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Уважаеми дами и господа,

Днес ние празнуваме юбилей - Двадесет годи-
ни от създаването на БАЛКАНИКА! И аз мисля, 
че това е един забележителен успех на нашата 
фондация.
Когато през далечната 1995 година се събрах-
ме в романтичния Охрид, моите лични на-
дежди и желания не смееха да отидат твърде 
далеч. Като реалист, и до известна степен пра-

гматик, аз бях наясно колко много са „натрупаните мълчания” от 
миналото и колко тежка е славата на нашия регион, където живе-
ем заедно в продължение на векове...
И все пак, това, че ние се бяхме събрали, за да се създадем нещо 
общо и полезно, нещо, което ще работи, за да разкрием богат-
ствата на балканския дух, наследник на мъдростта, силата и кра-
сотата на най-малко четири цивилизации – да, това ни вдъхновя-
ваше и насърчаваше.
И сега всички мои колеги и аз наистина сме щастливи, че сме 
посветили тези двайсет години за общата ни цел. Години, които в 
никакъв случай не бяха най-спокойното време за Балканите. Ми-
нахме през войната в Югославия, драматичните събития в Косово 
и Македония, станахме свидетели на страни, които се разпадаха 
и държави, които се създаваха. И през цялото това бурно време 
Балканика продължи своята работа, а ние, нейните създатели, си 
говорихме на езика на взаимното разбирателство. И продължа-
вахме да откриваме не само слабите, но и бляскавите страни на 
нашите сродни национални характери, показвахме на света, че 
Балканите отдавна са престанали да бъдат „барутен погреб”, и са 
се превърнали в територия на духа. Ние припомнихме на полити-
ците, че това, което не успяват да решат те, може да се постигне 
чрез силата и съзидателността, присъщи на творчеството и изку-
ството. 
През тези двайсет години Балканика направи всичко възможно да 
привлече уморения поглед на Европа и света към прекрасниата 
дарба на хората на изкуството от Полуострова. Което означава 
и към качествата на нашите чудесени народи, преминали през 
толкова много страдания и изпитания... Бих искал да благодаря 
от сърце на всички, които се ангажираха  с тази благородна кауза. 
Ще се радвам да се видим отново и през 2016 г.!

Николай Стоянов,
Председател на УС

на фондация Балканика
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Давид 
Албахари
Лауреат 
на награда 
Балканика - 
1997
за романа 
Стръв

Никос 
Баколас
Лауреат 
на награда 
Балканика - 
1999
за романа 
Свят на 
честта

Венко 
Андоновски
Лауреат 
на награда 
Балканика - 
2001
за романа
Пъпа на 
света

Айфер Тунч
Лауреат 
на награда 
Балканика - 
2003
за романа 
Моите 
родители 
искат да ни 
посетят

Антон 
Дончев
Лауреат на 
Балканика - 
1998 
за романа
Странният 
рицар на 
свещената 
книга

Василе 
Андру
Лауреат 
на награда 
Балканика - 
2000
за романа 
Небесна 
птица

Фатос 
Конголи
Лауреат 
на награда 
Балканика - 
2002
за романа
Сънят на 
Дамокъл

Димитър 
Шумналиев
Лауреат 
на награда 
Балканика - 
2004
за книгата
Влюбени 
разкази

НАгрАДАТА  balkanika
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Христос Хрисопулос

ЛАМПА МЕЖДУ ЗЪБИТЕ
Христос Хрисòпулос, млад автор, от когото може би сте могли да 
прочетете вече три романа, издадени и от френското издател-
ство ACTES SUD ( „Mаникюристът”, „Затвореният свят” и „Раз-
рушаването на Партенона”), последвани, при същия издател, от 
„Лампа между зъбите”, която може де бъде определена и като 
една дълга разходка по улиците на Атина днес. Авторът опис-
ва това, което вижда и чува, допълвано и разнобразявано от 
множество и различни рефлекции. Това без съмнение не е най-
вълнуващата част на книгата, между другото доста кратка, но 
страниците на този разказ я правят още по-впечатляваща. Порт-
ретът на един носен от течението град, който те пресъздават, е 
поразителен. Крисòпулос има остър поглед, той описва  ясно и с 
пристрастие дворецът на чудесата, в какъвто Атина постепенно 
се превръща, особения вид лудост, която дебне отвсякъде, без-
домните, претърпели кора-
бокрушение в кризата, раз-
ни сенки, призраци и живи 
мъртъвци, малките трикове 
за оцеляване... За всичко 
това разказва авторът, во-
дейки се от извечното злат-
но правило: да се превър-
неш в невидим.
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Христос Хрисопулос

