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Владимир Стоянов Стоя-
нов е роден на 11.10.1959 
г. в град Варна. Завърш-
ва българска филоло-
гия. Член е на Съюза на 
българските писатели, 
на Градския съюз на пи-
сателите в Санкт-Петер-
бург и на Московската 
градска организация към 
Съюза на писателите в 
Русия, вице-президент на 
Международната асоци-
ация „Искусство народов 
мира“. Работи като препо-
давател по български език 
и литература в родния си 

град (1991 – 2006 г.). като 
главен експерт в дирекция 
„Култура и духовно раз-
витие“ в Община Варна 
(2006 – 2012 г.). Той е един 
от основателите, органи-
заторите и участниците 
на Салоните на изкуства-
та в гр. Варна, на редица 
международни проекти, 
фестивали, писателски 
семинари с участието на 
литературния институт 
„Максим Горки“. От 2012 
г. е културен координатор 
и ръководител на Сла-
вянския културен център 

в СОК „Камчия“. Автор 
е на поетически, лите-
ратуроведчески книги и 
монографии, на компакт-
дискове с авторски песни 
и музика, преводач и със-
тавител на билингвистич-
ни поетически сборници, 
представящи за първи път 
на български език такива 
явления в областта на ру-
ската и световната поезия 
като Варлам Шаламов, 
Владимир Набоков, йеро-
монах Роман и др. Негови 
творби (стихове, литера-
турна критика и история, 

авторски песни, преводи) 
са публикувани в редица 
национални, руски, укра-
ински, естонски и полски 
вестници, списания, анто-
логии, алманаси и сайто-
ве като: „Съвременник“, 
„Пламък“, „Везни“, „Све-
та гора“, „Език и литера-
тура“, „Български език и 
литература“, „Простори“, 
„Море“, „КИЛ“, „Слово-
то днес“, „Литературен 
свят“, „Литернет“, „Лите-
ратурная газета“, „Юнос-
ть“, „Меценат и мир“, 
„КольцоА“, „Литератур-

Членовете на Литературен клуб „Йордан Кръчмаров“ Балчик посрещнаха майските празници със 
старобългарския рефрен  „Многая лета“  и пяха заедно с автора Владимир Стоянов, създал музика по 
произведението на Константин-Кирил Философ „Проглас към евангелието“. Фото: Маруся КОСТОВА 

“…мистично е да бъдеш българин”

 Владимир Стоянов - бард, и не само  Фото: 
Маруся КОСТОВА 

Годишен концерт на Танцова формация „Денс” към НЧ „Паисий Хилендар-
ски 1870” Балчик, с худ.р-л Евгения Добрева. Бяха изпълнени следните танци:

1.Дивачета ; 2.Пипи; 3.Полет на пеперуди; 4. Класически танц; 5.Веселите 
тролчета; 6.Пещерни деца; 7.Танц на огъня; 8. Излияние; 9. Ангели; 10. Вещи-
ци; 11.Кристали; 12. Има и друг път; 13.Пирати; 14.песен; 15.Индийски танц; 
16.Латино танц; 17. Испански танц; 18. Песен; 19. Финал. С благодарност и 
пожелание за успех като студентки ТФ „Данс“ изпрати своите абитуриент-
ки: София Димитрова и Дивна - Мари Касабова. Фото: Георги ЙОВЧЕВ

ная учеба“, „Невский аль-
манах“, „Зеленоградская 
палитра“, „Таллин“, „Все-
мирная литература“, Под 
небом единым“... Други 
са излъчвани в емисиите 
на радио- и телевизион-
ни центрове в страната и 
чужбина. Някои са пре-
веждани на руски, укра-
ински, полски, китайски и 
испански език. Носител е 
на Годишната награда на 
СБП за литературна кри-
тика и история за 2006г., 
на наградата Георги Бра-
танов за поезия /2009 г./, 
на наградата „Варна“ за 
превод /2011 г./. Лауреат 
е на VІ Артиада на изку-
ствата в Русия /Москва, 
2001 г./, на литературна-
та премия „Инокентий 
Анненский“, Санкт-Пе-
тербурт, 2012 г. – за при-
нос към художествения 
превод на руска поезия, 
на международния музи-
кален фестивал „Море и 
спомени“ /2011 г./, както 
и на редица национални 
и международни конкур-
си за поезия, авторска 
песен, литературна кри-
тика, преводи. През 2014 
г. е удостоен със званието 
„заслужил деятел на изку-
ствата“ на международна-
та асоциация „Искусство 
народов мира“, а от 15 
февруари 2015 г. е член 

кореспондент на Акаде-
мията на Руската словес-
ност в Москва. От месец 
май 2016 г. е докторант 
на ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий“ по методика на 
литературата. Темата на 
докторската му десерта-
ция е „Слово и музика в 
обучението по българска 
литература в училище /V 
–ХІІ клас/.
С този мистичен бълга-
рин - Владимир Стоянов: 

приятен музикант /бард/, 
поет, писател, учител по 
душа и по образование, 
литератор, краевед и не-
отменен родолюбец се 
срещнахме членове на 
Литературен клуб „Йор-
дан Кръчмаров” Балчик. 
За да го запомним завина-
ги и го приютим в сърце-
то си, до най-свидните си 
приятели и близки хора. 

  Маруся КОСТОВА 

Певицата Деси Добрева бе посрещната възторжено от най-малките си почитатели, искрени и не-
подправени.                                                                                                                        Фото: д-р Иво ВОЙЧЕВ 

Концертът на „БТР” беше на ниво. С право са на върха на музикалните класации от повече от две 
десетилетия, харесвани и от млади, и от стари.                                                     Фото: д-р Иво ВОЙЧЕВ

Типичният Рачков, актьор и телевизионен водещ. Сега в Балчик – на празника на града: 24 май!  
                                                                                                                                          Фото: д-р Иво ВОЙЧЕВ


