
Лора Владимирова – носител на
първата награда за журналистика 

„Хари Яръмов“

Журналистката Лора Владимирова 
е сред основателите на списание „Бъл-
гари“. В годините, през които живееше 
в Прага, списваше нашето списание 
и помагаше на сдружение „Възраж-
дане“ в многобройните му културни 
изяви. Благодарение на нейната 
професионална работа списанието 
просъществува в първия изключител-
но труден период след създаването 
му, когато нямахме редакция, липс-
ваха ни средства и търсехме своите 
читатели. Лора не само даваше идеи 
и съвети за бъдещото развитие на 
„Българи“, но винаги заемаше ясна 
и точна позиция в кризисни моменти. 
Отговорна, коректна, деликатна, тя 

не обичаше да се самоизтъква; на нея 
винаги можеше да се рачита. През из-
миналите дванадесет години различ-
ни хора бяха в редакционния екип на 
списанието, но Лора остана човекът, 
на когото дължим професионалния 
подход в работата и предаността на 
възрожденската идея.
Лора Владимирова е носителка на 
националната награда за репорта-
жа си „Шепа украинска пръст“ и на 
специалната награда на в.“ ВИДИН“ 
за журналистика през 2000 г. В края 

на октомври 2013 г. Лора Владими-
рова става първата носителка на 
наградата за журналистика на името 
на Хари Яръмов, която й е връче-
на на церемония в Пресклуба на 
БТА във Видин. „Може да прозвучи 
малко шаблонно, но отличаването ми 
с първата награда за журналистика 
„Хари Яръмов“ беше един невероятно 
хубав миг и едно признание за това, 
което съм. Може би е своеобразен 
реверанс към това, че съм една от 
най-дългогодишните журналистки 
във Видин“, казва тя. „Щастлива съм, 
че съм първата носителка на тази 
престижна награда, носеща името на 
Хари. Журналистическата ми кариера 
ме срещна с него в първите дни на 
работата ми в окръжния вестник(...) 
Двамата, струва ми се, си приличахме 
по своя работохолизъм и чувството 
на дълбока привързаност към Видин, 
въпреки че и за него, и за мен Видин 
не беше роден град. Приличахме 
си и с оправданата гордост, че сме 
своеобразни летописци на ставащото 
в него“, споделя Лора Владимирова 
пред в. „ВИДИН“.

Мария Захариева

ЛОРА ВЛАДИМИРОВА 
е родена на 20 май 1941 г. във 
Враца. Средното си образова-
ние завършва в родния си град, 
а висшето – в Софийския универ-
ситет „Св.Климент Охридски“ със 
специалност „Българска филоло-
гия“. Има следдипломна специали-
зация по журналистика. През 1969 
г. започва работа в окръжния вест-
ник „Червено знаме“ като редак-
тор, а след това и като завеждащ 
отдел „Култура“. От 1989 до 1991 
г. е главен редактор на в. „Кула“, 
а от 1993 г. работи във в. „ВИДИН“. 
През 2001 г. е сред създателите на 
списание „Българи“ в Прага и негов 
дългогодишен редактор до 2008 г., 
когато се връща във Видин и става 
редактор във в. „ВИДИН“.

Сн
им

ки
: л

ич
ен

 а
рх

ив
 н

а 
Л

ор
а 

Вл
ад

им
ир

ов
а

8

1 
| 2

01
4

Б
Ъ

Л
ГА

Р
С

К
А

ТА
 О

Б
Щ

Н
О

С
Т

Сем. Яръмови и Лора Владимирова на церемонията  
по връчването на наградата „Хари Яръмов“ в Пресклуба на БТА във Видин

Във видинската редакция Интервю с Лили Иванова




