СЪПЪТСТВАЩА
ПРОГРАМА
1 август (петък)
18:00 Литературен кът на „Алея на книгата“
Официално откриване на „Алея на книгата“ от кмета на Община Варна – г-н Иван Портних
Награждаване на победителите в Националния конкурс „Разказ на младежка тема“
и в петото издание на „Състезание в библиотеката“
18:30 Книжарница „Ciela“, Фестивален и конгресен център
Премиера на „Къде отиваш, пътнико?“ от Ивинела Самуилова
„Къде отиваш, пътнико?” е големият въпрос на земното ни битие. Изборът на съществуването ни.
Да бъдем пътник - пилигрим на живота и радостта, тръгнал към Бог и вечността или „пътник” отчаян смъртник, поел към небитието. Човек, който се влачи през живота си като жив труп или
такъв, който живее с радостното удивление на възкръснал мъртвец.
Представя издателство „Хермес“
19:00 Литературен кът на „Алея на книгата“
Представяне на „PVC“ от Мартин Младенов
Представя издателство „Агата-А“

20:00 Археологически музей Варна, бул. „Мария Луиза“ 41
В рамките на Международния фестивал за монодрама „Световен форум на изкуствата - Към
звездите“, Йордан Георгиев представя книгата „Без маски“. Над 20 интервюта с драматурзи,
режисьори и артисти. С участието на Христо Мутафчиев, Боян Папазов и Божана Апостолова и
музикантите Ева Данаилова и Димитър Еленски.
Представя издателство „Жанет 45“

2 август (събота)
18:00 Литературен кът на „Алея на книгата“
Романът „Евридика 2033“ се родее с творби като „1984“ и „Животинската ферма“ на Оруел, с
„Прекрасният нов свят“ на Олдъс Хъксли. Той е произведение с ключ, книга, която не се забравя.
В този смисъл е продължение на търсенията и стремежите на гражданина и твореца Васил
Станилов, който е посветил живота си на свободата на родината. – Георги Цанков
Със специалното участие на актьора Михаил Мутафов
Представя издателство „Васил Станилов“
18:30 Книжарница „Ciela“ - Фестивален и конгресен център
Среща-разговор със Стела Даскалова, автор на „Всичко започва от детството“ и „Какво се случва с любовта.
Капаните на нашите убеждения. “
Представя издателство „Сиела“
20:00 Литературен кът на „Алея на книгата“
Заповядайте на представянето на романа „Подлец“ от д-р Марко Попов, който провокира
вниманието на читателите с нов, независим прочит на новата ни история. Книгата ще бъде
представена от редактора на изданието (и син но автора) Георги Попов.

3 август (неделя)
18:00 Книжарница „Ciela“ - Фестивален и конгресен център
Среща-разговор с автора Калин Терзийски и представяне на книгата „Аскет в мола“
Представя издателство „Сиела“

19:00 Литературен кът на „Алея на книгата“
Представяне на романа „Ремпатия“ от Димана Атанасова
Романът „Ремпатия” на младата и талантлива Димана Атанасова е книга втора от нейния първи
роман-трилогия „Сенките на Атлантида”
Представя издателство „Весела Люцканова“

19:00 Книжарница „Ciela“- Фестивален и конгресен център
Елена Щерева и Николай Янков представят „Прах от нозете“ – девет истории с имена на цветове.
Открийте Индия в девет цвята с девет различни емоции - страх, смелост, любов, състрадание,
възмущение, гняв, изумление, радост, покой…
Представя издателство „Жанет 45“

20:00 Литературен кът на „Алея на книгата“
Среща-разговор с автора Калин Терзийски и представяне на книгата „Аскет в мола“
Представя издателство „Сиела“

4 август (понеделник)
18:00 Литературен кът на „Алея на книгата“
На „Алея на книгата“ във Варна предстои българската премиера на книгата „СОБР – Специален
отряд за бързо реагиране. Вътрешен доклад“, станала хит в Германия.
Бивш командир на елитния спецотряд за специални мисии разказва от първо лице за живота и
работата на „мъжете без лице". На страниците на изданието се редува описанието на различни по
вид и степен на опасност операции на СОБР, които авторът е използвал като мизансцена, за да
пресъздаде напрегнатото ежедневие, високото професионално майсторство и всеотдайността в
действията на бойците от специалните сили.
Представя издателство „Стено“

19:00 Литературен кът на „Алея на книгата“
Представяне на романа „Живот наяве и насън“ от Весела Люцканова
Весела Люцканова, носител на много награди, включително световна и европейска, в новия си
роман „Живот наяве и насън” навлиза дълбоко в душевността на съвременниците си.
Представя издателство „Весела Люцканова“

