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23 май (вторник)

18:00
Среща с автограф – Йорданка Белева

11:00
Официално откриване

„Любовта, граматиката, скръбта – това са изпитаните теми на Йорданка Белева. Но
тя вече не се нуждае да ни показва колко остроумно и деликатно може да конструира своя
стих. Дана бодва, нажалява, разстройва, без да се интересува от последствията.” – Марин Бодаков

Място: Централно фоайе, НДК

12:00
Представяне на новите книги от поредицата „Вълшебната планина”

„Крузо” от носителя на Германската литературна награда Луц Зайлер, превод Любомир
Илиев – 1989-а: двама мъже решават да се откъснат от потискащата ги среда и да
заминат за балтийския остров Хидензее в ГДР, за да осъществят собствената си представа за свобода. Така както постъпват и летовниците, които не само гледат с копнеж
примамливо белите очертания на датските острови в далечината, но и сами – нерядко
с фатален изход – дръзват да се доберат дотам. Или поемат по друг път: през току-що
отворената австрийско-унгарска граница…
„В свободния свят” от австрийския писател Норберт Гщрайн, превод Любомир Илиев –
Джон, американски евреин и бивш доброволец в израелската армия, е убит на улицата в
Сан Франциско. Но кой всъщност е Джон – поет, художник и писател или авантюрист и
мачо, покорител на женски сърца? Един австрийски писател си задава този въпрос, покрусен от вестта за смъртта на приятеля си, и поема по дирите на Джон в Калифорния, а
после и в Израел. Поредната война в ивицата Газа става причина да се озове и от едната,
и от другата страна на конфликта – и да разнищи темата за днешната идентичност на
евреи и палестинци, за често размитата граница между жертви и извършители.

Представя: изд. „Жанет 45” • Място: щанд 327

19:00
Среща с автограф – Димана Йорданова и Петър Чухов

Новата стихосбирка на Петър Чухов „АДdicted” продължава посоката от предишната
книга на автора – „Сбогуване с нарцисизма” – и събира както съвсем кратки, така и
по-дълги текстове. Отново доминира атмосферата на несбъднатост, болезнено очакване, съмнение и скептицизъм, но това, което прави впечатление, е, че основното болкоуспокояващо лекарство, характерно за досегашната поезия на Чухов – иронията – тук е в
много по-малки дози. Като че ли поетът най-после е добил смелостта да се срещне лице
в лице с вездесъщността на загубата, липсата и неосъществеността, да се опита да ги
преживее, вместо да ги приспива и отбягва. Резултатът е една болезнена книга, която не
спестява нищо както на автора, така и на читателите си, но след нея остава усещането
за пречистеност и странен оптимизъм.
„Книгата на Димана Йорданова ще донесе голям успех и труден въпрос. Успехът ще върне
усещането, че освен чувство за ирония и самоирония, в стиховете трябва да има и съдба.
Въпросът е: къде ще отиде, когато сърцето е обходено докрай под толкова аплодисменти?
И в двата случая книгата си заслужава до последен ред. И дъх.” – Александър Секулов

Представя: изд. „Атлантис-КЛ” • Място: щанд Б8

Представя: изд. „Жанет 45” • Място: щанд 327

17:00
Книга с автограф – Емил Андреев

19:00
Представяне на „Добре че умря Джузепе” на Антон Стайков

„Емил Андреев е последният български писател, който може да разказва чудеса, без да
лъже.” – Иван Станков

Представяне на сборник с разкази на Антон Стайков с графики на Любен Зидаров под
редакцията на Надя Радулова и с думи за книгата от Дарин Тенев и Биляна Курташева.
„Книга за парадоксите на всекидневието, разказани в едни уж невероятни истории – за
чудаци-фантазьори, попаднали в кривото гърло на анахроничен софийски двор; за китари-пътешественици; за наследства без наследници; за придвижване без цел; за превратните съдби на хора, животни, предмети, сгради... И читателят, неусетно, заедно с героите, влиза в този балон, от който са изхвърлени торбите с пясък. Олеква, издига се над
всичко и... губи контрол. Книга, с която поемаш риска да се приземиш в чужда история.”

Представя: изд. „Хермес” • Място: щанд 328

18:00
Представяне на новите книги от поредицата „Ветровете на промяната”

Какво е да живееш в интересни времена? Всеки ще намери своя отговор в романа на Иганци Карпович – Полша, в семейната сага на Петер Крищуфек – Словакия, в разказите на
Иржи Хаичек – Чехия и в пиесите на Матей Вишниек – Румъния. Ще гостуват преводачите
Йорданка Трифонова, Лилия Рачева, Асен Милчев.