Христос Хрисòпулос е роден през 1968 в 
Атина. Той пътува много и се посвещава на 
писането на книги и на литературната теория. 
Към днешна дата е публикувал книгите: 
„Кутията на езика” (2006); „Въобръжаемият 
музей” (2005 ); „Шуята” (2004 ); „Затвореният 
свят” (2003); „Неочаквани срещи” (2003); 
Черната рокля (2002); Маникюристът (2000); 

„Рецептите на Наполеон Деластос” (1997). „Един лондонски 
ден на Лора Джаксън” (2008) получава наградата на Академия 
Атина. „Маникюристът”, „Затвореният свят”, „Разрушаването на 
Партенона” и „Лампа между зъбите” са преведени на френски и 
издадени от Actes Sud.
Последната книга, посветена на Атина, беше представена през 
октомври 2013 г. и от ARTE TV.

ИЗДАТЕЛСТВо КЕДроС
КЕДРОС е едно от старите издателства в Гър-
ция. През почти четиридесетте години от своето 
съществувание то подкрепя гръцката литература 
и прави това дори и в тежките времена на пол-
ковническата хунта (1967-1974), когато изданията 
на Кедрос са символ на съпротивата. След 1974 

Кедрос разшири и разнообрази своята продукция, като в същото 
време запази името си на синоним на модерната гръцка лите-
ратура. Кедрос публикува повечето от водещите гръцки автори, 
доминиращи в листата на бестселърите, много от които са пече-
лили държавни литературни награди. Списъкът на издадените  
около 3000 заглавия е с изключително широк диапазон, обхва-
щащ всички области на писане – позия, проза, драма, книги за 
изкуството, детски книги, пътнически гидове, дневници и прево-
ди на значими произведения на философията, психологията и 
социологията.
KEDROS издаде серия Съвременни гръцки писатели на англий-
ски език, за да  направи гръцката литература по-известна извън 
границите на Гърция.
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Филип Давид

КЪщА НА СПоМЕНИТЕ И ЗАБрАВАТА
През последното десетилетие в пост-югославското простран-
ство бяха публикувани няколко отлични романа за геноцида и 
Холокоста. Филип Дейвид е известен автор, преведен и четен в 
чужбина. Онова, което отличава новия му роман Къща на спо-
мените и забравата, от Босненския Джевад Карахасан на Игор 
Стикс или творбите на хърватската писателка Даса Дръндич  
е темата за откриване на злото в по-широк контекст, неговата 
постоянно променяща се форма и степен... Историята за злото 
започва с Алберт Вайс в двадесет и първи век и с пронизващия 
звук на един влак. Ние скоро ще открием причината, поради коя-
то този звук натрапчиво преследва Вайс в продължение на шест 
десетилетия. По време на Втората световна война, родителите 
му хвърлят Aлберт и малкия му брат от влака за Аушвиц, за да 
спасят живота на децата си. Aлберт никога повече не успява да 
намери брат си. Германско семейство му помага да оцелее, но 
момчето избягва от спасителите си, защото иска да запази сво-
ята идентичност. Вината ще го 
преследва до края на живота 
му. Тя се превръща в другото 
име на болката от спомена, 
или болката от истината.
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Филип Давид

Филип Давид е роден през 1940 г. в еврейско 
семейство в Крагуевац. Завършва Филоло-
гическия факултет на Белградския универ-
ситет и Академията за театър, кино, радио 
и телевизия на  Университета по изкуствата. 
Бил е дълго време главен редактор на те-
атралната програма на Радио и телевизия 
Белград. През 1989 г. става един от осно-
вателите на „Обществото на независимите 

писатели” в Сараево, тогава град на СФРЮ. Основава и литера-
турния кръжок „Белградски кръг” през 1990 г. Това общество се 
противопоставя на управляващото тогава правителство на Сло-
бодан Милошевич. През 1992 г., заради тези дейности, Давид 
е уволнен от Радио и Телевизия Белград. През 2015 с книгата 
„Къща на спомени и забрава” той печели наградата на NIN за 
най-добър сръбския роман през 2014. Давид написва и няколко 
телевизионни драми, театрални пиеси, книги с есета, сборници 
с кратки разкази. Автор е още на: „Извор в тъмна гора”; „Запис-
ки на реалното и нереалното”, „Огнен принц”, „Събрани и Нови 
разкази”: „Поклонници на Земята и небето”, „Мечта за любов 
и смърт”. Издава и сборниците с есета „Фрагменти от тъмните 
времена”, „Чудовища ли сме?” и „Светове в хаос”.

