Кольо Колев от Бургас спечели поетичната награда
„Владимир Башев”
Четвъртък, 25 Ноември 2021

Бургаските поети не отстъпват палмата на първенството в редица поетични конкурси у нас. Кольо
Колев (вляво на снимката) е авторът, който спечели възхищението на прецизното жури за връчване на
Националната литературна награда за поезия „Владимир Башев“. Събитието се състоя в Литературния
кабинет „Владимир Башев“, където е разположен едноименният музей. Тя традиционно се връчва през
2 години на 19 ноември – денят, в който 32-годишният Башев загива в летяща кола на бул.
„Цариградско шосе“. Призът се присъжда за издадена стихосбирка от автор до 32-годишна възраст, а
конкурсът се организира от Националния литературен музей и Национален дарителски фонд „13 века
България“.
В продължение на няколко месеца за конкурса постъпиха десетки стихосбирки, издадени през 2020 и
2021 г., на млади автори от цялата страна. Седемчленно жури с председател Георги Константинов и
членове Надя Попова, Валентина Радинска, Димитър Христов, Минчо Минчев, Атанас Капралов –
директор на Националния литературен музей, и Красимира Санкийска – представител на Литературен
кабинет „Владимир Башев“, излъчи победителя Кольо Колев и оцени високо неговата стихосбирка
„Бунтът на пясъчните хора“(изд.„Либра Скорп“, 2020).
Наградата беше връчена от Атанас Капралов и Слава Иванова – директор на Национален дарителски
фонд „13 века България“. „Наша мисия е да подкрепяме културата на България, ние винаги сме били
съпричастни към тази награда – във всяко време младите имат нужда от муза и криле, от въображение
и от някой, който да ги подкрепя“ – каза Слава Иванова. Атанас Капралов говори за историята на
конкурса, за поезията на Владимир Башев, за престижността на наградата. В словото си той подчерта,
че творчеството е маратон: „Пишете, не се отказвайте, знайте, че ви чакат още много стъпала, които
трябва да изкачите. Писането е мисия – то е оня велик миг да се слееш с божественото, да покажеш
онзи твърд характер, който да се извиси над всички трудности...“.
Победителят Кольо Колев получи от Национален дарителски фонд „13 века България” картина на
художника Васил Колев – Vassillo.
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С почетни грамоти бяха удостоени Стамена Дацева – за стихосбирката ѝ „Градина на ръба“, 2021, Изд.
„ВС Пъблишинг“; Калоян Христов – за стихосбирката му „Солени молекули“, 2020, Изд. „Знаци“; София
Милева – за книгата ѝ „102 минути“, 2020, ИК „Селект Принт – П. И.“, Хасково; Александър Габровски –
за книгата му „И скакалците сънуват“, 2021, Изд. „Жанет 45“. С грамота за най-млад автор бе удостоен
Даниел Луканов за стихосбирката му „… И кратък стих ти посветих“, 2021, Изд „Хеликс прес“.
Прозвучаха стихове на наградените, а Атанас Капралов рецитира едно от най-известните стихотворения
на Владимир Башев:
***
Ще умра на път, летейки
в бели, гибелни мъгли –
без упойки, без жалейки,
без останки, без следи...
Само пистата ще знае
накъде съм излетял
и трагично ще сияе
като прост мемориал.
Ако искаш да ме търсиш,
на летището ела –
между исполински кръстове
с алуминиеви крила.
Спри пред листа с разписания –
там със шрифт уголемен
в цифри и във разстояния
е разказано за мен...

Националната литературна награда за поезия „Владимир Башев“ е учредена през 1969 г. от в. „Пулс“,
чийто първи главен редактор е именно Владимир Башев. Досегашни лауреати са Воймир Асенов, Калин
Донков, Драгомир Шопов, Андрей Андреев, Виктор Самуилов, Янислав Янков, Минчо Минчев, Иван Голев,
Емил Симеонов, Георги Борисов, Александър Томов, Добромир Тонев, Паруш Парушев, Надя Попова,
Димитър Христов, Златомир Златанов, Роза Боянова, Ясен Устренски, Бойко Ламбовски, Балчо Балчев,
Цанко Лалев, Николай Луканов, Елица Виденова, Росица Ангелова, Соня Николова, Милен Камаревa,
Мария Калинова, Иванка Могилска, Мартин Спасов, Росен Карамфилов и Иван Ланджев.

Автор на текста: Анжела Димчева
Снимка: в. „Труд“
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