Представя: изд. „Жанет 45”
Място: сцена / ляв полуетаж, НДК

Представя: изд. „Гея-Либрис” • Място: сцена / ляв полуетаж, НДК
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24 май (сряда)
14:00
Представяне на изложбата „Под езика” на Дамян Дамянов

„Под езика” e графичен експеримент, посветен на кирилската азбука. Неговият автор,
художникът Дамян Дамянов, изследва и трансформира познатите ни букви – от абстрактни графични знаци, буквите се превръщат в идеограми. Всяка от тях подсказва
или илюстрира по лаконичен начин значението на дадена дума. Думите, обединени под
шапката на този проект са 60. Подобно на говоримите езици, „Под езика” се обогатява
и развива – той започва като графичен експеримент, публикуван във фейсбук през 2016 г.
През тази година, експериментът прераства в социален, благодарение на 60 души, поканени от автора. Сред тях са писатели, журналисти, художници, преподаватели и др. Всеки
от тях написва определение, интерпретация за някоя от думите. Дефинициите варират
от речникови конструкции, афоризми, стихове, до много кратки истории и импулсивни словесни реакции. Изложбата прекроява границите на езика ни, изпъстрен с немалко
чуждици, с думи с непреходно значение или такива с променен във времето смисъл, дори
собствени имена, превърнали в понятия. Участието на личностите, които да обяснят
всяка от тези думи, илюстрира вавилонския свят на споделянето. В този свят всички
разбираме когато някой е казал нещо. Въпросът, поставен от Дамян Дамянов е дали
всички разбираме едно и също нещо.
Място: сцена / ляв полуетаж, НДК

15:00
Представяне на „Отхвърлени” на Стелла

„Отхвърлени” ще ви върне два века назад във времето, за да ви потопи в обстановка,
съчетала стотици багри и аромат на кафе, вкусни гозби, билки и подправки. Пътешествието във времето и пространството ще ви срещне с героите в малко българско село,
които доказват, че независимо от епохата не може да се избяга от горчивата истината,
че все едни и същи проблеми занимават умовете ни. А именно коварство, предателство,
сребролюбие, гордост, изневяра. Книгата е красива паяжина от трогателни човешки съдби, които се усещат толкова близко, че може би там някъде ще откриете своята.
Представя: Стела Илиева • Място: сцена / ляв полуетаж, НДК

16:00
Представяне на „Лесно пиша и чета с шарените кубчета”
на доц. дфн. Добринка Райнова

Скъпи родители и учители, помогнете на любознателните български деца още в предучилищна възраст лесно и бързо да започнат да четат и да пишат със системата „Шарени
кубчета”. Представяме ви една наистина лесна система за начално ограмотяване.
Представя: изд. „Атеа” • Място: сцена / ляв полуетаж, НДК
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17:00
Представяне на книгите „Конституционният дебат
в българския парламент през ХIX век” и „Тоталитарната държава
и право в България 1944-1989 г.”

Доц. Веселин Методиев насочва вниманието на читатели и изследователи към историята на дебата в Народното събрание като базов елемент на българската парламентарна
демокрация. Монографията на проф. Екатерина Михайлова е първото цялостно изследване на тоталитарната държава и право в България в периода 1944 – 1989 г. с цел констатиране и анализиране на трансформациите, настъпили в различните отрасли на правото.
Авторите са членове на Настоятелството на НБУ и са били народни представители в
няколко поредни състава на Народното събрание.
Представя: Издателство на Нов български университет
Място: сцена / ляв полуетаж, НДК

17:00
Среща с автограф – Божана Апостолова и Йордан Велчев

„Любовта на Божана към човека – всеки един отделен човек – също може всичко. Може дори
да разплаче и такъв „обръгнал” професионален читател като мен. Благодаря й за тези сълзи.
А нека литературоведите кажат дали това може да стане без талант.” – София Несторова
„Стихотворенията на Йордан Велчев като че ли са ядката на неговата трилогия „Балканският човек”. Но ако тя е монументално изследване на всекидневието в историята, „Събиране
на значенията” е изследване на възможността на човека за празник.” – Марин Бодаков
Представя: изд. „Жанет 45” • Място: щанд 327

18:00
Представяне на „Ездачи в мрака” на Зандър Кай

След осемстотингодишна война враждата между хората и клановете продължава да бушува с пълна сила. Изправен пред нова заплаха, Орденът – единственият авангард срещу
вампирските и върколашките орди, мобилизира най-добрите си ловци с мисията да предотвратят бедствието, което би довело до унищожението на Хумана Терра. Алекс Майер –
амбициозен ловец, владеещ въздушна магия, се оказва в центъра на тези действия. Дали
обаче ще помогне за спасяването на човечеството, или ще се превърне в причината за
пълното му заличаване, зависи изцяло от готовността му да узнае мистериозното си
потекло.Състезанието започва сега! Времето е ограничено!
Представя: изд. „Атеа” • Място: сцена / ляв полуетаж, НДК