5 август (вторник)
18:30 Книжарница „Ciela”, Фестивален и конгресен център
Среща-разговор с авторката Станислава Кара
19:00 Радио Варна, голям Арт-салон, бул. „Приморски“ 22
Стефан Цанев представя „Избрани съчинения в 12 тома“ - поезия, проза, публицистика,
драматургия. Със специалното участие на актрисата Доротея Тончева.
Представя издателство „Жанет 45“

6 август (сряда)
19:00 Литературен кът на „Алея на книгата“
„Иманяри и хайдути грабят от векове на Цариградския друм“: Сръбският писател Братислав
Петрович представя романа си "Цариградски друм". С участието и на преводачката Таня Попова.
Среща с автограф.
Дългогодишен служител на сръбското МВР и ветеран от войната в Косово, Братислав Петрович е
автор на пет романа. „Цариградски друм” е хит на последния панаир на книгата в Белград. Какво се
случва на Цариградския друм – някогашният римски път Виа Милитарис, днешната магистрала
Белград-Ниш-София-Истанбул, пътят, който свързва Изтока и Запада? В наши дни и преди близо три века? Две
сюжетни нишки (от XXI и XVIII век) водят към едно: истината, скрита в легендите за заровените съкровища на
прочутия хайдутин поп Мартин и неговия побратим Вълчан войвода. Легенди, които и днес амбицират
иманярите да търсят заровените съкровища, да разпространяват тайни карти и да рушат светини в преследване на
митичното злато.
Представя издателство „Персей“
19:00 Радио Варна, малък Арт-салон, бул. „Приморски“ 22
Варненският поет Красимир Машев представя новата си книга със стихотворения за деца
„Безкрило хвърчило“
Представя издателство „Жанет 45“

7 август (четвъртък)
18:00 Литературен кът на „Алея на книгата“
Среща-разговор с автора Валери Станков и представяне на книгата „Буквар за влюбени“
Представя издателство „Захарий Стоянов“

19:00 Литературен кът на „Алея на книгата“
Троловете и вампирите в литературата ни помагат да опознаем себе си: Представяне на големия
финландски бестселър „Никога преди залез“ от Йохана Синисало. С участието на преводачката на
романа Росица Цветанова, сръбския писател Братислав Петрович и преводачката му Таня Попова
(най-новата му книга е „вампирски“ роман). Романът „Никога преди залез” е големият финландски
пробив в модерната попкултура, превърнал авторката си в световна знаменитост и донесъл й
номинация за награда „Небюла“ в САЩ. Млад фотограф открива трол, пребит от агресивни
тийнейджъри. Но младежът няма представа, че тролът, който неусетно ще стане най-близкото му същество, може
да провокира най-тъмните и забранени импулси на човека.
Представя издателство „Персей“
19:00 Книжарница „Ciela“ - Фестивален и конгресен център
Премиера на романа „Една и съща нощ“ от Христо Карастоянов. Един роман за най-смутните
години в новата ни история, за светлата дружба между поета Гео Милев и анархиста Георги
Шейтанов, за съдбата на списание „Пламък“ и поезията в годините на мракобесие и терор
Представя издателство „Жанет 45“

20:00 Литературен кът на „Алея на книгата“
Среща-разговор с автора Михаил Вешим и представяне на книгата „Когато бях морски капитан/
Моите приключения по света“
Имаше такъв виц: Някакъв човек много хойкал по кръчмите. Жена му решил да го отучи – сготвила вечеря,
направила салата, сипала му ракия и казала:
– Пий си вкъщи! Защо ходиш по кръчмите?
Мъжът отпил от ракията и започнал:
– Когато бях морски капитан...
Жената го прекъснала:
– Че кога си бил морски капитан?
– Ето, жена, защо не пия вкъщи!
И аз не съм бил морски капитан, но обичам да разказвам за пътешествията си. Сравнени с пътешествията на Колумб,
Магелан или проф. Христо Пимпирев, моите са нищо. От тях няма да узнаете колко е висока Айфеловата кула и колко е
дълга Великата китайска стена – това го пише в Гугъл.
Но ще научите какво е пржена мешавина на сръбски, мама хуху на китайски и рахунек на полски – това и Гугъл не го знае.

Писателят хуморист винаги е пред интернет търсачките – поне с една усмивка.
Тази усмивка ни е шансът, заради нея някои ни предпочитат горещо...
Представя издателство „Сиела“
20:00 шатра № 16
Книга с автограф! Ганка Филиповска и хитовият сборник с разкази „Сонет 130“ - гости на щанда
на „Жанет 45“.
Представя издателство „Жанет 45“

