
БИОГРАФИЧНИ ДАДНИ

на

Голам Хайдар Ягоне

Име:                   Гулам Хайдар Ягоне

1954г.                 роден в гр. Гур, Афганистан

1976г.                 завършва висше образование в Хератския висш институт
                           за педагогически кадри, специалност „Персийска филология”

1976-1980г.       директор и същевременно учител в гимназията в гр. Гур 

1980-1983г.       заместник-главен редактор на сп. „Фолклор”, гр. Кабул

1983г.                приет за член на Съюза на афганистанските писатели.

1983-1985г        директор на Отдела по печата към Съюза на афганистанските писатели, 
                           гр. Кабул

1993г.              завършва второ висше образование в СУ „Св. Климент Охридски”,
                        специалност Българска филология

1993г.             преподава персийски език в езикова паралелка на 18 СОУ „Уилям
                        Гладстоун”, гр. София

1994-2008г.    преводач в посолството на Ислямска република Иран, гр.София

2008-досега    преводач в посолството на Ислямска република Афганистан,
                         гр. София

1994-досега   хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, Катедра  
                      “Класически Изток”, Специалност “Иранистика”по дисциплините:

- Класическа персийска литература
- Съвременна персийска литература
- Персийска диалектология
- Персийски фолклор



Участие в научни форуми:

2001г.              Международна конференция по персийска диалектология, гр. Техеран, 
                         ИР Иран. Доклад на тема: “Диалекта на село Какери, Афганистан”
                         

2006г.              Втора международна конференция по Биделистика. Доклад на тема:  “За  
                         личността и творчеството на персийския поет Бидел”, гр. Техеран, ИР 
                         Иран.

Авторски книги:

1985г.              „Братство” – сборник с приказки и разкази за деца, София

1997г.              “Софийски напеви” - стихосберка, София 

1997г.              „Как се казвам” – стихосбирка, София

2002г.               “Човекът беше тъмнина” - стихосбирка, София

2009г.               “Емигрантски” - стихосбирка, София

2009г.               “По братски” - стихосбирка, София 

2009г.               „Носталгични песни” – стихосбирка

2009г.                “Седмото джудже” - приказка, София

2012г.              „Пътят към дома” – приказка, София

Публикации:

1980г.    “Сватба в Какери” – приложение към сп. „Фолклор”

1981г.                “Навътре в какари” (Статия за фолклора в окръг Гур), в приложението 



                  на списание “Култура на народа”, бр. 3-6, Кабул, 

1983г.              „Домашните училища в Гур” -  приложение към сп. „Ерфан”

1988г.              „Трънчо” – детска приказка, в-к „Септемврийче”

1997г.               “Песни пред двореца на създателя” – стихотворен цикъл, в-к 
                 “Литературен форум” , бр.36, 18-24 ноември, София

1999г.              “Къде сме ние”, поезия, в-к “Свобода”, бр.6, година 5, 12/2, София

2000г.              “Виновни сме”, стихотворения, в-к “Български писател” (Съюз на 
                 българските писатели), бр. 16, 25 април, София

2003г.               “Светлината и феята”, поезия, в-к “Български писател”, бр. 18, 5/7,  
                          София

2006г.              “Джалаледдин Джалали” – статия, посветена на живота и творчеството 
                          на един от народните поети на Гур, сайта “Джам-е Гур”  jame-ghor.com

2006г.               Цикъл стихотворения в сб. “Новото лице на Изтока”, посветен на 
                          Двадесетгодишнината от основаването на Центъра за източни езици и 
                          култури (СУ “Св. Климент Охридски”), стр. 83-87, София

2008г.                Стихотворения във в-к “Словото днес” (Съюз на българските писатели), 
                          м.   юли

 