18:00
Среща с автограф - Павлина Върбанова

Павлина Върбанова е доктор по филология и работи като езиков редактор и коректор.
Създала е и поддържа сайта „Как се пише?” и е автор на едноименния езиков справочник.
Част е от авторски колективи на учебници и учебни помагала. На срещата читателите
ще могат да поговорят с Павлина Върбанова за актуалните правописни правила и да получат автограф от нея.
Представя: БГ учебник • Място: щанд 214
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18:30
Книга с автограф – Ивинела Самуилова

17:00
Среща с автограф – Любов Кронева

В последните години творбите на Ивинела Самуилова се превърнаха в едни от най-търсените на родния пазар. Книгите й са отличени с най-важната от всички награди – с
любовта и признанието на читателите. Последният й роман „Бабо, разкажи ми спомен”
стана „Любимата книга на България”.

Тези разкази – от социализма – стояха на прага, чакаха от години, ставаха по-плътни
и тежки, затова, колкото и да ги отлагах, не-битието не успя да ги отнесе и разпилее.
Вълчата Богородица зададе тоналността – онова състояние на душевен сумрак, което
продължава да оплита душите ни. Тук вече какво ли би могло да ни помогне, освен известна ирония. В книгата влязоха и разказите „от Нощта” – онази Нощ, която все ще те
издебне, ще те накара по-силно и по-мъчително да чувстваш нещата от живота си. Но
ако я нямаше, толкова беден щеше да е животът.

Представя: изд. „Хермес” • Място: щанд 328

19:00
Представяне на „Чамкория” на Милен Русков

Един човек, по силата на професията си, се оказва въвлечен в някои от най-мрачните тайни
на своето време. Това са 1920-те години, когато в България се борят две големи военнополитически групировки: Военният съюз, Демократическият сговор и ВМРО, от една страна,
и Единният фронт, от друга. Нашият герой не е партизанин на никоя от тях, което му
позволява да ги види сравнително безпристрастно. Същевременно той се бори с живота
като обикновен човек и разказът му за градския бит възкресява неистовата атмосфера на
20-те години. Той би могъл да продължи да живее така, но характерът му го подхлъзва малко
по-дълбоко в сенките. Представяме ви новия роман на Милен Русков – „Чамкория”.
Представя: изд. „Жанет 45” • Място: сцена / ляв полуетаж, НДК

25 май (четвъртък)
11:00
Буквари за първокласниците

Да се запознаем с буквичките, да се научим да четем и пишем с най-хубавите буквари с
най-красивите илюстрации и с най-забавните игри, закачки и задачки... Заедно ще пеем,
ще танцуваме и ще се забавляваме!
Представя: изд. “Анубис” и изд. „Булвест 2000” • Място: сцена / ляв полуетаж, НДК

17:00
Представяне на „Епилог” на Владимир Попов

Владимир Попов, автор на осем поетически книги, някои от които с национални награди,
представя в „Епилог” свои избрани и нови стихотворения, датирани от 1976 г. до 2016
г. Заглавието на стихосбирката съвсем не означава край, завършек. Напротив, „Епилог”
е „убежище на думите”, способно да съхрани чувствата, вълнували поета през годините,
образите на скъпите му хора, духа на времето, в което сме живели всички ние. Искрена,
силна, неподправена поезия. Стихосбирката представя Пламен Дойнов.
Представя: изд. „Жанет 45” • Място: сцена / ляв полуетаж, НДК
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Представя: изд. „Жанет 45” • Място: щанд 327

17:30
Книга с автограф – Александър Секулов

Александър Секулов е писател и драматург на Драматичен театър – Пловдив, носител на
награда „Аскеер” за пиесата „Няма ток за електрическия стол”. „Господ слиза в Атина” е
роман предчувствие, който не само трябва да бъде прочетен, но и изживян.
Представя: изд. „Хермес” • Място: щанд 328

18:00
Представяне на книгата „От реферата до дипломната работа.
Академично писане за студенти“ от проф. Иванка Мавродиева и
проф. Йовка Тишева

