
 

 

 



         Община Силистра -  Дирекция„Хуманитарни дейности”-  Отдел 

„Култура”, Регионална библиотека „П. Павлович“  и  Литературно 

сдружение „Реката и приятели”   Ви  канят  на връчването  на наградите от 

ДВАДЕСЕТИЯ  НАЦИОНАЛЕН  ПОЕТИЧЕН  КОНКУРС  

„ЛЮБОВТА Е ПИЯНСТВО  ИЛИ    ПИЯНСТВО ОТ ЛЮБОВ".   

Рекорден брой участници в юбилейното двадесето издание на 

конкурса. 160 писма  от 42 населени места на страната са получени  и ще 

участват в надпреварата за удостояване с наградите на Община Силистра 

от първо до трето място, както и за наградата на Литературно сдружение 

„Реката и приятели“. Тричленно жури, под председателството на един от 

доайените на българската поезия Георги Константинов,  ще определи  

победителите. В работата на журито се включват  и членовете – наши 

съграждани–Мариана Стоянова – поет и председател на Литературно 

сдружение „Реката и приятели“ и поетът Ивайло Терзийски.  Наградите ще 

бъдат връчени от кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов , под 

чийто патронаж, за пореден  двадесети път се провежда националният 

конкурс. Кои са победителите от всички 160 участници, ще разберем на 25. 

02. – четвъртък от 17. 00 часа в зала „Диоген Вичев“ на Регионална 

библиотека  “П. Павлович“  по време на  връчването на  четирите награди. 

 На събитието, което ще се проведе в онлайн и присъствено ще с бъде 

представен юбилейния сборник – Алманах с наградените стихотворения от 

Националния поетичен конкурс „Любовта е пиянство или пиянство от 

любов - 2002 – 2020 г.“.  Сборникът се състои от 92  наградени 

стихотворения  от първото до последното издание на конкурса. С 

благодарност към д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра и г-жа 

Мария Недялкова – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ за идеята и 

реализацията на юбилейния сборник. Така  писаното поетично слово от 

най-добрите стихотворения на конкурса през годините, ще се съхранят и 

четат от почитателите на българската поезия. 

 

Заповядайте на 25.02. /четвъртък/ от 17.00 ч. в зала „Диоген 

Вичев“ на Регионална библиотека  “П. Павлович“ при спазване на 

противоепидемичните мерки. 


