
Четвърти конкурс „Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2021“  

от Община курорт Вършец 

 

С подкрепата на „Фондация Лъчезар Станчев за поезия“ – съорганизатор,  
Национален литературен музей, Алманах „Огоста“, БНР „Радио Видин“, 

Регионална библиотека „Гео Милев“ – Монтана и в. „Вършец“. 
Обявата е публикувана в Интернет,  в. "Литературен вестник", в. "Словото днес" и в. „Вършец“. 

 
 

П Р О Т О К О Л   –  наградени 
 

Днес, 5 август 2021 г., съгласно обявата за Конкурса (от юни 2021) в сайта на Конкурса 
„Бивалица“ - www.slance.eu, сайта на Община Вършец, в. „Вършец“, в. „Литературен вестник“ 
(брой 22, 9-15.06.2021) и в. „Словото днес“,  журито на анонимния конкурс в състав: 

 
- проф. дфн Милена Кирова  –  председател, 
- Кристин Димитрова,  
- доц. д-р Мариета Иванова-Гиргинова 

 
проведе заседание за избор на автори за награди от номинираните в Конкурса, съгласно 
Протокол-номинирани от 22 юли. След информирането на номинираните и получаването до 31 
юли на подписани от номинираните Декларации за авторство, в резултат на обсъждане, бяха 
определени следните награди от Конкурса за авторите на творби със заглавия: 
 
ПЪРВА НАГРАДА с грамота, парична сума 300 лева и книги: 
     Христина Борисова за „Жажда за лято“ 
ВТОРА НАГРАДА с грамота, парична сума 100 лева и книги: 

Румяна Пелова за „Сонет-болеро“ 
ОТЛИЧИЕ с грамота и книги: 

Петя Павлова за „Имало едно време“  
Людмил Симеонов за „Завръщане“ 

  
Предоставя се на Организаторите правото да публикуват настоящия протокол и 

наградените творби в сайта на Конкурса („Бивалица“ – www.slance.eu), в сайта на Община 
Вършец и в медии. 

При избора на творби за награда, журито се е ръководило от принципа за висока 
художествена стойност на текста, както и от степента за формално съответствие на формата 
„сонет“, съчетана с безспорна стихотворна култура на авторите. Разбира се, разглеждани с 
внимание са и всички опити за модернизиране на сонета, дори излизащите от всякаква 
възможност за класифициране и систематизиране, съобразно съществуващите образци.  

Крайният резултат е получен прецизиран сбор от мненията на членовете на журито, 
основан върху съответствието на гореизброените критерии.  

При оценката на конкурсните творби е съблюдавана пълна анонимност от страна на 
Организаторите и членовете на журито. Всички кандидатстващи творби са предадени от 
Организаторите на членовете на журито за оценка в анонимен вид, без допълнителни текстове, 
индикации и адрес на е-пощата-подател.  

Всеки член на журито декларира, че е изготвил своите оценки независимо от останалите, 
без външно влияние и се задължава да не разпространява информация от Конкурса за текстове 
на творби, оценки и обсъждания на журито.  

Наградените автори са поканени за връчване на наградите на 5 август 2021 г. от 11.30 ч.  
 Настоящият протокол е изготвен в 5 екземпляра, за всеки от Организаторите и членовете 

на журито. 
 
 

Милена Кирова  …………… 
 
           Кристин Димитрова  …………… 
 

                               Мариета Иванова-Гиргинова ………… 
 
 

 
 
За Община Вършец,        За съорганизатора ФЛСП, 
кмет инж. Иван Лазаров………………                      председател на УС Вл. Л. Станчев………… 

http://www.slance.eu/