Изданието „От реферата до дипломната работа. Академично писане за студенти” е
учебно помагало, предназначено за студентите в бакалавърската и магистърската степен на висшите училища. В него са представени основните студентски жанрове, а като
приложение са дадени и електронни ресурси, които студентите могат да използват.
Авторите са преподаватели в СУ „Св. Климент Охридски”.
Представя: БГ Учебник • Място: книжарница „БГ Учебник”, пешеходен подлез на НДК

18:00
Премиера на романа „Хероин” на Тодор Андонов

Една пратка хероин се превръща в „главен герой”, по следите на който хукват и „добрите”, и
„лошите”. Ситуирано на нашенска земя, действието препуска през Европа и света. И кроткият провинциален главен сержант Милчо Милев, броящ часовете до пенсионирането си,
дори не подозира докъде ще го отведе убийството на една жена. А когато на „тепиха” се
появява и старият му приятел Ачо, вече нищо не е такова, каквото изглежда…
Умело заплетен сюжет, логично изградени образи, неочаквани обрати и още по-скандална
развръзка – все добри залози за качествено и интригуващо четиво!
Представя: изд. „Атеа” • Място: сцена / ляв полуетаж, НДК

18:00
Среща с автограф – Иванка Могилска

Разказите на Иванка Могилска са очарователни със своята крехкост и краткост. Тяхната формула е – обикновени герои в обикновени обстоятелства посрещат най-яркия миг от живота
си без предупреждение, а после дълго гледат след него. Разкази на ръба между ежедневното и
магичното, топли, туптящи, живи, с въздействие, което после бавно отшумява в читателя.
Представя: изд. „Жанет 45” • Място: щанд 327
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18:00
Представяне на романа „Паметта на водните кончета”
от Марица Бодрожич

Романът разказва историята на една невъзможна любов – как една млада жена трябва
да се сбогува с илюзиите си за връзката си с женен мъж. Това е и търсене на себе си,
на собствената си идентичност. Надежда заминава за Амстердам, за да се срещне с
любовника си Иля. Но това, което започва като приятно пътуване, скоро се превръща в
катастрофа за младата жена. Налага й се да прекрачва граници и изцяло да промени самата себе си. Много човешка история, разказана завладяващо, с изящен и поетичен стил.
Неслучайно Марица Бодрожич е смятана за един от най-талантливите и обещаващи писатели от новото поколение в съвременната немска литература.
Представя преводачката Ваня Пенева.
Представя: изд. „Изида” • Място: щанд 211

19:00
Представяне на книгата на Константин Петканов
„Бележник на писателя” с участието на Мария Огойска, съставител и автор на предговора

„Бележник на писателя” обхваща последните петнадесет години от неговия живот (Петканов умира през февруари 1952 г.). Книгата е свидетелство за прекъснатия от идеологическите насилия творчески устрем на автора именно през неговите най-силни години.
Така този публикуван за първи път документ ни представя неосъществените писателски
замисли, широтата и богатството на творческите му планове, дава ни в синтез творческото верую на Константин Петканов.
„В този бележник не съм отбелязвал и няма да бъдат отбелязани хронологически случки
и събития, а само мигове от моята мисъл, събудена от ударите на сърцето ми.” – Константин Петканов
Представя: изд. „Прозорец” • Място: сцена / ляв полуетаж, НДК

19:00
Среща с автограф с Константин Трендафилов

„Заживях с опитите за свобода и любов на двамата мъже, обитатели на високото и на
ниското небе на България. Красива социална геометрия. Стъпалата ставаха все повече
и водеха все по-надолу в мазето на двама убийци, на които Константин е дал перфектни алибита на реално съществуващи убийства, с които да прикрият истинските престъпления, които са извършили. Константин описва още няколко вида любов, нужни за
целостта на човека, стигайки до най-висшата любов – към Бог и вечния копнеж за мир в
душата.” – Рене Карабаш
Представя: изд. „Жанет 45” • Място: щанд 327

26 май (петък)
10:00
„Първокласник ще стана АЗ” – среща на деца от предучилищна група с поета Цанко Лалев

Във вълнуваща обстановка един от изтъкнатите автори на издателство „Просвета” –
поетът Цанко Лалев, ще поведе малките участници в събитието по вълшебния път на
буквите и словото, за да ги направи съпричастни към предстоящата вълнуваща роля на
първокласници. Така неусетно в забава, приключения и гатанки те ще преживяват заедно
Голямото приключение и ще открият пътя към успеха.
Представя: изд. „Просвета” • Място: сцена / ляв полуетаж, НДК

16:00
Представяне на романа „Лудост за здраве”

Роман за балканската лудост и бягството от рутината. Съвкупност от смешни ситуации, където хора живеят в саксии и правят погребения без умрял.
Представя: изд. „МОНТ” • Място: сцена / ляв полуетаж, НДК

17:00
Представяне на чуждестранните автори в програмата
на Софийския международен литературен фестивал

Софийски международен литературен фестивал за пети път през декември – гостуват
Полша, Словакия, Унгария и Чехия. Представяне на чуждестранните автори в програмата.
Представя: Софийски международен литературен фестивал
Място: Литературен клуб „Перото”

17:00 – 19:00
Представяне на книгата „Антология корейски разкази
от началото на ХХ в.”

