ПРЕСсъобщение
от „Фондация Лъчезар Станчев за поезия“,
www.slance.eu
Община Вършец награди творци във Втория анонимен
Конкурс за „Награда Лъчезар Станчев за поезия в сонет, 2019“
От цял свят, 147 творци с български корен, взеха участие в конкурса, организиран от
Община Вършец на името на родения в града автор на текста на песента „Усмивката“.
Конкурсът беше подкрепен от „Фондация Лъчезар Станчев за поезия" – съорганизатор,
Национален литературен музей, Алманах „Огоста“, Регионална библиотека „Гео Милев“ –
Монтана, вестник „Сега“ и вестник „Вършец“.
Кметът на община Вършец инж. Иван Лазаров на 1 август, по време на „Празника на
курорта, минералната вода и Балкана, Вършец 2019“, връчи наградите на победителите и
изтъкна: „Този конкурс е едно литературно събитие, което дава друга тежест на културния
живот на Вършец и определено общността има нужда от него. Тази ренесансова форма на
поезията е изпълнена с много чувства, емоции и настроение, затова всички ние се
възхищаваме на представените произведения.“
Първа награда беше връчена на Виктория Маринова от Плевен за сонета „Колекция
любов“. Отличия получиха Нели Пигулева от Русе за „Денят е дълъг. Къса е пътеката“ и
Мариана Добрева–Дафчева от Асеновград за „Така се случи“.
Бойко Ламбовски, председателят на журито, заяви: „Да решиш да правиш литературен
конкурс, да го организираш и проведеш веднъж е възможно за всеки. Да го организираш за
втори път обаче, с тенденция да го превърнеш в традиция, означава сериозност, означава
отдаденост, означава цивилизованост. Дано „Фондация Лъчезар Станчев за поезия“ и Община
Вършец продължат това високо духовно начинание, което не само носи името на нашия
прекрасен поет, роден тук, но и подкрепя изкуството на България в най-престижните му
области, каквато безспорно е високата сфера на поезията и в частност сонета като най-висшата
форма на изящната писана словесност. Иска ми се завинаги на литературната карта на
България този конкурс да се свързва с името на Лъчезар Станчев и да дава една духовност на
Празника на града и на литературата в цялата ни страна.“
В журито оценило творбите са участвали Бойко Ламбовски, Мартен Калеев и проф. дфн
Румяна Л. Станчева. Те споделиха, че са чели творбите без да знаят имената на авторите и са
избрали тези, които са ги впечатлили, напълно анонимно, като са разглеждали и опитите за
свободно модернизиране на сонета.
Издател на поетичния сборник „Лъчезарни сонети 2019“ с подбор на допълнително 15
към номинираните от журито 5 творби е „Фондация Лъчезар Станчев за поезия“.
Отзиви за Конкурса:
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Кметът инж. Иван Лазаров връчи Първа награда на Виктория Маринова.

