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Личността и литературното наследство на бележитата поетеса, 

преводачка и общественичка Дора Габе –  

част от регионалните и националните културни ценности,  

от европейската памет, история и културно наследство  

 



Дигитализацията на краеведски документи  

- в съответствие с тенденциите за развитие на 

информационното общество, с повишен интерес към 

книжовно-документалното наследство, към неговото 

опазване и гарантиране на он-лайн достъпа до него 



Основните цели: 
 

Опазване на съдържанието чрез създаване на траен дигитален 

архив 

 

Достъп до пълния текст на документа или на негови части  

 

Изграждане на метаданни, позволяващи идентификация на 

дигиталното копие  

 

Широко ползване в Интернет 

 

Популяризиране - чрез специализирани сайтове, портали, 
презентации и други 

 



Европейската дигитална библиотека Europeana  
 www.Europeana.eu 

 

Осъществява дигитализацията на европейско културно наследство  

 

Прави възможно продължаването на дългосрочната стратегия на 

Регионална библиотека “Дора Габе” за опазване и съхраняване на 

литературното богатство на Добруджа като специфика и 

разнообразие 

 

Разширява границите на представяне на културно-историческото 

наследство на Добрич и региона 

 

Партньор на библиотеката е Регионална библиотека “Пенчо 

Славейков” – Варна, агрегатор на данни за Европейската библиотека 

Europeana Local за България 

http://www.europeana.eu/


90 фотографии на Дора Габе като студентка, учителка в 

Добрич, със съпруга си, с колеги-писатели и с близки, по време 

на гостувания, свързани с нейната писателска и обществена 

дейност, посещения в Добруджа и др.  

Дигитална колекция “В света на Дора Габе” 



Създаване профил на колекцията 

 

Подбор на документи за сканиране 

 

Сканиране двустранно на фотографии  

от колекцията на библиотеката 

 

Въвеждане на библиографски записи към всеки обект  

 

Интегриране на сканираните изображения  
и библиографските описания в База данни  

 

Стъпка по стъпка 





Критерии и подходи  

 Историческа и културна стойност  

 

Уникални документи, които разкриват 

богатия жизнен и творчески път на поетесата 

 

Избягване дублиране на обектите  

 

Въвеждане на коректни данни от фактологична гледна точка  

 

Стилистична и езикова проверка 



 

 

Защо колекцията е уникална? 

 

Включените фотографии са запечатали моменти  

от богатия жизнен и творчески път на поетесата, 

знаменателни исторически събития, свързани с 

добруджанския край, докосват ни до големите поети и 

личности, с които е била близка Дора Габе, 

свидетелстват за душевността, житейската мъдрост и 

родолюбие на голямата българка 



Дигитализирането на материалите и тяхното 

публикуване в глобалната мрежа прави 

възможно ползването им от всички потребители 

на Интернет за:  

● обучение  

● работа  

● научна и изследователска дейност  
● свободно време  

 
Общодостъпност и гарантирана безопасност на 

оригинала 



Изидора (Тодорка, Дора) Габе  

е родена на 24 август 1888 г.   

в село Харманлък (дн. с. Дъбовик), 

второто дете в семейството  

на Екатерина и Петър Габе, преселници 

от Русия 

 

Ранното ѝ детство преминава в село 

Дъбовик 



Екатерина Самойлова Дуел (1860-1937),  

гр. Берислава, Бесарабия е образована, артистична жена  

и народна лечителка, която отглежда своите четири деца,  

учи ги да четат и пишат, самата тя пише стихове,  

хубаво свири на китара и пее 

“Аз мисля, че ако имам нещо хубаво в себе си, имам го от майка си …” 



Петър (Пейсах) Габе  (1857-1927)  

роден в Елисаветоград, Русия   

 

Изтъкнат общественик, известен публицист и стопански деец и 

общественик, аграрикономист                                                             

 

Избран през 1894 г. за народен представител  

от Балчишко 



1893-1903 г. Дора Габе учи 

последователно в Балчик, Добрич и в 

девическите гимназии в Шумен и 

Варна     

 

1904 г. записва специалност 

„Естествени науки” в Софийски  

университет 

 

1905 г. продължава обучението си в 

Женева, Швейцария, а по-късно и в 

Гренобъл, Франция                                   



“Вие сте родена да бъдете 

поетеса…” 

 
С  тези думи големият поет Яворов  

се обръща към младата Дора Габе,  

когато прочита стиховете й,  

събрани в тетрадка 

 

Яворов става неин пръв учител  по 

поезия 



1905-1906 г. завършва френска   

филология в Гренобъл  

 

1907-1908 г. учителка по френски език в 

третокласното училище гр. Добрич                                                                                                                                  

 

 
 



 
Боян Пенев (1882-1927 г.) един от най-изтъкнатите  

български литературни историци и критици  

от първите десетилетия на 20 век  

 

1908 г. след кратко запознанство Боян Пенев  

и бъдещата поетеса се сгодяват 

 

1908 г. излиза от печат първата стихосбирка на Дора Габе - 

„Теменуги”, създадена при редакторската намеса  

на П. К. Яворов и при съставителството на Боян Пенев                                                                                         



1912-1914 г. Боян Пенев пребивава в Мюнхен, Берлин, Краков, 

Варшава и Прага, съпровождан от младата си съпруга 

 

Полша присъства трайно в живота и творчеството на Дора Габе 

 

1908-1921 г.  период на духовно обогатяване за поетесата 



1911 г. Първо пътуване с Б. Пенев в Полша 

1912 г. Германия (Берлин и Мюнхен) 

1913 г. Полша (Варшава, Краков), Германия 

1914 г. Берлин, Прага, Швейцария 

 

1915 г. Германия, Берлин                                               

 

След  „Теменуги” идва периодът, през който поетесата 

замлъква 

 

Младото семейство пътува много из чужбина и тя се грижи и 

помага на Боян в работата му 

Полша, 1914 г. 