ИЗДАТЕЛСТВо ЛАгУНА
ЛАГУНА е едно от най-добре познатите 
сръбски издателства. В него се публикува 

сръбска и чуждестранна фантастика, речници и справочна 
литература, детски книги. Специално внимание се отделя на 
представителите на по-младото поколение сръбски писатели.
Книги на Лагуна са печелили много престижни национални и 
международни награди.
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Стефан Агопян

САрА
Един магически роман, наситен с фантазия и с реалност. Не е 
възможно да се пресъздаде интригата в него, освен с един дъ-
лъг и изключително подробен разказ. Действието се развива в 
Трансилвания през 1703 - време на политически интриги, пре-
дизвикани от съжителството на няколко етнически и религиозни 
групи, на фона на които се откроява голямата любов на Сара 
и Toбиас (един едва прикрит намек към Библията и Книгата на 
Тобит). Писането на Агопян е внимателно контролирана декон-
струкция: хронологиsта в него е като че ли съзнателно наруше-
на, някои пасажи в повествуванието се люшкат между съня и 
реалността, а в края се потапят в небитието.
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Стефан Агопян

Стефан Агопян (роден 1947) в момента ра-
боти като редактор в сатиричния седмичник 
„Catavencu Academy”. Той е един от 12-те 
румънски писатели, поканени да участват в 
глобалната френска инициатива „Les Belles 
Etrangères” (Хубавите чужденки) през 2005 
Агопян прави своя литературен дебют с ро-
мана „Денят на гнева” (1979). Той е издал 

още и романите: „Петно върху  кадифето” (1981), „Тобит” (1983), 
(награда на Румънската асоциация за проза), „Наръчник на Съ-
битията” (1984), получила наградата на Съюза на  румънските 
писатели), „Сара” (2012), както и сборника с къса проза „Бележки 
от Содом” (1993) и колекция от пиеси „Република на ешафода”, 
(2000).

АСоЦИАЦИЯ ЕВроПрЕС
Асоциацията ЕВРОПРЕС е основана през пролет-
та на 2006. Нейн генерален директор е Андрей 
Пoтлoг. Главната цел на тази престижна инсти-
туция, формирана от отделни и различни юриди-
чески лица, е пропагандирането на румънските 
културни ценности, както и интегрирането им в по-

широк кръг от Европейските и международни ценности. Една от 
основните цели на ЕВРОПРЕС е публикуването на най-малко 
100 заглавия годишно от големи румънски и чужди автори, както 
и възстановяването на старото и престижно месечно списание 
за култура „Съвременност”. Асоциацията създаде и клуб „Де-
бат”, в който се работи върху реални проблеми, като например 
интеграцията с европейски и международни структури, права-
та на малцинствата и т.н. Екипът редовно посещава местните 
и чуждестранните панаири на книгата, организира дебати, об-
ществени проучвания, национални и международни турове, пуб-
лични лекции и четения.
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Светла георгиева

рАЗКАЗИ ЗА ВчЕрА И ДрУгИ МЕСТА 

Още след излизането й от печат книгата „Разкази за вчера и дру-
ги места” бързо се превърна в едно от литературните събития 
на годината.
В разказите си Светла Георгиева вплита по удивително еле-
гантен начин всичките свои умения и натрупвания: ритмиката и 
звучността – от музиката, пластиката и колорита – от изобра-
зителното изкуство, стегнатия изказ и изящната образност – от 
поезията, сюжета и характерите – от личните си човешки пре-
живявания. Най-ценното в нейната проза обаче са изтънчената, 
култивирана, високо цивилизована чувствителност и женствена 
чувственост, в съчетание с безспорна интелигентност, одухотво-
реност и, не на последно място, с човечност и съпричастност.
Независимо дали разказва житейска или фантастична история, 
независимо от артистичните й превъплъщения в различни по 
пол, характер, светоусещане и степен на образованост герои, 
авторката постига една цялост, 
наситена с неочаквани обрати 
и споена в деликатна амалга-
ма, белязана от светлината на 
нейното присъствие.
В „Разкази за вчера и други 
места” ще откриете въздейст-
ваща симбиоза между науче-
ното от добрата стара класика 
и осмислената модерност. 
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Светла георгиева

