
ВЪЛНУВАЩА ТВОРЧЕСКА СРЕЩА 
 

Рядко явление в наше време е да има пълен салон при представяне на нова 
книга. Това се случи при представянето на две нови книги от писатели-
земеделци. То съвпадна с Празника на поезията,  състоя се на 4 октомври в 
един от пенсионерските клубове в столицата, район Подуене. Става дума за 
стихосбирката на Маргарита Нешкова „Съдбовни пътеки” и сборникът 
„Окървавени разкази” от Стоян Колдов.  

Книгите бяха представени от писателя Кирил Назъров, който е техен 
редактор.  

Най-напред той разгледа стихосбирката, като изтъкна характерните 
особености общо за поезията и конкретно за стихотворенията в „Съдбовни 
пътеки” на Маргарита Нешкова – силен емоционален заряд, искреност и 
откровение, оригинален поетичен изказ, лирична топлота и нежност,  широк 
идейно-тематичен диапазон – синовна привързаност и обич към род и родина, 
към идеите на БЗНС и демокрацията, към обикновените хора и др.  

Трите документални разказа в книгата говорят категорично и за 
белетристичните възможности на Нешкова и в бъдеще ще очакваме нейните 
изяви и в този жанр, завърши рецензентът.  

За разказите на Стоян Колдов той  говори с дълбоко вълнение, сякаш 
съпреживяваше трагичните съдби на жертвите на жестоките изстъпления на 
комунистическия режим. Нима читателят може да остане безразличен към 
участта на героите от разказите „Среща”, „Инцидент”, „Повдигащата се 
могилка”, „Сватове” и др.?! Всички са написани по истински случаи.      Назъров 
подчерта, че разказите на Стоян Колдов са сред най-сполучливите творби на 
тази тема в съвременната българска литература. 

Той препоръча двете вълнуващи книги на талантливите автори да достигнат 
до повече читатели, защото в тях всеки ще открие по нещо важно за себе си. 

Накрая авторите четоха свои стихове, басни и епиграми и бяха бурно 
аплодирани от публиката. Свои творби четоха и други поети-земеделци. 

В топла, приятелска атмосфера и дружески разговори премина и втората 
част на празника, за която авторите бяха подготвили почерпка. Така бе 
отпразнуван и 85-годишният юбилей на Стоян Колдов. 

Основен принос за чудесната творческа среща има нейният организатор 
Маргарита Нешкова, която е секретар на Съюза на писателите земеделци. 
На срещата присъстваха много земеделци, между които и организационният 
секретар на БЗНС Сашо Стоянов. 
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статията се препечатва с любезното съгласие на редакционната колегия на  
в-к „Литературно земеделско знаме”, орган на Съюза на писателите земеделци 
в България” 


