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Илюстрации към детски книги-шедьоври 
от велики писатели – в изложба в Добрич

Изложбата „РазЛИС-
Ти класиката“ с илюс-
трации от български 
художници към детски 
книги на световно из-
вестни писатели ще 
бъде открита в 16.00 
часа днес в Дом-па-
метник „Йордан Йов-
ков“ в Добрич. Излож-
бата е организирана от 
софийското издател-
ство „Лист“ и Регио-
налния исторически 
музей. Експозицията 
ще бъде представено 
от създателя и главен 
редактор на издател-
ството – добричлийка-
та Гергана Димитрова.
„Серията „Детски 
шедьоври от велики 
писатели“ е замисле-
на много отдавна. 
Първоначално идеята 
ми беше да издадем 
„Пчелица“ на Анатол 
Франс. Когато започ-
нах да търся инфор-

мация, открих, че има 
много автори, които 
познаваме като писа-
тели за възрастни и 
които имат и детски 
творби. Някои от тек-
стовете са открити 
съвсем скоро, като на-
пример „Морис или 
къщичката на рибаря“ 
на Мери Шели. Той е 
открит случайно в за-
мък в Италия, Шели 
го е написала като 
подарък за детето на 
домакините. Джеймс 
Джойс и Вирджиния 
Улф също са писали 
за роднински деца. 
Реших да направя се-
рия, която да събере 
тези текстове на едно 
място. Беше трудно, 
защото някои от тях 
са непознати дори в 
държавите, от които са 
съответните писатели. 
Самите те дори не са 
имали намерение да 

ги издават. Исках да 
открия нещо, което да 
излезе от обичайния 
контекст на детската 
книга“, разказва Гер-
гана Димитрова.
Всички художници, 
които илюстрират 
серията, са българи. 
Това са Любен Зида-
ров, Чавдар Николов, 
Мила Янева-Табакова, 
Капка Кънева, Дамян 
Дамянов, Свобода Це-
кова, Милена Вълна-
рова, Юлиян Табаков. 
Любен Зидаров напри-
мер е рисувал илюс-
трациите на „Пчели-
ца“ на Анатол Франс 
на 93-годишна възраст 
/сега големият график 
и илюстратор е на 98 
години/.
Книгите в серията са 
26, а в изложбата са 
представени илюс-
трациите от 11 от тях. 
„Това са книги, които 
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пазим до края на жи-
вота си в библиотеката 
си. Те са за деца от 4 
до 12 год. възраст. Не 
знам дали такава се-
рия може да се случи 
отново, защото да пра-
виш книга с български 
илюстратори е много 
скъпо“, казва Дими-
трова.
„Целта на изложба-
та е да се покаже по-
различният живот на 
илюстрациите извън 
книгите, защото те го-
ворят много и извън 
текста. Художници-
те, които подбрахме, 
наистина заслужават 
това – да бъдат видени 
техните творби и из-
вън книгите“, подчер-
тава издателката.
Серията детски книги 
на издателство „Лист“ 
има три национални 
награди, а илюстраци-
ите на Капка Кънева 
имат и международна 
награда. Изложбата е 
гостувала във Варна, 
а Димитрова се надява 
скоро тя да бъде екс-
понирана и в Българ-
ския културен център 
в Берлин.
Гергана Димитрова е 
родена в Добрич, учи-
ла е ОУ „Хр. Смир-
ненски и в СУ „Любен 
Каравелов“. Била е 
журналистка в различ-
ни вестници, паралел-
но работила в издател-
ство „Труд“. Книгите 
са голямата й любов, 
затова избира да се на-
сочи изцяло към изда-
телска дейност.
В откриването на из-
ложбата ще участват 
и първокласници от 
СУ „Димитър Талев“ 
с класен ръководител 
Виолина Иванова.