„Корейски разкази. Антология ХХ век” запознава читателите с творческите търсения и
постижения на най-големите корейски писатели през изминалия век. Книгата е интересна, както за почитателите на корейската култура, така и за всички ценители на стойностната литература. Преводът е дело на Со Йънг Ким и Яница Иванова.
Програмата на представянето включва:
• Премиера на книгата с встъпителни думи от посланика на Рen. Корея Н. Пр. Шин Бу-нам;
• „Самулнори” – изпълнение на десет корейски барабана и традиционен корейски танц;
• Лекция за корейската класическа литература;
• Дегустация на корейска храна.
Представя: изд. „Изток-Запад” • Място: сцена / ляв полуетаж, НДК

10

11

17:00
Среща с автограф – Иглика Дионисиева

18:00
Книга с автограф – Иви Уайлд и романът й „Всички птици пеят”

„С новата си книга Иглика Дионисиева ни потапя в ново време – извънкалендарно, извънредно, усукано подобно лентата на Мьобиус. В часовниците зрее немота и само мълчанието брои време в тази прекрасна поезия. Това са заветни думи за любовта и израстването.” – Мария Калинова

„Красиво написана книга и толкова напрегната, че те кара да си гризеш ноктите” – това
е оценката на The Guardian за „Всички птици пеят”. Главната героиня живее в уединена
селска къща. Един ден нещо започва да избива овцете й, като оставя телата им обезобразени. Плъзват слухове за тайнствен звяр, който дебне в гората. Може би ключът е в
мистериозното минало на младата жена, което залива настоящето като вълна, пропътувала хиляди километри, за да разкрие тайната на белезите по гърба й.
Иви Уайлд (р. 1980 г.) е един от най-награждаваните съвременни автори на Великобритания. Тя е носител на най-големите английски и австралийски награди, Наградата за литература на ЕС, както и на наградата на „Бейлис” за най-добър роман. Джонатан Глейзър,
работещ със Скарлет Йохансон и Никол Кидман, ще режисира филма по книгата.
Представя преводачът Емил Минчев. • Представя: изд. „Персей” • Място: щанд 211

Представя: изд. „Жанет 45” • Място: щанд 327

17:30
Книга с автограф – Боряна Дукова

Боряна Дукова е испанистка и преводачка, която стъпва уверено по пътеката на българския криминален жанр и трилър. „Трилъри по женски” са седем разказа със задъхан сюжет и
неочакван край, следващи празничния календар на живота ни.
Представя: изд. „Хермес” • Място: щанд 328

18:00
Среща с автограф – Боян Крачолов
и книгата с разкази „Църква от сънища”

„Емоционални, романтични, мечтателни, момчешки, на ръба на алегорията и дълбоко в
символизма, тези кратки текстове представят един нов автор в българската литература.” – Кристин Димитрова
„В тези трудноопределими в жанрово отношение фрагменти Боян Крачолов умело балансира между сюжетността и есеизма, демонстрира способност да изгражда поанта,
съчетава иронията и автоиронията със задълбочено послание.” – Ани Бурова
Представя: изд. „Ерго” • Място: щанд 337

18:00
Представяне на образователната поредица за 2. – 4. клас „НЕМО.
Математически приключения и пътешествия” от авторски колектив от СМГ

Математическата поредица „НЕМО” е в три части, всяка от които включва помагало
и учебна тетрадка. Тези иновативни издания са предназначени за деца от началния курс
(2. – 4. клас) с интереси в математика. Може да се използват в часовете в училище, на
допълнителни курсове и самостоятелно вкъщи. С „НЕМО” децата обогатяват математическата си култура, развиват логическото мислене и изграждат умения за решаване
на нестандартни математически задачи, включително задачи с повишена трудност и
такива от математически състезания, олимпиади и конкурси. Изданията са написани от
голям авторски колектив от преподаватели в СМГ.
Представя: БГ Учебник • Място: книжарница „БГ Учебник”, пешеходен подлез на НДК

18:00
Среща с автограф – Димана Трънкова

В близкото, но все по-вероятно бъдеще, в една неназована балканска страна, където
всички говорят български и по български са готови да оцеляват, група бивши контрабандисти на културни ценности установява тотална власт. Те превръщат историята в
култ, за да създадат у хората усещане за уникалност и значимост, и затварят страната
зад непробиваема реална и виртуална граница. Привидно в страната на Празната пещера
всички са щастливи. Но в нея има и хора, които отказват да вървят в строя и да рецитират лозунгите „Нашето минало е нашето бъдеще”. Ще успеят ли те да открият
истината отвъд манипулацията и да оцелеят?

