На 17.06.2016 г. от 17.00 ч. в лекционната зала на НЧ „Пробуда1912г.” гр.
Кричим се състоя творческа среща с дъщерята на бележития български
писателбелетрист и публицист Николай Хайтов – гжа Елена Хайтова и нейния
съпруг Никола Гигов. Това е второ гостуване на писателите в нашия
град.Поводът за посещението беше представянето на найновите им книги:
„Сама сред звездите” на гжа Хайтова и книгата „И Богородица се разплака” на
гн Гигов.

Елена Хайтова е автор на 14 книги – документални повести, есета,
разкази и пътеписи. Написва три книги за баща си  “Баща ми – найдивият
разказ” (2003), за която е приета като член на Съюза на българските писатели;
„Гладиаторът Хайтов“ и „Крилете на дивия лес“. Пише и две книги за орфеиста
и писателя Никола Гигов – „Безумният Орфей“ и става единствената жена
създала три книги за баща си посмъртно и две книги за съпруга си, приживе.
Пише и две книги за космическата певица Валя Балканска, а найновата –
четиринадесета книга „Сама сред звездите“, е трета по ред и трето издание за
изтъкнатата певица, чиято песен лети в Космоса. Посетила е над 60 държави,
заедно със съпруга си, много от тях, за да проследи влиянието на Николай
Хайтов по света. За “Искри над Рожен” е удостоена с приза “Златен Перелик”
(София), а за “Баща ми – найдивият разказ” – с Националната литературна
награда “Обручение: Хайтов и България”. Носител е на литературната годишна
награда за 2007 г. на Община Смолян за книгата си “Безумният Орфей”.Гжа
Хайтова има над 20 публицистични и литературни национални награди, като
последната е от 2015 г. – литературна награда на община Бургас за третата
книга за Николай Хайтов – „Крилете на дивия лес”.

Никола Гигов живее и твори в гр. Смолян. Автор е на 68 книги  поезия и
проза. Носител е на международни и национални награди. Член е на Съюза на
българските писатели. Посетил е над 60 страни. Носител е на много ордени,
медали, отличия, сред които орден "Кирил и Методий"  Іва степен. Орфей и
орфизмът са тема на неговия живот. Има издадени 12 книги за Орфей, които са
повод или поскоро причина гн Гигов по предложение на Американския
биографичен институт в Южна Каролина да бъде включен в класацията
„Великите мъже на 21 век” и получава "Златен медал за България".По стихове
на Никола Гигов има създадени десетки песни. Негови стихове са включени в
найновите учебници.
След прочувственото представянето на книгите от самите автори публиката
имаше възможността да зададе своите въпроси и сподели впечатления от
предишни, познати на тях творби.
В края на вечерта двамата автори подариха на библиотеката и
присъстващите екземпляри от книгите си.Срещата беше много емоционална
както за авторите, така и за присъстващите кричимци. Много от гостите
напуснаха залата просълзени от вълнуващите спомени на семейството
писатели.
Ръководството на НЧ „Пробуда1912г.” пожелава на гжа Елена Хайтова и г
н Никола Гигов здраве, творческо дълголетие и още много гостувания в гр.
Кричим.