Светла Георгиева е родена в София. За-
вършила е Художествената академия. Ра-
ботила е в областта на графиката и гра-
фичния дизайн, стенописа и мозайката, 
оформлението на книги. Има 21 самостоя-
телни изложби в България и чужбина. 
Светла Георгиева е автор на книгите:
„Вълчица в храма” (стихове, 1997), „Не-
доизпито море” (стихове, 2001), „Звезди и 

плевели” (стихове, 2005), “The Fan” (сборник разкази – превод на 
английски, 2012), „Петдесетият етаж на Шанхай” (стихове, 2014), 
„Разкази за вчера и други места” (сборник разкази, 2014).
Произведения на Светла Георгиева са превеждани на английски, 
полски, сръбски, немски, италиански, испански, руски и китайски 
език. Изнесла е с успех множество самостоятелни рецитали в 
различни градове на България, както и в Холандия, Тунис, Пол-
ша, Париж, Берлин, Будапеща, Дъблин, Шанхай. 
Член на Съюза на българските писатели и на Съюза на българ-
ските художници. 
Член на българската секция на Международния П.Е.Н.
Член на Европейския Културен Парламент.

БИБЛИоТЕКА 48 
БИБЛИОТЕКА 48 е една от първите частни изда-
телски къщи в България. Основана е през 1989 г. 
от Николай Стоянов, писател и преводач. По-къс-
но Библиотека 48 става холдингово дружество, 
включващо издателската къща, книготърговска 
и разпространителска верига, студио за видео-

филми, рекламна агенция. БИБЛИОТЕКА 48 е специализирана 
в широк спектър от публикации: български и чуждестранни на-
учни и справочници книги, литература за деца, сборници с пи-
еси. Общият тираж на заглавията издадени от създаването на 
издателската къща до днес, надвишава 10 милиона екземпляра. 
БИБЛИОТЕКА 48 създава първият български Клуб на читателите 
(с повече от 50 000 членове), а също и на двумесечното списание 
„Клуб ценители на книгата”, излизащо два пъти в месеца.
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Димитрие Дурацовски

БЛЕДИ СЕНКИ, ДАЛЕчНИ гЛАСоВЕ
Романът Бледи сенки, далечни гласове от Димитрие Дурацовски 
се отличава със своята иновативна авторска позиция, белязана 
от редица съществени елементи. От една страна ние виждаме 
взаимодействието между няколко жанрови модела, скритата 
между редовете интимна интерпретация и една ангажираност с 
настоящата социална ситуация в Македония. От друга страна, 
творбата съживява с изискан маниер бледите сенки и далечните  
гласове от личното и колективното минало, в което всеки може 
да си припознае.
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Димитрие Дурацовски

Димитрие Дурацовски е роден през 1952 г. 
в град Струга. Завършва Училището за при-
ложни изкуства в столицата Скопие. В мо-
мента е уредник на Историческия музей в 
родния му град. Той е представител на т.нар. 
пето поколение автори, които се появяват на 
македонската литературна сцена през 80-те 
години на XX век. Всичките творби на Дура-

цовски са създадени под знака на постмодернизма. В романа 
„Бледи сенки, далечни гласове”, авторът прави голям обрат в 
писането си: напусна стила на строго контролираното действие 
и дългите автобиографични отклонения и попада в така нарече-
ната „постмодерна носталгия”.
Димитрие Дурацовски е автор на книгите: „Тайни истории” (раз-
кази, 1986), „Черен профет” (разкази, 1996 ), „Инсомния” (роман, 
2000) 

МАгор 
Maгор ООД Скопие е издателска компания, осно-
вана през 1992 г. Продукцията на издателството 
покрива областите: наука, култура, изкуство и ли-
тература. Част от нея са издания на местни авто-
ри, но МАГОР публикува и книгите на най-добрите 
съвременни световни автори.