18:30
Книга с автограф – Тони Николов

„Един народ може да загърби за известно време истината, да се окайва, оплаква и хвърля
цялата вина върху другите, историята и лошото стечение на обстоятелствата.
Ала идва миг, когато безвремието свършва, той е принуден да си поеме дъх и да отвори
широко очи....” – Тони Николов
Представя: изд. „Хермес” • Място: щанд № 328

Представя: изд. „Жанет 45” • Място: щанд 327
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13

19:00
Премиера на „Вълчица” на Бойка Асиова,
представя Юлия Дивизиева

Историята е жестока. Тъмна. Тук-там накъсана със светли слънчеви зайчета. Малцина са в
това поднебие, които я помнят. Но едва ли точно тях ще срещнете. И дали ще искат да ви я
разкажат? Най-вероятно ще повдигнат рамене, ще ви погледнат недоумяващо и ще продължат пътя си. Тя, тази история, се е разположила в трите отрязъка на времето – в миналото, в настоящето и в бъдещето. Части от нея безвъзвратно са отминали. Други стъпка в
стъпка ни настигат, докосват ни по рамото, карат ни да се обърнем. Поглеждаме ги в очите
и потръпваме. Следващите нетърпеливо ни дърпат напред, където тепърва ще се случат. На
мнозина ще им се прииска написаното от мен завинаги да е останало зад гърба им...

12:00
Среща с автограф – Георги Господинов

„Ако не четете този текст, той не съществува. И това е първото чудо на четенето.
Всяка книга, която стои затворена в библиотеката, е като онова спящо царство от
приказката. Ако отвориш книгата и зачетеш малко, царството оживява. Има някаква
магия, която се получава от срещата на поглед и буква. От тази целувка между окото и
написаното чудото се случва. Първото, което искам ти кажа, лично и тихо, е, че имаш да
събуждаш толкова много книги от съня им. Приеми го така, между нас казано, като малък
подвиг. Ти си тази, която събужда книги. Ти си този, който събужда книги. А събуждащият
книги събужда светове.” – Георги Господинов, „Невидимите кризи”
Представя: изд. „Жанет 45” • Място: щанд 327

Представя: изд. „Жанет 45” • Място: сцена / ляв полуетаж, НДК

27 май (събота)

13:30
Представяне на списание „Granta”

10:00
„Пенчо Славейков и духовните дарове на България”

Представя: изд. „Жанет 45” • Място: Литературен клуб „Перото”

По повод 24 май, Деня на Българската просвета и култура, ще разкажем за един от най-ярките нейни представители – Пенчо Славейков. Гениалният поет е един от 13-те безсмъртни българи, определени от Ваклуш Толев в книгата му „Духовните дарове на България”, където Пенчо Славейков е характеризиран като „Прозрението на българския гений”,
а неговата „Кървава песен” и знаменитото му „Бог и България – единство в двойна плът”
са наречени „евангелие на свободата ни”.
Един разговор за познатия и непознатия Пенчо Славейков и неговото културно наследство като духовен дар от световен мащаб.
Представя: изд. „7 лъча” • Място: сцена / ляв полуетаж, НДК

11:00
Денят на Елмър

Маскирайте се в най-ярки цветове и елате да празнуваме деня на любимия ни кариран слон
Елмър! Ще четем, ще изрязваме, ще оцветяваме, ще разберем каква е къщата на Елмър
с много настроение и весели истории.
Представя: изд. „Жанет 45” • Място: сцена / ляв полуетаж, НДК

12:00
Представяне на сборника „Да оцелееш като родител”
от екипа на „Майко Мила!”

14

Представяне на новия брой № 8 на списание „Granta” с тема „Най-добрите млади американски романисти”.

