
Награди за издателство „Колибри“ 

2014  БГ Сайт на годината в категория  „Култура и изкуство“ за www.colibri.bg, 
статуетка и грамота 

2014  Грамота за „Дора и нейната книжка за добри обноски“ и награда „Бисерче 
вълшебно“ 2014 за най-добра детска книга, избрана от читателите 

2013 г.  „Христо Г. Данов“ в категория Преводна художествена литература за 
престижната поредица „Съвременна европейска проза“ 

2012 г.  Награди на Книга за теб – награда на публиката Любимо издателство 

2012 г.  Най-добра детска книга – „Ваканциите на малкия Никола“ (награда на 
блогърското жури)  

2012 г.  Най-добра детска книга – „Ваканциите на малкия Никола“ (награда на 
публиката) 

2012 г.  Най-добра чуждестранна художествена книга – „Кървави книги“ (награда на 
блогърското жури) 

2010 г.  БРОНЗОВ ЛЪВ за издание с най-широк обществен отзвук за трилогията 
МИЛЕНИУМ от Стиг Ларшон 

2010 г.  Поздравление от Президента на Република България във връзка с 
двадесетата годишнина от създаването на издателство „Колибри“ 

2009 г. Отличие SUPERBRAND за издателство „Колибри“  

2008 г.  Диплом за Стефан Касъров и номинация за наградата „Христо Г. Данов“ в 
категория Изкуство на книгата 

2004 и 2005 г. БРОНЗОВ ЛЪВ за най-добър издателски проект и за най-добре 
издадени книги 

2002 г.  АБК - Поощрение - книга „Кадийски и Панайотов“ 

2001 г. АБК - Диплом - за поредица Речници 

2001 г.  Best recipes in Bulgarian, Gourmand - World cookbook awards 

2001 г.  Почетна грамота от Министерството на културата за принос в развитието и 
популяризирането на българската култура 

Награда и звание Лауреат на Златно перо за принос към българската култура 

 
Номинации за издателство „Колибри“: 

2008 г.  Номинации за „Христо Г. Данов“ за поредиците „Съвременни български 
автори“ и „Съвременна европейска проза“ 



2007 г.  Номинация за „Христо Г. Данов“ за поредицата „Съвременна европейска 
проза“ 

2006 г.  Номинация за наградата „Христо Г. Данов“ за категория Хуманитаристика 

 

Награди за автори на „Колибри“  

2011 г.  Ивайло Борисов, 01, Южна пролет 

2010 г.  Росица Ташева, награда „Хеликон“ 

2010 г.  Анжел Вагенщайн , Петокнижие Исааково, Литературна награда Adei Wizo 

2008 г.  Кристин Димитрова, награда „Христо Г. Данов“ 

2006 г.  Елена Алексиева, Читателска група 31, награда „Хеликон“ 

2004 г.  Анжел Вагенщайн, Сбогом, Шанхай, Европейска награда за литература „Жан 
Моне“ 

2003 г.  Анжел Вагенщайн, Далеч от Толедо, Международна литературна награда на 
Сорбоната „Алберто Бенвенист“ за Сефарадска литература 

2002 г.  Анжел Вагенщайн, Далеч от Толедо, Награда на Съюза на българските 
писатели 

1998 г.  Анжел Вагенщайн, Петокнижие Исааково, Годишната награда „Христо Ботев“ 

 

Номинации за автори на „Колибри“  

2012 г.  Кристин Димитрова, финалист в годишния конкурс на фондация „Елизабет 
Костова“ за издаване на български роман на английски език 

2012 г.  Кристин Димитрова, номинация за наградата за нова българска поезия 
„Николай Кънчев“ 

2010 г.  Росица Ташева, Колкото до Шотландеца, номинация за „Български роман на 
годината“ 

2009 г.  Кристин Димитрова, номинация за Националната литературна награда 
„Елиас Канети“ 

2007 г.  Жанина Драгостинова, номинация за Награда за литература на Европа 

2006 г.  Иван Илчев, Междено време, номинация за „Христо Г. Данов“ 

2004 г.  Анжел Вагенщайн, Сбогом, Шанхай, номинация за годишната награда ВИК 

Анжел Вагенщайн, Сбогом, Шанхай, номинация за международната литературна 
награда на Haus der Kulturen - Berlin 

 



Награди за превод на художествена литература  

2014 г.  Кристин Димитрова - Специална награда на СПБ за изключително високо 
постижение в областта на превода на художествена литература за творбата „На лов 
за Снарк“ от Луис Карол 

