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Здравка Евтимова бе удос-
тоена с Националната на-
града „Христо Г. Данов“ за 
цялостен принос в нацио-
налната книжовна култура

Това беше обявено по време на тържестве-
ната церемония по връчването на Националната 
награда, състояла се в двора на къщата музей 
„Христо Г. Данов“ в Пловдив.

Здравка Евтимова е авторът, който пише на 
пет езика: български, английски, френски, нем-
ски и руски, а нейните произведения са издавани 
в над тридесет страни по света. Тя живее и рабо-
ти като учител в Перник, но нейни разкази са в 
учебните програми на Дания и САЩ. В България 
има публикувани над 90 разказа в различни 
сборници и книги. Произведенията й печелят 
признания на световни конкурси като „Утопия 
2005“ в град Нант, Франция, и на радио BBC, Лон-
дон. Носител е на редица български и междуна-
родни награди. Освен писател Здравка Евтимова 
е и преводач, превела е повече от 25 романа от 
английски, американски и канадски автори на 
български език, на произведения на български 
писатели на английски език. Член е на Съюза на 
българските писатели и на Лигата на писателите 
на Великобритания, област Йоркшър-Хамбър-
сайд. Член е на българския ПЕН-клуб. Това е част 
от богатата творческа биография на Здравка Ев-
тимова, представена от доц. д-р Венцислав Ве-
лев, съветник на министъра на културата.

Престижната Национална награда „Хр. Г. 
Данов“ се връчва в категориите: „Българско из-
дателство“, „Автор на българска художествена 
литература“, „Преводач на художествена литера-
тура“, „Автор в областта на хуманитаристиката“, 
„Автор на издание за деца“, „Художник или ди-
зайн и оформление на книга“, „Представяне на 
българската книга“ и „Библиотечно дело“.

Наградата представлява малка пластика, 
диплом и парична сума. (OFFNews) ◆

Двама български учени с 
международно признание

Проф. Славик Табаков от Кралския колеж 
на Лондон и проф. Магдалена Стоева от катедра 
„Образна диагностика“ на Медицински универ-
ситет – Пловдив са включени в Почетния спи-
сък на най-изтъкнатите международни лидери 
на науките медицинска физика и медицинско 
инженерство. През 2020 г. Международният 
съюз за физически и инженерни науки в ме-
дицината (IUPESM) учреди специална награда 
– Почетен член (Fellow) и изготви специален 
постер с всички Fellows – най-изтъкнатите 

международни лидери на професията през 
изминалите 40 години. Сред 58-те удостоени 
учени от 26 страни има две български имена 
– на проф. Табаков и проф. Стоева. Списъкът с 
Fellows на IUPESM включва учените внедрили 
пейсмейкъра, различни устройства за радиоте-
рапия, пионерите на MRI, PET и е-образованието, 
на различни методи и апарати, които се използ-
ват в медицината. (desant.net) ◆

Европейска титла за родната 
художествена гимнастика

15-годишната Стиляна Николова спечели 
титлата във финала с лента при девойките на 
Европейското първенство по художествена гим-
настика в Киев (Украйна). Към златния медал до-
бави и сребърен на финалното съчетание с топ-
ка. Страната ни има европейска шампионка по 
художествена гимнастика за първи път от 1995 
г. Стиляна е родена през 2005-та в Египет. Израс-
ла е там, но казва, че нейната родина е и винаги 
ще бъде България, за която се състезава. У нас 
шампионката се състезава за великотърновския 
„Етър-Елит“. Истински талант с огромно бъдеще 
– така определят момичето, което тренира от 
3-годишно, а спортният му талант очевидно се 
предава по наследство – дъщеря е на Паулина 
Николова – световна шампионка с Ансамбъла 
по художествена гимнастика на България през 
1983-та и 1985-та година и легендарния футбо-
лист от Световното първенство в Мексико – Илия 
Дяков. (nova.bg) ◆

Филмът „Хавел“ (2020) на 
режисьора Славек Хорак 
спечели Голямата награ-
да за най-добър игрален 
филм на Международния 
фестивал на независимото 
кино в Рим

„Сценографията, костюмите, страхотните ак-
тьори и отличният сценарий преодоляват всички 
трудности на биографичните филми.“, е мнение-
то на журито.

„Много се радвам, направихме филма така, 
че да въздейства и в чужбина, и наградата в Рим 
е поредното доказателство, че филмът наистина 
резонира навън.“, радва се режисьорът, про-
дуцент и съавтор на сценария за филма Славек 
Хорак. (Чешки център – София) ◆

Вълшебство на Сахат тепе! 
Грейна емблематичната 
Часовникова кула

След период на реставрация и ремонт на по-
крива, който бе компрометиран на няколко мес-
та, днес една от забележителностите на Пловдив 
се издига внушително на хълма и е възвърнала 
блясъка си. Той се подчертава и от художествено-
то осветление, което я краси. В първия модерен 
градоустройствен план, изготвен от Йосиф Шни-
тер, днешният Данов хълм е именуван Часовият 
хълм. (traffi  cnews.bg) ◆

Детският хор на БНР спече-
ли първа награда на Осмия 
международен конкурс Ян 
Сибелиус Фест – Финландия

Фестивалът се провежда всяка година в гр. 
Турку с участието на музиканти от цял свят в че-
тири различни конкурса: за хорови състави, музи-
канти-инструменталисти, певци и композитори. 
Тазгодишното издание бе проведено дистанцион-
но. (actualno.com) ◆

БТА издаде специален брой 
на списание ЛИК за юбилея 
на акад. Антон Дончев

Броят съдържа непубликуван досега сцена-
рий на Антон Дончев, сътворен преди около 7 де-
сетилетия, и откровена изповед на писателя ака-
демик пред генералния директор на БТА Максим 
Минчев. Интервюто е взето две седмици преди 
неочакваната смърт на Минчев.

„Страшно е това, което се случва във Вселе-
ната, но нещо ни пази. Иначе по теория на веро-
ятностите не трябва да ни има. Но ние живеем… 
Ще вървим докрай и ще видим как продължава 
шествието на живота“, казва академик Антон 
Дончев в разговора с Максим Минчев, по идея 
на когото ЛИК се завърна на медийната сцена 
– със специализирани броеве по важни култур-
ни теми. Новото издание на ЛИК поглежда към 
Антон Дончев от различни страни – на литерату-
рата, на историята, на киното, на вярата, на спо-
мените, и не на последно място – на дълбоката 
му свързаност с БТА, съобщават от Агенцията. 
Изявени литератори, историци, филмови дейци 
и приятели на Антон Дончев проследяват житей-
ския, творчески и академичен път на автора на 
романа „Време разделно“ и други забележител-
ни книги. А актрисата Аня Пенчева си спомня за 
снимачните дни на едноименния филм по рома-
на. Събрани са и най-ярките отзиви за книгата у 
нас и в чужбина.

От 17 декември списанието може да бъде за-
купено в реповете за вестници в страната, в кни-
жарници „Хеликон“ и чрез сайта на издателство 
„Фабер“. (off news.bg) ◆


