
 
 

 

  

  

  

ЗЗ ДД РР АА ЧЧ АА ВВ АА НН ЕЕ   
 

Тишина след воденица, 
сънно свързване на храсти 

в тъмна линия вода, 

която удържимо расне; 
тихо плаване над нея, 

тихо гмуркане край нея 
и тайна златна жилка, дето 
далеч под себе си се смее. 

 
Пътеката се знае, 

но не ще си трябва за нощес - 

нали и аз се утаявам 
в доброто дъно на леглото; 

ето: паднал е от облак 
един щурец, изплаква песен 

и срещу всички клетви 

пак се връщат птиците в дървото. 
 

Биньо Иванов 

 
 

 
 

 

 
 

 

За допълнителна информация: 
 

Читалище “Братство 1869” гр. Кюстендил 
тел. 078/ 52 91 95   и   078/ 52 63 95 

e-mail: chitalishte@bratstvokn.org 
www.bratstvokn.org 

  

ОО ББ ЩЩ ИИ НН АА   КК ЮЮ СС ТТ ЕЕ НН ДД ИИ ЛЛ   

ЧЧ ИИ ТТ АА ЛЛ ИИ ЩЩ ЕЕ   „„ ББ РР АА ТТ СС ТТ ВВ ОО   11 88 66 99 ””   

ЧЧ ИИ ТТ АА ЛЛ ИИ ЩЩ ЕЕ   „„ ПП РР ОО ББ УУ ДД АА   11 99 66 11 ””   
 

 

 
О Б Я В Я В А Т  

 

ШЕСТНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН  
ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС  

ЗА ПОЕЗИЯ 
 

„„ББииннььоо   ИИвваанноовв””   
 
 

Кюстендил, 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  



ЦЦ ЕЕ ЛЛ   
 

        

Целта на конкурса е да продължи ярката 

литературна традиция на гр. Кюстендил, за чието 

обогатяване и развитие има безспорен принос 

творчеството на Биньо Иванов – поетът, свързал 

трайно съдбата си с този град. 

    РР ЕЕ ГГ ЛЛ АА ММ ЕЕ НН ТТ   
 

 

    

Националният литературен конкурс за поезия  

“Биньо Иванов” е ежегоден и се провежда през месец 

май, под патронажа на кмета на Община Кюстендил –

Петър Паунов.  

За жури се канят утвърдени имена в 

българската литература. 

В конкурса могат да участват автори от цялата 

страна. Творбите /до три непубликувани 

стихотворения, в четири екземпляра/ трябва да бъдат 

изпратени най-късно до 27 април 2022 г. на следния 

адрес:  

2500 гр. Кюстендил, ул. “Патриарх Евтимий” 18 

 читалище „Братство 1869”/за литературния конкурс/ 

или в един екземпляр на електронната поща: 

chitalishte@bratstvokn.org 

като прикачен файл с разширение .doc или .pdf 

 

 

 

Конкурсът е анонимен и участниците 

следва да посочат отделно трите си имена, 

точен адрес, телефон за връзка или e-mail. 

    

До 24 май 2021 г. отличените творби и 

автори ще бъдат публикувани на интернет 

страницата на читалище „Братство 1869”:  

www.bratstvokn.org 

 

 

НН АА ГГ РР АА ДД ЕЕ НН   ФФ ОО НН ДД   
 

Първа награда – 400 лв. 

Втора награда – 300 лв. 

Трета награда – 200 лв. 
 

Журито ще присъди и 6 специални  
предметни награди 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желаем успех на всички участници! 

http://www.bratstvokn.org/