2014 г.  Катя Диманова - Награда на СПБ за превода на „Със зъби и нокти“ от 
Едуардо Мендоса 

2014 г.  Елена Радинска - Награда на СПБ за нередактиран превод на млад преводач 
за „Стогодишният старец, който скочи през прозореца и изчезна“ от Юнас Юнасон 

2013 г.  Владимир Молев, награда „Кръстан Дянков“ за превода на „Поправките“ от 
Джонатан Франзен 

2013 г.  Иглика Василева – Награда на СПБ за превода на „Орландо“ от Вирджиния 
Улф („Колибри“, 2013)   

2013 г.  Даринка Кирчева – Награда на СПБ за превода на „Приумиците на смъртта“ 
от Жозе Сарамаго („Колибри“, 2013) 

2013 г.  Васил Самоковлиев – Награда на СПБ за превода на „Уроци по танци за 
възрастни и напреднали“ и „Обслужвал съм  английския крал“ от Бохумил Храбал 
(„Колибри“, 2012)  

2013 г.  Васил Самоковлиев, „Уроци по танци за възрастни и напреднали“, 
„Обслужвал съм английския крал“, Награда на Пловдив 

2012 г.  Иван Атанасов, Най-добър превод – „Кървави книги“ (награда на 
блогърското жури) 

2013 г.  Емилия Юлзари – Награда на СПБ за превода на „Исав“ от Меир Шалев 
(„Колибри“, 2012) и за приноса й в популяризирането на романното творчество на 
Марио Варгас Льоса   

2013 г.  Евгения Панчева – Награда на СПБ за превода на „Тамерлан 
Велики“(„Колибри“, 2011)    

2013 г.  Росица Ташева – Награда на СПБ за превода на „Мандарините“ от Симон дьо 
Бовоар („Колибри“, 2011)    

2013 г.  Анета Данчева-Манолова – Награда на СПБ за превода на „Голям 
европейски роман“ от Кун Петерс („Колибри“, 2011)   

2013 г.  Нева Мичева – Награда на СПБ за превода на „Шейсет разказа“ от Дино 
Будзати  („Колибри“, 2011)  

2010 г.  Георги Ангелов, „Доброжелателните“, награда „Христо Г. Данов“ 

2006 г.  Мари Врина-Николов – ТИК, Награда на СПБ в областта на теорията, 
историята и критиката на превода – за „Отвъд пределите на превода. История на 
една дихотомия“ 

 



Номинации за превод на художествена литература 

2014 г.  Красимир Петров, Любовта трае три години и 6.66 евро от Фредерик Бегбеде 
и за биографичната книга Ромен Гари от Доминик Бона, номинация за награда на 
СПБ 

2014 г.  Ева Кънева, Убийството на Линда от Лейф Г. В. Першон и Прокобата от 
Камила Лекберг, номинация за награда на СПБ 

2014 г.  Владимир Молев, Свобода от Джонатан Франзен, номинация за награда на 
СПБ 

2014 г.  Дария Карапеткова, Стратегията Б. на Бепе Севернини, номинация за 
награда на СПБ 

2014 г.  Юдит Филипова, IMPERIUM. Пътешествието на една монета из Римската 
империя от Алберто Анджела, номинация за награда на СПБ 

2013 г.  Васил Самоковлиев, Уроци по танци за възрастни и напреднали, Обслужвал 
съм английския крал, номинация за „Христо Г. Данов“ 

2013 г.  Мария Донева, Нашият общ приятел, номинация за „Христо Г. Данов“ 

2012 г.  Владимир Молев, Флорънс и Джайлс, номинация за награда „Кръстан 
Дянков“ 

2012 г.  Росица Ташева, Мандарините, номинация за „Христо Г. Данов“ 

2009 г.  Ангел Игов, Изкупление, номинация за награда „Кръстан Дянков“ 

2008 г.  Елика Рафи, Американски пасторал, номинация за награда „Кръстан Дянков“ 

2008 г.  Павел Главусанов, Креватните тайни на майсторите готвачи, номинация за 

награда „Кръстан Дянков“ 

2008 г.  Ангел Игов, Книга на илюзиите, номинация за награда „Кръстан Дянков“ 

2006 г.  София Бранц, Сонечка  и Медея и нейните деца, номинация за „Христо Г. 
Данов“ 

	  


