството: 
„Наградите най-вече позволяват на 
българския писател да надигне гла-
ва над повърхността, правят автора 
разпознаваем“, казва той. 

Спечелването на наградата с 
името на „българския Кафка“ Йор-
дан Радичков, Деян Енев смята за 
дълбока чест. „Радичков ни поднася 
истинската безценна наслада от че-
тенето. Всеки негов текст е безкрай-
на наслада – нещо, което всички ние 
като читатели постоянно търсим“, 
казва писателят в интервюто на 
Виктория Христова.  ◆

Подреждането на текста и из-
ползваните цитати от Митко Нов-
ков (kultura.bg) и Виктория Христова 
(svobodnaevropa), са по преценка на глав-
ния редактор на „Роден глас“. 

никога не казват“ и за Йорданка Бе-
лева, „Кедер“.

Допълнителни награди: Антония 
Апостолова получи Наградата за де-

нищо не е случайно“.
Журито присъди две трети награ-

ди и те отиват за:
Зорница Гъркова за сборника „Те 
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Публиката в залата е доказателство, че духовността в нашата държава не е изгубена

Отляво надясно: Деян Енев, Горан Атанасов и Георги Господинов

Членове на журито, номинирани и наградени участници – снимка за спомен