14:00
Представяне на книгата „Езотеричното християнство”

Представяне на новата книга на Светлозар Жеков, автор на „Богомилството – светлината на бездната”.
Представя: изд. „Асеневци” • Място: сцена / ляв полуетаж, НДК

15:00
Европа на младостта – моят свят, моята дума

Представяне на пет избрани романа за млади читатели: „Ема лети” от Мая фон Фогел,
„Приказка за Синьото кълбо” от Андри Снайр Магнасон, „Остров Боуен” от Сесар Майорки, „Като на филм” от Винко Мьодерндорфер, „Сребърното момче” от Кристина Улсон.
Представя: изд. „Ергон” • Място: сцена / ляв полуетаж, НДК

15:30
Среща с автограф – Ромина Беневенти

„Да оцелееш като родител” от създателките на сайта Майко Мила! е книгата, с която
ще се откриете, ще ви олекне или просто ще се заливате от смях! Дори в най-трудните
моменти. Или най-вече тогава. Защото тези две „малко хахави, но добронамерени жени”,
както самите те се описват, правят това, от което бъдещите майки имат най-много
нужда – споделят личен опит. За ревящото бебе и други демони, за раждането като одисея, страшно ли е кърменето, няколко неща за секса, за мъките на готвенето, за играта
на вируси – с тази книга мисия „родителство” става възможна.

Ромина израства и живее в един малък, но красив град – Прато, в една малка, но красива
област – Тоскана, в малката и красива страна – Италия. Ромина живее в къща с девет
котки, които са нейните помощници.
Двете страсти на Ромина са езиците и рисуването, на пръв поглед различни и далечни.
В един момент Ромина и Петя (Кокудева) се събират, за да творят заедно. Перото на
Петя и цветовете на Ромина Беневенти стават неразделни. И заедно дават живот през
2012 г. на „Лулу”, малка книжка със стихчета за деца (изд. „Жанет 45”). Следват „Малки
същества” (2014 г.) и „Питанки” (2016 г.), изпълнена с въпросите на малкото момченце
Питанка, в което са се превъплътили Петя и Ромина.

Представя: изд. „Сиела” • Място: сцена / ляв полуетаж, НДК

Представя: изд. „Жанет 45” • Място: щанд 327

15

16:00
Антична класика

17:00
Среща с автограф – Весела Тотева

Ще бъдат представени последните издания на Нов български университет, свързани с античността – поредицата от преводи на старогръцките автори Херодот, Платон и Епиктет,
както и превърналото се в научна класика изследване „Траките” от проф. Георги Михаилов.
Книгите ще представят Йордан Ефтимов, Георги Гочев и Владимир Маринов, а избрани
откъси от тях ще прочете известната актриса и театрален режисьор Ева Волицер.

„В наркоманския начин на живот няма ценностна система, не можеш да вярваш на никого,
дори на себе си. Лъжат те, лъжеш, крадат от теб, крадеш и ти. Готов си да минеш през
с годините градени връзки, през приятелства, през роднини, готов си да дадеш всичко от
себе си за една доза. В наркоманския живот няма истинска любов, небето не е синьо, тревата не е зелена. Всичко е мрак и очакване за поредната доза и после пак. Луташ се в мъглата
на объркания си мозък, търсиш се и не откриваш причини да се намериш, загубваш смисъла
на всичко. Всичко е само една-единствена дума: хероин.” – откъс от „Падение и спасение”.

Представя: Издателство на Нов български университет
Място: сцена / ляв полуетаж, НДК

16:00
Книга с автограф – Иван Русланов

Иван Русланов работи като журналист в БНР. Той има издадени няколко книги и е носител
на много литературни награди. Последният му роман – „Среднощни светлини”, излезе със
знака на „Хермес”.
Представя: изд. „Хермес” • Място: щанд 328

16:00
Представяне на историческата трилогия „Времето на меча”
от Ян Уве Екеберг

Една от най-забележителните исторически саги на ХХI век. Състои се от три романа –
„Времето на меча”, „Кралеубийците” и „Светият олтар”. Сравнявана с „Рицарят тамплиер” на Ян Гиу и „Устоите на земята” на Кен Фолет, тя разказва по подобен начин за
размирния XII век, изпълнен с борби за престола. Брат застава срещу брат си, семейства
и приятелства са подложени на изпитания, а за да опазиш правата и любовта си, често се
налага да проливаш кръв. „Вълнуваща като трилър, увлекателна като сага!” – така определя „Времето на меча”, световноизвестният норвежки писател Том Егеланд.
Представя: изд. „Персей” • Място: щанд 211

16:00
Среща с автограф с Владислав Христов и книгата му
с публицистика „Продължаваме напред”

„Убийствена ирония, сарказъм и нескрита тъга по изгубената духовност – това е! Кратките публицистични текстове, памфлетите и жлъчните фейлетони, събрани в този сборник,
показват пределно ясно неотстъпчивата позиция на автора към онези неща от днешния ни
живот, които вече сме на път дори да престанем да забелязваме.” – Христо Карастоянов
Представя: изд. „Ерго” • Място: щанд 337

