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 ПЛОВДИВ – ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА  2019  

 

Оценяване на творбите от жури в състав:  

 

Г-жа Елена Хайтова – председател - дъщеря на Николай Хайтов, завършва българска филология в 

СУ “Климент Охридски”, учителства в Родопите. Няколко години е учителка по български език и 

литература в Смолян. Там се запознава със съпруга си Никола Гигов – поет, писател, публицист и 

изследовател на Орфей. Работила е като редактор в окръжния вестник в Смолян и литературната 

притурка “Здравец”, както и в много издания в столицата – “Антени”, “Континент”, “Родни 

планини”, “Родопи”, “Новини плюс” и др. Била е специален кореспондент на в. “Отечествен глас” и 

вестник “Марица”. Автор на две книги за певицата Валя Балканска – “Сама сред звездите” (1987, 

1999); “Разбъркани кичилки” (проза и публицистика), “Искри от Рожен” – книга за българските 

мохамедани, които съзнават, че са потомци на насилствено помохамеданчени българи, “Баща ми – 

най-дивият разказ” (2003), “Безумният Орфей” (2007, посветена на съпруга й), “Гладиаторът Хайтов” 

(2009). Член на СБП. Посетила е над 40 държави, заедно със съпруга си, много от тях, за да проследи 

влиянието на Николай Хайтов по света. За “Искри над Рожен” е удостоена с приза “Златен Перелик” 

(София), а за “Баща ми – най-дивият разказ” – с Националната литературна награда “Обручение: 

Хайтов и България”. Носител на литературната годишна награда за 2007 г. на Община Смолян за 

книгата си “Безумният Орфей”. 
 

    Членове: доц. д-р Теофана Гайдаров – преподавател в катедра Български език в ПУ „П. 

Хилендарски” – езиковед, председател на изпитната комисия  по български език в няколко 

последователни кандидатстудентски кампании в ПУ, автор на десетки научни статии, научно-

приложни издания, публикации и книги, свързани с българския език.  
 

Иван Христов - филолог, поет, дългогодишен преподавател по литература, съмишленик на Хайтов, 

свързва ги приятелство – лично и творческо. Публикувал в много вестници и списания, както и в 

антологии на СБП, алманах „Нова българска литература”, в литературни сборници за учители - 

творци на изд. „Анубис - Булвест” и други. Печатал е разкази във в-к „Будилник” - Лондон и в-к 

„България” - Чикаго. Негови разкази са преведени на английски и италиански език. Съавтор на 

книгите: „Знай своя род” (1983), изд. „Народна младеж”, София и „Учители - сподвижници на Левски” 

(1989), изд. „Христо Г. Данов”, Пловдив. Автор на книгите: „Родопски апостоли” - очерци и разкази 

(1993), изд. сп. „Тракия”, Пловдив, „Литературни пристрастия” - критика (1999), изд. „Светулка - 

44″, София, „Кръстен знак” - родопски разкази (2003), изд. „Светулка - 44″, София, „Територии на 

духа” - критика (2010), изд. „Екобелан”, Асеновград, „Изпитание” - разкази (2012), изд. „Екобелан”, 

Асеновград, „Отблясъци” - критика (2017), изд. „Екобелан”, Асеновград. Носител на националната 

литературна награда „Дядо Йоцо гледа” за художествен разказ (2012). Член на Съюза на българските 

писатели и на Дружеството на писателите - Пловдив. През 2015 г. е награден с орден “Св. св. Кирил и 

Методий” втора степен за заслуги в областта на образованието и културата, а през 2016 г. с почетен 

знак на град Пловдив. Носител е на почетна грамота на Съюза на българските писатели, за принос в 

съвременната българска литература - 2018 г. Към настоящия момент е председател на НЧ „Ал. 

Константинов” – Пловдив. 
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