
 

 

ИЗДАТЕЛСТВО ICU  ПРЕДСТАВЯ  

                               

ЙОСИП НОВАКОВИЧ и  

сборника му с разкази „ПРЕДАТЕЛСТВА“ 

Превод от английски: Елка Виденова 
Йосип Новакович е писател и университетски преподавател. Роден е в Югославия 
през 1956 г., израства в хърватското градче Дарувар. Двайсетгодишен емигрира в 
САЩ. В момента преподава творческо писане в университета „Конкордия“ в 
Монреал. Пише разкази, есета, поезия, рецензии, има и един роман, „Денят на 
лъжците“. Получавал е множество литературни награди и признания, сред които 
Whiting Award, стипендия Гугенхайм, два пъти стипендиант на National 
Endowment of the Arts, наградата на Ingram Merrill Foundation, American Book 
Award на фондация Before Columbus. През 2013 г. е финалист за The Man 
Booker International Prize. Негови творби са включвани в антологии като Best 
American Poetry, Pushcart Prize (три пъти) и O.Henry Prize Stories. 
В България е познат от участието си в Созополски семинари по творческо писане 
(2010/11) на фондация „Елизабет Костова“. На български са издадени четири 
негови книги: 
• „Жълтък и други разкази“ (ИК „Сиела", София, 2012, прев. Златка Паскалева) 

• „Курс по творческо писане: Основни принципи, ясни насоки, подкрепени с 
примери от творчеството на класически и съвременни автори, изобретателни 
упражнения и методи за оценяване на вашия напредък“ (ИК „Сиела", София, 
2009, прев. Мария Кръстева) 

• „Курс по творческо писане: стъпка по стъпка“ (ИК „Сиела", София, 2012,  прев. 
Борис Делирадев, Петя Петкова) 

• „Предателства: разкази за война и страст“, (ICU, София, 2016,  прев. Eлка 
Виденова), която излиза на български с подкрепата на програма „Творческа 
Европа“ на Европейския съюз, както и на Канадския съвет по изкуствата. 

 

Новакович е в България в рамките на резиденската програма на Къща 
за литература и превод на фондация “Следваща страница”. По време на 
творческия си престой в София, той ще се посвети на работа върху 
новата си книга, частично свързана с България, ще изнесе лекции и 
майсторски клас по писане, ще се включи в дискусии с български колеги. 
Резиденцията на Новакович е в периода 22 февруари - 12 април и е 
подкрепена от програма “Култура” на Столична община.  



 

 

Засега са фиксирани две събития, свързани с представянето на сборника 
„Предателства“:  
 
14 март, РБ „Захарий Княжески“, Стара Загора, 18.30 ч. 
21 март, Литературен клуб „Перото“, София, 19.00 ч. 
 

За подробности около програмата му следете на сайта на Къща за литература и 
превод и Издателство ICU. 

 
 

 

Заявка за интервю и други материали: 
office@icu-bg.com 
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Новакович е развил до съвършенство пищния стил на европейските разказвачи с 
характерното за писането им обръщане към миналото, което нерядко става жертва 
на иронията.  

 

Умел в извличането на смисъл и от най-деликатния жест или най-краткия разговор, 
надарен с хапливо чувство за хумор, Новакович представя дванайсет завладяващи 
разказа за напускането на дома, в които войната е нацепила живота на парченца, а 
страстите са насочени в грешна посока. Разкази за мечтани убежища и за бездната 
на самотата. 

          

Трагикомедия от най-висока класа, този звезден сборник с разкази е най-доброто, 
писано от Новакович. 
 

 

Най-добрият американски разказвач на 90-те. 


