ИВАН МАРИНОВ ДЖЕБАРОВ

ИВАН МАРИНОВ ДЖЕБАРОВ е роден на 25.10.1950 г. в гр.Разград.

След средното си образование и военната служба, завършва висше образование българска филология в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Работи последователно като редактор в окръжния вестник „Лознишка искра“, учител в
професионална гимназия „Ангел Кънчев“, като приключва трудовата си дейност като
директор на ОУ „Д-р Петър Берон“ с.Осенец.

Автор на книги с проза и публицистика: „Вик“ през 1983 г.; „Добро утро на отписаните“ –
1986 г.; „Славей ми пее, мале мо“ – 1988г.; „Лудогорски легенди“ – 1989 г.; „Лудата“
/роман/-1993 ; „Ганьо Европейски“ – 1994; „Приказка за любовта“ – 1996 г.; „Не може да
бъде“ – 2001 г.; „По пътя за никъде“ – 2004 г.; „Наше село“ – 2012 г.

Сборникът „Лудогорски легенди“, поради големия читателски интерес, е преиздаден, а
авторът получава специалната награда на тогавашното издателство „Народна младеж“.
Няколко години наред след издаването й, книгата е в списъка на учениците като
задължително четиво през лятната ваканция.
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Подобна е съдбата и на сборника с народни песни от нашия край „Славей ми пее, мале
мо“, като в обширния увод на книгата авторът влиза в спор с някои установени от
фолклора догми. Книгата достига рекордния за времето си тираж от близо 9 000
екземпляра.

С хонорара от издадените книги Иван Джебаров извършва дарителска дейност.
Подпомага с икони селски църкви /като тази в с.Крояч/, както и извършването на
ремонтни дейности на Дома – интернат в с.Благоево, а срещу Коледа на 1988-ма година
националната телевизия заснема как 55 деца от дома в с.Осенец си избират любими
играчки в детски магазин в Разград, които плаща Джебаров от хонорара на последната
си книга.

През пролетта на тази година се очаква поредната книга на Иван Джебаров с
работното заглавие „Ризата“.

Иван Джебаров е първият носител на литературната награда „Светлоструй“ за дебютна
книга на автор от Североизточна България и три пъти носител на националната
награда на името на Боян Пенев. Негови творби са включени в сборници, издавани в
Русия, Турция и Полша, като в бележките за автора винаги е отбелязвано, че е родом от
Разград.

Освен писателската дейност, Иван Джебаров развива и активна обществена и
публицистична дейност. Поради публикувани от него по време на социализма остри
критични материали /като статията „За привилегиите, превилигированите и ние“/, както
и за подозрения, че е свързан с неформалното движение „Екогласност“, през лятото на
1989 г. по доноси той е обвинен, че е против т.нар. „Възродителен процес“. Нещата
свършват дотук, благодарение на застъпничеството на личности от Разград и София,
някои от които са живи и днес, както и на събитията настъпили след 10 ноември 1989 г.
Дни след тази дата Джебаров създава и регистрира законно в Разград движение
„Екогласност“, на което е първи, макар и за кратко, председател.

Отново поради публицистичната си дейност и гражданска позиция от средата на 1996 г.
до август 1998 г. е безработен, като по нечие нареждане му се отказва каквато и да е
работа в Разград. Благодарение на приятели той заминава за Казахстан, където заедно
с други българи работи като строителен работник. Демократичната преса у нас
отбелязва този факт, като първата публикация е в местния вестник в Русе.
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Иван Джебаров е сред учредителите и на сдружение „Самарянка“, което години наред
скромно и без излишен шум провежда просветителска и благотворителна дейност
главно сред младите хора. Благодарение на това сдружение са подпомогнати морално и
материално даровити разградски деца.

Без прекъсване си остава публицистичната журналистическа дейност на Иван
Джебаров. И днес той продължава да отстоява определени граждански позиции,
актуални за обществото ни, публикувани в печата, главно във вестник „Екип 7“, има и
телевизионни изяви, като участието му през 2015 г. в предаването „Свободна зона“ с
водещ Георги Коритаров.

Носител е на награда „Никола Икономов“ на Община Разград. Член на съюза на
българските писатели.
Дългогодишната и плодотворна събирателска, публицистична, творческа и
литературна дейност, издадените литературни белетристични произведения, издания,
публикации в периодичния печат по значими за региона и страната теми, породени от
любовта към родния край, към хората и общността, са основателни мотиви за
удостояване на Иван Джебаров със званието „Почетен гражданин на град Разград“.

Удостоен със званието през 2018г.
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