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Защо говорим за това?

В понеделник бяха обявени националните награди за литература "Христо Г. Данов". Найдобрите във всяка категория получиха статуетка във формата на бухал.
Ето кои са детските сред тях!

За най-добър автор на детска книга беше избран писателят Сотир Гелев. В неговата книга
"Приключенията на господин Боровинка по суша и вода" се разказва за един мъничък свят - и
за един герой, който никога не губи спокойствие на духа, каквото и да му се случва. Дори да
падне в реката. Дори да си забрави името. Дори да му поднесат змийски яйца за закуска...

В същата категория до финала достигна Илия Деведжиев със "Сребърната риба" - осем
приказки без камила! Защо без камила - защото Илия Деведжиев, освен всичко друго,
ръководи група за детски театър "Камила" в Русе и води различни работилници там. Ако
живееш в Русе, непременно ги посети, а ако не - прочети чудесните приказки в "Сребърната
риба".

Детски книги се наредиха и сред тези с най-хубави илюстрации. Много ясно!
Наградата получи Дамян Дамянов за "Приказки на пишеща машина" на Джани Родари. Ти
сигурно си чел други книги от Джани Родари, например "Приключенията на Лукчо" или
"Приказки по телефона". Ако са ти харесали, със сигурност си струва да прочетеш и
"Приказки на пишеща машина"! Може би ще ти стане интересен крокодилът, който много иска
да участва във викторина по телевизията...
Освен за тях Дамян Дамянов получи наградата и за илюстрации към разказите на Франц
Кафка. Но това е вече книга за възрастни.

За наградата в тази категория бяха предложени и илюстрациите на Калина Мухова за "Иван
Глупака" на Лев Толстой. Тези илюстрации са бродирани на ръка, а после заснети и сложени
в книжка! Слушай какво казва един от героите в нея:
"Скучно ми е – казал, – шкембето ми расте, а нито ми се яде, нито ми се спи". Защо според
теб е станало така?

Третият номиниран илюстратор беше Пенко Гелев - за илюстрациите си към същата книга,
която спечели награда за текста си - "Приключенията на господин Боровинка по вода и

суша"!
Чел ли си някоя от тези книги? Какво мислиш за тях? Ако трябваше да нарисуваш картинки
към любимата си история, какъв начин би избрал?
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