
Валери Петров
-ПРЕДСТАВЕНО ОТ ДИАНА КИРИЛОВА



Кратка 
информация

• Валери Нисим Меворах е 
рожденното му име. Той е 
български поет, сценарист, 
драматург и преводач от
еврейски произход, известен
с преводите си на Уилям
Шекспир на български език. 

„Шекспир“ от Валери Петров



• Валери Петров е академик на БАН 
от 2003 година, вписан е в почетния
списък на Международния съвет за
детска книга заради Пет приказки.

Петров на награждаването му с почетния знак „Марин Дринов“ в БАН, 
20 май 2011



Биография



Раждане

• Валери Нисим Меворах е 
роден на 22 април 1920 
година в семейството на
Мария Петрова, 
преподавателка по френски
език в столични гимназии, и 
д-р Нисим Меворах, 
професор по правни науки.

Майката и бащата на 

Валери Нисим Меворах



Училищни 
години

• Валери Нисим Меворах учи в 
италианското училище, 
т.нар. Италиански лицей (с 
гимназиален курс) в София, 
което завършва през 1939 
година.

Италианският лицей в София



Смяна на името

• Проф. Нисим Меворах и неговата
съпруга Мария Петрова приемат
протестанството в Евангелската
църква на столичната „Солунска“, и 
решават името на Валери Нисим
Меворах да стане Валери Нисимов
Петров.

Първа евангелска църква в София



Професионално 
развитие

• През 1944 г. Валери Петров 
завършва медицина в 
Софийския университет, 
като известно време работи
като лекар, през есента и 
зимата на 1944 г. работи в 
Радио „София“.



• Валери Петров участва във втората фаза на войната срещу Нацистка 
Германия като военен писател в редакцията на вестник „Фронтовак“.

• След войната е един от основателите и заместник-главен редактор на 
вестник „Стършел“ (1945 – 1962). Служи като лекар във военна болница
и в Рилския манастир.



„Фронтовак“

„Стършел“

Работата на Валери Петров за вестниците:



• От 1947 до 1950 г. работи в 
българската легация в Рим
като аташе по печата и 
културата. През тези години
пътува до Америка, 
Швейцария, Франция като
делегат на различни форуми.

Рим



• По-късно, завръщайки се в 
България, е редактор в 
Студия за игрални филми
„Бояна“, редактор на
издателство „Български
писател“ и Народен
представител в Седмото ВНС 
(1990 – 1991).

Седмото Велико народно събрание



• През януари 1971 година
Валери Петров е изключен
от БКП заедно с няколко
други писатели, след като
гласуват с „въздържал се“ за
декларация на Съюза на
българските писатели срещу
присъждането на Нобелова
награда на Александър
Солженицин.

Конгрес на Българската комунистическа партия



Творчество



Валери Петров е един от най-видните писатели на
България. Той е известен като майстор на стиха, на дългата
поема и на краткото стихотворение. Главните му произведения
са събрани напоследък в книгите- „Живот в стихове“ и
„Разтворен прозорец“.



„Живот в стихове“



„Живот в стихове“



„Разтворен прозорец“



„Разтворен 
прозорец“



„Търси се“

• Това е стихотворение, будещо
размисъл. Четейки го, човек
може да осъзнае, че не всичко
е свършило и има още много
възможности, стига да ги
потърси.



„Тинтявата“

• Стихотворение, което е за 
добрите хора… за да може да 
подтикне да не се променят към 
по-лошо.



„Пет приказки“

• Това е книгата на Валери
Петров, която успява да
сложи диалога- деца и 
възрастни. Вижда се как
световете, които създават са
базирани всъщност на
техните разбирания.



Награди

• Димитровска награда (1960)

• „Калина Малина“ (2001)

• „Константин Константинов“ (2004)

• Голяма награда за литература на
Софийския университет (2005)

• „Христо Г. Данов“ (2006)

• „Св. Паисий Хилендарски“ (2007)

17 януари 2006 г. Валери Петров с наградата на 

Софийския университет



Благодаря на този невероятен писател, че 
ни е дал изкусното си творчество!

Из „За възможността да се живее“