Семеен портрет   

Екатерина и Петър Габе, Дора Габе, Боян Пенев, братът Сеня 

(Израел)(1883–1921),  

сестрата Бела (Изабела)(1893-1979) и нейният съпруг 

проф.Спиридон Казанджиев (1888-1951) 



1921 г.  във Варшава се запознава 

с  Ян Каспрович 

1923 г. гостува у Ян и Маруся Каспрович и превежда 

неговите „Химни” 

Остава близка на семейството до смъртта им 

 

Дора Габе е най-добрият български преводач от полски  

език, вкл. и на произведенията на Ян Каспрович  

 



От 1917 г. до края на живота си  

Дора Габе развива активна преводаческа дейност, 

превежда от полски, руски, чешки, гръцки и 

френски езици, творбите на Адам Мицкевич, Ян 

Каспрович, В. Незвал, Ю. Словацки, Я. Рицос, 

Мария Конопницка, Станислав Виспянски, 

Кажимеж Тетмайер, Юлиуш Словацки, Владислав 

Реймонт, Хенрик Сенкевич, Карел Чапек и др. 



Дора Габе е един от учредителите на българския ПЕН клуб, 

основан през 1926 г. и чийто председател е дълги години 

 

Представлява България на международни конгреси на ПЕН-

клубовете и на международни срещи на писатели, преводачи и 

дейци на културата 



1932-1938 г. конгреси на ПЕН клуб  

Братислава, Дубровник, Любляна, Прага 

 

Обаятелна и дарена с ораторски способности   

Д. Габе използва трибуните у нас и по света за пропагандна 

дейност на добруджанския въпрос и навсякъде изразява своя 

протест заради поробената си родина 

 

Близо две десетилетия съдбата на Добруджа става и нейна 

съдба 



През 20-те и 30-те години на миналия 

век Дора Габе пътува из Европа, 

изнася сказки за български писатели и 

издига своя глас в защита на поробена 

Добруджа  в чужбина и в страната 

 

Със стих и слово служи на 

добруджанската кауза  

 

Тя е дългогодишна представителка на 

жените в ИК на Съюз „Добруджа” и 

председателка на Добруджанския 

женски съюз 

 

“Какво е Добруджа?... Това е  
една малка земя с голяма съдба …”  



В София през 1929 г. изнася първа сказка в основания 

Добруджански народен университет “Стефан Караджа”  

на тема: ”Трябва да се говори за Добруджа” 

 

Публикува множество статии, речи, писма, поместени в 

емигрантския вестник „Добруджа” 

 

Едни от най-силните ѝ речи са „За мъченицата Добруджа”, „Стига 

жестокости”, „Отворено писмо до румънския писател Емануил 

Букуца” и много други 



След подписването на Крайовския договор, на 7 септември 

1940 г. Дора Габе написва на един дъх стихотворението 

„Добруджа. Химн”                                                                               

 

Eдна от първите, включили се в делегацията, посетила 

освободена Добруджа и Добрич 

Добруджа 1940 г.  



“Добруджа ще остане в мен  

до последния миг на живота ми…” 

До края на живота си Дора Габе не пропуска нито една 

възможност за да говори за Добруджа, или да я посети,  

няма случай, давайки интервю в печата,  

тя да не говори за своята Добруджа  

 

Посещава Добрич и Добруджа по различни поводи 



Гостува многократно и взема участие в честванията,  

посветени на Йордан Йовков  

 

Присъства и на откриването на неговите паметници  

в Добруджа  



През 1908 г. излиза от печат 

първата стихосбирка на Дора 

Габе „Теменуги” -начало на 

дългия творчески път, през който 

публикува поезия за възрастни и 

деца, пътеписи, разкази, 

есеистична проза, импресии, 

статии по въпроси на 

чуждестранната и българската 

литература, спомени за поети и 

писатели 



Признание за таланта, дейността и позициите на Дора Габе са:  

- Учредената литературна награда за цялостно творчество на 

нейно име през 2002 г. 

- Почетен гражданин на град Толбухин, дн. гр. Добрич през 1968 г. 

- Носител на множество български и чужди награди и отличия, 

грамоти и дипломи  

- Носител на полския орден „Усмивка на слънцето“ през 1979 г., 

единствената българка, получила това отличие  



“…Живях! Ако не съм раздала всичко от 
сърцето си, да бъде грях!” 



http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1041474 
 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1041474


Екип на проекта  

Пенка Христова,  Донка Василева, Галя Маринова,  

инж. Иван  Маджаров, Невяна Данчева  

Донка Василева 

regionalhistory@libdobrich.bg 