Издателски серии: „Съвременни идеи”, „Крепости”, „Хармонии” 
(поезия), „Proteus” (съвременна проза), „Нещо по средата”, „Мо-
нади”, (балканистика), „Дъга” (книги за деца), „Различни глаcо-
ве”, „Интермедия” и др. 
Освен книги, издателска къща публикува и илюстровани изда-
ния.
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Мира Мекши

ПроКЛЯТИЕТо НА ИЛИрИЙСКИТЕ ЖрИЦИ
Действието се развива в Илирия, през трети век преди Христа, 
където, според Еврипид, божественото и човешкото време са се 
слели, за да се срещнат богове и хора.
Разказвачът в този роман е паметта на Илирос, змията-тотем 
и богът покровител на илирийски народ, който в маниера на 
легендите ни връща към спомена за миналото на илирийската 
царица Теута и за най-славните събития при нейното царуване.
Това е вълнуващ и наситен с много действие  роман, в който 
историята се среща и се сплита с авантюри, митове, легенди, 
а исторически фигури общуват с въображаеми и измислени 
същества. И ние ставаме свидетели на страстната и завършила 
трагично любов, която царица Теута изпитвала  към гръцкия 
генерал Деметер Фaрoс. 
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Мира Мекши

Родена през 1960, Мира Мекши е писател-
ка, преводач (от френски и испански език), 
публицист. Основател е и главен редак-
тор на литературното списание Mehr Licht 
(1996- 2012) член на Европейската мрежа 
EUROZINEF, основател и директор на два 

телевизионни канала: в Тирана и Скопие. 
В нейни преводи са публикувани на албански редица творби на 
френската и испанската класика. Автор на книгите: „Фросина от 
Янина”, „Порфида”, „Бал във Версайл”, „Червеното за биковете”, 
„Проклятието на илирийските жрици” (Романи); „Замръзналата 
планета”, „Фантазия за човешките очи” (Книги за деца); „Плани-
ната на душите”, „Устни на непозната жена”, „Профилът на пе-
перудата” (Сборници с разкази); „Забраненото четене и тайните 
писания” (Есеистика).
Награди: „Командор” на ордена за граждански заслуги, Наци-
оналната награда за есеистика, „Сребърното перо” за заслуги 
като преводач, Награда на фестивала в Saint-Quentin, Франция.
  

TоЕНА

TOENA е публикувала общо 1500 заглавия от най-
известните изследователи от научните и универ-
ситетските институции. Голяма част от продукци-
ята на издателството са творби от албанската и 
чуждестранната художествена литература, но с 

марката ТОЕНА ще видите на книжния пазар и не малко илюс-
тровани албуми, както и туристически карти. В момента издател-
ската къща  публикува над 120 книги годишно,което означава по 
една книга на всеки 2-3 дни.
ТОЕНА е постоянен участник във всички литературни събития, 
които се провеждат в Албания и в други региони, населени с ал-
банци. Основател на ТОЕНА е г-н Фатмир Toчи, председател на 
Асоциацията на албанските издатели. Той е и един от основните 
организатори на ежегодните книжни изложения в Тирана, При-
щина, Тетово, както и в няколко големите градове на Албания.
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Йежит Бенер

ВЪЗВрЪщЕНЕЦЪТ
Остро критикувайки развитието на съвременна Турция и мани-
ите на 1980-те, тази книга разглежда, с възможно най-малката  
субективност, последиците от периода на големите промени; тя 
се позовава на изгубените илюзии на цяло едно турско поколе-
ние, описвайки с прозорливост огромно множество от характери 
в тази нация, ампутирана хиляди пъти от паметта си, но нямала 
никога преди толкова динамични взаимоотношения с историята: 
минала и бъдеща. 
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Йежит Бенер 

Йежит Бенер е роден през 1958 г. в Брюк-
сел. Той е син на писателя Mейних Бeнeр. 
След завършване на гимназиалното си 
образование в Париж и Анкара, учи меди-
цина. Но заради преврата от 12 септември 
1980 в Турция, той не може да продължи 
образованието си в университета. Живее 
в Брюксел и Париж в продължение на 10 

години и работи като конферентен преводач. Автор е на рома-
ни, разкази и книги за деца, между които „Липсващи камъчета” 
(2001), „Точка на прекъсване “( 2004), „Други кошмари” (2010) и 
др. Днес Йежит Бенер живее в Истанбул, където работи отново 
като преводач и професионален писател. Книгата му „Възвръ-
щенецът” бе наградена през 2012 г. с най-високото отличие в 
турската литература – наградата на името на Орхан Кемал.

CAN 

Издателска къща ДЖАН е основана през 1981 
година.
Нейната програма включва турска и световна 
литература. До сега ДЖАН е публикувала повече 
от 1000 заглавия в следните издателски серии: 
„Детска литература”, „Турски автори”, „Класици”, 

„Съвременни автори”, „Детектив”, „Романи”, „Драми”.
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Маро Дука
Лауреат 
на награда 
Балканика - 
2005
за романа 
Невинни и 
виновни
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Лауреат 
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за романа
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