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Разследващият журналист и основател на сайта desebg.com Христо Христов бе
отличен с наградата „Автор на 2019” в категорията научна и научно-популярна книга на
годишните награди на
Сто
лична библиотека
.

Неговите документални разследвания за периода на комунистическия режим като
„Секретното дело за лагерите”, „Тайните фалити на комунизма”, „Тодор Живков.
Биография” и „Погубената България” (последната в съавторство с проф. Вили Лилков)
го правят най-търсеният автор сред читателите на Столична библиотека, по данни на
културната институция за изтичащата 2019 г. в раздела научна и научно-популярна
литература.

Наградата, изразяваща се в грамота, книги и парично поощрение му бяха връчени на
тържествена церемония във вторник (17 декември 2019 г.) в мраморното фоайе на
самата Столична библиотека, където бяха раздадени призовете на шестите поред
„Годишни награди” на библиотеката за най-четени съвременни български автори, за
най-активни читатели, за успешно партньорство и дарителство.

„Благодаря на ръководството на Столична библиотека и на екипа на библиотеката за
това фантастично събитие. Във време на толкова дигитални зависимости да говорим за
четене на книги е наистина фантастично”, заяви Христо Христов.

Той поздрави всички номинирани и отличени автори в различните категории за това, че
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те са успели със своите книги да привличат вниманието на читатели.

„Благодаря, разбира се, и на самите читатели, защото всеки автор знае, че без тях ние
не може да съществуваме”, допълни Христов.

„Особено съм благодарен на онези читатели, които са посегнали към книги, свързани с
тоталитарното комунистическо минало и с неговите престъпления”, посочи
журналистът.

По думите му тази тема ще бъде преоткривана, още повече, че от тази учебна година за
първи път учениците в 10 клас по история и цивилизации периодът 1944-1989 г. ще се
изучава в самостоятелен раздел с нови знания и термини.

„Благодаря и на проф. Вили Лилков, защото смятам, че наградата трябва да си я
поделим с него, тъй като една от най-четените книги е последната ни обща книга
„Погубената България”. Така че смятам, че тази награда е и за него”, заключи Христо
Христов.

По данни на Столична библиотека в топ 10 на най-четените автори на научна и
научно-популярна литература влизат автори като Калин Тодоров, Симеон Идакиев,
проф. Владимир Чуков, проф. Николай Овчаров, Юлияна Антонова-Мурата, акад.
Георги Марков, Боян Петров, Димитър Бербатов и Христо Стоичков.

Пред desebg.com разследващият журналист уточни, че е изключително горд от
моралната награда, изразяваща се в големия читателски интерес към документалните
му книги, а паричното изражение на наградата, предоставена от Столична библиотека,
ще дари в следващите дни на дете в нужда.

Наградата „Писател на годината” на Столична библиотека получи Захари Карабашлиев,
който е най-четеният автор на художествена литература с книгите си „Жажда“, „Хавра“
и „18% сиво“.
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Сред най-четените съвременни български писатели в библиотеката са Георги
Господинов, Владимир Зарев, Стефан Цанев, Цочо Бояджиев, Калин Терзийски, Милен
Русков, Алек Попов, Теодора Димова, Недялко Йорданов и Елена Алексиева.

Най-четена книга от съвременен български писател през 2019 г. е „Юлски разкази“ от
Здравка Евтимова. Призът „Писател на годината – детски автор” получи Радостина
Николова с поредицата за „Мотовете“.

С награда „Дарител на година” бе отличен Константин Чипев, внук на Константин
Стоилов, направил дарение от множество книги, сред които „История на българите“ от
Константин Иречек, „Веда словена“ от Стефан Веркович, първо издание, „Български
народни песни“ от братя Миладинови, първо издание 1861 г., списание „Читалище“, 1870
г. и др.

Бяха връчени награди и на най-активни читатели в различни възрастови групи, както и
поощрителни призове на различни медии, отразяващи културните събития в Столична
библиотека.

На церемонията присъстваха редица съвременни писатели, общественици, граждани и
ползватели на библиотеката, журналисти, а сред официалните лица бяха кметът на
София Йорданка Фандъкова, заместникът ѝ Тодор Чобанов, отговарящ за културата,
директорът на Държавна агенция „Архиви” доц. Михаил Груев, проф. Кирил Топалов,
проф. Иван Илчев, представители на Министерството на образованието и науката и на
БАН.

В емоционално слово директорът на Столична библиотека Юлия Цинзова представи
скока в развитието културната институция.

Читателската аудитория на библиотеката се е увеличила от 30 435 през 2014 г. до 58
600 през 2019 г.
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Читателите до 28 години са 30 851, а над 28 години – 27 749. За 11 месеца на 2019 г.
софиянци са заели за дома 470 846 книги. През 2019 г. в Библиотеката на София е
открита VR стая в Детския център и реновирана комфортна заемна за възрастни.

Кметът Йорданка Фандъкова отбеляза, че Столичната библиотека е най-голямата
публична библиотека в България, в която се съхраняват 1,2 млн. книги и това духовно
богатство се увеличава постоянно. Столична библиотека вече надминава по читатели
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

Освен основател на desebg.com (2011) Христо Христов е създател и на онлайн
платформите
agentibg.com (2014) и pametbg.com
(2015). Той е изпълнителен директор на фондация „Истина и памет” (2016) и учредител,
и член на Управителния съвет на Евро-атлантическия център за сигурност (2019).
Христов е
носител на всички престижни награди за разследваща журналистика
в България и е единственият български журналист
лауреат на Гражданската награда на Европейския парламент
(2014).
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