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ABSTRACT 

 

 

 The collection The Unknown Damyan Kalfov presents for the first time more 

thoroughly the milestones in the rich life and work path of the writer.  

 Particularly interesting and valuable are the reports about his family and birthplace – 

the village of Bulgarköy, about the writer’s residence at the Bulgarian legation in Turkey, 

about his works devoted to the wars and his participation in the literary life in the 1920s. The 

authors are: the grandson of the writer Prof. Dr. Alexander Georgiev, Ilza Todorova, Katia 

Zografova, Dr. Radka Pencheva, Slavimir Genchev, Stoyan Raychevski, Prof. Dr. Husein 

Mevsim, Chavdar Angelov. The documentary part of the collection includes Damyan 

Kalfov’s memories of his childhood in Bulgarköy and his first years in Sofia. The 

autobiography brings to light new facts about his life. Kalfov's memories of the Thracian 

writer Konstantin Petkanov are published for the first time. All the listed materials were 

transcribed specifically for the conference and are published for the first time. 

 The book is richly illustrated with pictures, most of which – snapshots from Kalfov’s 

travels, his cooperation with Petko Tiholov during their work on the non-established literary 

survey and others – are published for the first time. Facsimiles of autographs about Kalfov 

made by Hristo Smirnenski, Yordan Yovkov, Elin Pelin and others were selected from the 
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few surviving books in his personal library, along with documents about his residence as a 

correspondent of BTA in Turkey (1924–1926). 

 A bibliography of Damyan Kalfov’s books is published at the end. 

 

 

 

 

Непознатият Дамян Калфов. Сборник с материали от конференцията, 

посветена на 130 години от рождението на писателя. Съставител 

Румяна Пенчева. София: Национална библиотека „Св. св. Кирил и 

Методий”, Национален литературен музей, 2018. 196 с.: с портр, сн. и 

факс. ISBN: 987-954-523-160-5  

 
 

РЕЗЮМЕ  

 

 

 Сборникът „Непознатият Дамян Калфов” за пръв път представя по-цялостно 

основните житейски и творчески моменти от богатия път на писателя.  

 Особено интересни и приносни са докладите за рода и родното му място – с. 

Булгаркьой, за пребиваването на писателя в българската легация в Турция, за творбите 

му, посветени на войните, за участието му в литературния живот през 20-те години на 

ХХ в. Авторите са: внукът на писателя проф. д-р инж. Александър Георгиев, Илза 

Тодорова, Катя Зографова, д-р Радка Пенчева, Славимир Генчев, Стоян Райчевски, 

проф. д-р Хюсеин Мевсим, Чавдар Ангелов. 

 Документалната част на сборника включва спомените на Дамян Калфов за 

детството му в Булгаркьой и за първите му години в София. Автобиографията внася 

нови щрихи в познанието за неговия живот, а споменът на Калфов за писателя тракиец 

Константин Петканов се публикува за пръв път, както и всичките посочени материали, 

разчетени специално за конференцията.  

 Книгата е богато илюстрирана със снимки, повечето от които – от пътуванията 

му, моменти от сътрудничеството с Петко Тихолов по време на работата по 

несъстоялата се литературна анкета и др. – се публикуват за пръв път. Подбрани са 

факсимилета на автографи на Христо Смирненски, Йордан Йовков, Елин Пелин и др. за 

Калфов от малкото оцелели книги от личната му библиотека, както и документи за 

пребиваването му като кореспондент на БТА в Турция (1924–1926).  

 В края е дадена библиография на книгите на Дамян Калфов. 

 

 


