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1942 vs 1949

Накъде натежават везните?

Как желаят да се видят
някои карикатуристи отпред
и как са всъщност отзад, 
Илия Бешков 1948 г.



Карикатуристите за/пред Народния съд...
Обвинителен акт на Шести състав на
Народния съд в София срещу лица,
провеждали прохитлеристка печатна и
устна пропаганда в средствата за масова
информация (печат, радио, кино), в
литературата, учебните заведения,
читалищата и библиотеките; срещу
сътрудници на наложените държавна
цензура и пропаганден апарат, както и
срещу дейци на националистическите и
профашистките организации в България. 
[5 февр. 1945 г.]
ЦДА

Стоян Венев -
в. Шурмовак, 5 ноември 1944 г.



Александър Божинов
Килия 158, централен затвор

16.02.1945 г.

...и в затвора...

Константин Каменов
Слънцето идва и си отива (Автопортрет

от Централния софийски затвор) 
02.11.1945 г.

Александър Добринов
Автопортрет 

1945 г.



Опозиционите писатели и техните
читатели - Крум Кюлявков, 

в. Работническо дело, 1 декември 1945 г.

Ситни, дребни...като камилчета! 

Сборник статии, 1946 г.,
Трифон Кунев (1880-1954)



В. "Стършел"
Излиза без прекъсване от
основаването си през
февруари 1946 г. и с това
е най-дълго излизалият и
понастоящем най-старият
вестник в България!

Вестниците 

в. Стършел, бр.1,
15 февруари 1946 г.

в. Стършел, бр.7,
29 март 1946 г.



Теория, практика и...помощ!
Състояние и задачи на
българската карикатура -
Тодор Динов, 1954 г.



Безидеен хумор:

Ревизия, 
Стоян Венев, 1962

Софийска украса,
Стоян Дуков

Ориентири, 
Теню Пиндарев, 1966

Вътрешен конкурс за най-добър
стрелец, Борис Димовски, 1966

Конкурс за машинописки,
Карандаш

Единомислие,
Иван Милков, 1969



Култът към личността

Интервюта около
култа - 

Г. Стамболийски
и Г. Анастасов, 

 В. "Стършел",
бр. 532 от 20
април 1956 г.

След свалянето на
култа - Т. Динов, 
в. "Стършел", бр. 534
от 4 май 1956 г.



По света

Белринската стена /
"Тъжна серенада" - Теню

Пиндарев - 
В. "Стършел", 

бр. 813 от 8.09.1981 г.  

Пражката пролет /
 "Краят на приказката за вълка и

червената шапка" - Тодор Чаушов - 
В. "Стършел", бр. 1176 от 23.08.1968

г. 



1968: Случаят "Люти Чушки"

 

Подписът на
Тодор Живков

Радой Ралин и
Борис Димовски



Домът на хумора и сатирата в Габрово е открит
на 1 април 1972 г., а през 1973 г. за първи път се
състои Международното биенале на хумора и
сатирата в изкуствата, чието 25-то издание би
следвало да се проведе през 2021 г.  

Малко по-късно в Габрово...

Новият дом представлява преустроена и
надстроена бивша кожарска фабрика - в
миналото собственост на братя Калпазанови



Началото на карикатурния преход -
"Хайдушко хоро" 

Георги Чаушов, в. Стършел, 24 ноември 1989 г. 



Нещо ново, нещо старо, нещо синьо...

Ивайло Нинов, 
в. 24 часа, 1991 г.

Комарницки, в. Стършел,
20 ноември 1998 г.

Ивайло Цветков, 
сп. Тема, 2001 г.

Ивайло Цветков, 
сп. Тема, 2013 г.



Орган на невъзпитените карикатуристи

Чавдар Георгиев, Христо Комарницки, Чавдар Николов, Аллаа Георгиева
Из "Хроника на едни чекмеджета", 1 март 2021 г.

о

"Прас Прес", бр. 90
от 5 март 2021 г.  



Годжи, Али Баба, Божинката и т.н.



ТАЗИ ЛЕКЦИЯ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С
ПОДКРЕПАТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА

"КУЛТУРА"