8 август (петък)
18:00 Литературен кът на „Алея на книгата“
Премиера на „Старите дни“, Дена Попова
„Най-хубавото в книгата „Старите дни“ са нейните герои – всеки от тях, различен и интересен, те
кара да се сещаш за него внезапно, както се мотаеш, и да го мислиш с часове. Измислени или не,
нищо не може да ме убеди, че живеенето им някъде там не продължава. И аз искам още за тях. Или
за други като тях.“
Ирена Георгиев
Представя издателство „Хермес“
19:00 Литературен кът на „Алея на книгата“
Представяне на „Петър Дънов - Пророк на Новата епоха“
Книгата съдържа „Призвание към народа ми” от Петър Дънов, дадено през 1898 г. във Варна, и
коментар на Хари Салман, философ и културолог от Холандия. На 8 октомври 1898 г. Петър Дънов
предава пред Духовно общество „Милосърдие“ във Варна пророческото послание, адресирано до
българския народ и озаглавено „Призвание към народа ми. Български синове на семейството
славянско“.
Сърцевината на посланието на Учителя е мисията на славянството в Новата епоха, за която той говори през целия
си живот. За влиянието но съзвездието Водолей през тази Нова култура той казва: „Най-характерният белег на
този зодиакален знак е, че той ще събуди и оформи у човека и човешкото общество стремеж към справедливост, а
също и към духовното, мистичното, както в човешкия род, така и в отделния човек.“
Представя издателство „Бяло Братство“
19:00 Радио Варна, голям Арт-салон, бул. „Приморски“ 22
Премиера на романа „Бежанци“ от Весела Ляхова. Романът е отличен с националната награда за
литература „Хр. Г. Данов“ и номиниран за „Роман на годината“. „Страданието на хиляди българи
заслужава да бъде осмислено, за да се превърне от травма в исторически и емоционален опит“
Представя издателство „Жанет 45“

20:00 Литературен кът на „Алея на книгата“
Представяне на „100 години Сила и Живот“
Книгата е посветена на 100 годишнината от първата публична беседа „Ето човека“ на Учителя
Петър Дънов, изнесена на 29 март 1914 г. в София и дала началото на най-известния цикъл от
неделни беседи, наречен „Сила и Живот“. От 29 март 1914 г. до 17 декември 1944 година Учителят
е изнесъл повече от 1000 неделни беседи. В юбилейното издание на беседата „Ето Човека“, освен
представянето й на български език, са включени нейни преводи на още 9 европейски езика.
Представя издателство „Бяло Братство“

9 август (събота)
18:00 Литературен кът на „Алея на книгата“
Представяне на „Усмивката на Кучето“ - задъхан археологически трилър,който преплита древна и
нова история,медии, философия и политика, обречена любов и моралния хаос в България през XXI
век. Двама журналисти тръгват по следите на престъпления, които напомнят ритуални убийства.
Безразсъдното пътуване отвежда Джон и Мая в пусти села, забравени гробища и луксозни вили,
среща ги с иманяри, с добри и лоши ченгета и с хора, които са лишени от бъдеще, защото са
прекалено заети да се взират в миналото. Междувременно обръчът от убийства се затяга.
Димана Трънкова е завършила археология, практикува като журналист и автор на статии за пътешествия,
политика и история.
Представя издателство „Колибри“
18:30 Книжарница „Ciela”, Фестивален и конгресен център
Премиера на „Непотърсена печалба“ от Наталия Атанасова
Книгата на Наталия Атанасова е изпълнена с интересни разкази за любовта, приятелството,
стремежа към щастие, завистта и смъртта. В „Непотърсена печалба“ се сблъскваме с необикновени
сюжети и герои, будещи у нас едновременно съчувствие и ненавист, радост и тъга.
Представя издателство „Хермес“
19:00 Литературен кът на "Алея на книгата"
Представяне на „Хрониките на звеното“ от Андрей Велков
Продължението на бруталния екшън роман "Български психар" доразвива историята на Петър и
компания и няма как да не е белязано с кръв. Място на действието е съвременна България, сюжетът
прелива от батални сцени, коварство и интриги, а умопомрачителният финал превръща читателя в
неволен съучастник на екшъна. Още по-шеметно, обсебващо и сурово, продължението на
„Български психар“ е на път да взриви всички представи за жанра. Книгите на Андрей Велков са
адресирани към почитателите на по-твърдата и динамична литература, а сюжетът е вдъхновен от родната
действителност и личния опит на автора. С неподправено чувство за хумор той описва перипетиите на главния
герой в казармата, студентския живот и неговото „издигане“ в света на организираната престъпност.
Поднасяйки една чудовищно реалистична история на езика на улицата, романът „Български психар“ се превръща
в истински феномен в България.
Представя издателство „Колибри“
19:00 Галерия “Contemporary space”, ул. „Марко Балабанов“ 23
Иван Ланджев представя стихосбирката „Ние според мансардата“. „Поезия, която трябва да се чете
търпеливо, без пропуски, защото в нея, читателю, вибрират и твоите медитативни терзания. Една
поезия със сериозно и достойно бъдеще.“ (Иван Теофилов)
Представя издателство „Жанет 45“