17:00
Представяне на „Точка. Нов ред” на Нели Пигулева

Нели Пигулева е родена в гр. Русе, завършила е Литературния институт в Москва. Работи като журналист, превежда стихове и проза, занимава се с литературна история.
Редактор е на русенското списание за литература и култура „Брод”. „Точка. Нов ред” е
четвъртият й поетичен сборник – след „Шах с царицата”, „Сеч” и „Пясък в обувките”.
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Представя: изд. „Хермес” • Място: сцена / ляв полуетаж, НДК

Представя: изд. „Жанет 45” • Място: щанд 327

17:00
Среща с автограф с Ивайло Радев и стихосбирката „Палимпсест”

„Докато мислех как и дали читателите ще възприемат архаичното понятие в заглавието
на книгата, означаващо оригинален текст, отстранен чрез търкане или промиване, след
което на негово място е въведен друг текст, прозрях колко точно всъщност «палимпсест» назовава сегашността ни.” – Теменуга Маркова
Представя: изд. „Ерго” • Място: щанд 337

18:00
Здравка Евтимова, представяне на сборника „Юлски разкази”

Поетът Валентин Дишев определя прозата на Здравка Евтимова като митически реализъм, основаващ се на способността на писателката да създава съвременни митове.
Чрез суров реализъм и фина психологическа нюансираност в изграждането на героите
Евтимова достига до истини, чиито корени черпят сила от миналото и проектират
прозрения за бъдещето. „Юлски разкази” е сборник, който докосва духа и разума, книга,
в която талантът е синоним на самота. Пространство, в което човешката обич има
много измерения и всяко едно от тях е врата към отделна вселена. Смешни до болка на
места и тъжни до сълзи след няколко страници, тези разкази са пътеки, които учат сърцето да се бори и издържи, а ума – да побеждава.
Представя: изд. „Жанет 45” • Място: сцена / ляв полуетаж, НДК

18:00
Среща с автограф с Иван Кънчев, Ивомир Колев, Марио Мишев

Иван Кънчев, Ивомир Колев, Марио Мишев за създатели на сайта bulgarian-history.org. Автори са на книги и списания, сред които е и трилогията „Българската история в 100...”, в
която са представени бележити личности, значими събития и интригуващи дестинации.
На срещата читателите ще могат да поговорят с авторите за българската история и
да получат автограф от тях.
Представя: БГ Учебник • Място: щанд 214
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19:00
„Южна проза” – представяне на тримата лауреати
в категория „Проза” от тазгодишния конкурс „Южна пролет”. Трима млади писатели заедно!

Конкурсът „Южна пролет” бе организиран за 45-и пореден път в Хасково в края на април.
Най-авторитетната ежегодна надпревара за литературен дебют в категория „Проза”
отличи трима автори, които ще представят своите произведения. Срещнете заедно
Деси Нико с романа „Алиса и петък вечер”, Горан Атанасов със сборника с разкази и пътеписи „Ще се върна в седем” и Георги Караманев с романа „И додето се раждат лъчите”!
Представя: „Клуб 8” • Място: сцена / ляв полуетаж, НДК

28 май (неделя)
12:00
Представяне на книга „Господ ни е забелязал” на Мариана и Тодор
Трайчеви

В книгата се съдържат най-добрите текстове на песни на популярния в близкото минало
дует Мариана и Тодор Трайчеви. Включени са стихове на В. Башев, Вилдан Сафер, Ал. Геров,
Евтим Евтимов и други.
Представя: Фондация „Мечта за книга”• Място: сцена / ляв полуетаж, НДК

12:00
Среща с автограф – Оля Стоянова

В тези истории група алпинисти зяпат облаците, докато почистват прозорците на високите сгради; един мъж чете знаците в големия град като лични послания; безработен
философ наблюдава как кротко назряват революциите. „Висока облачност” събира разкази, писани през последните шест години, които ни разхождат от „Женския пазар” в
София до центъра на Тирана, през крайните квартали и пекарните за арабски сладкиши до
високите планини, където облаците си почиват.
Представя: изд. „Жанет 45”• Място: щанд 327

13:00
Среща с автограф – Яна Букова

„Каквото пиша или превеждам, произлиза от гледната ми точка на поет. За добро или за
лошо съм неспособна да мисля света по друг начин.” – Яна Букова
Представя: изд. „Жанет 45” • Място: щанд 327

14:00
Книга с автограф – Александър Чобанов

„Неотминало” ни потапя във вълнуващите истории на две любовни двойки.
Интригуващ сюжет, завладяващи персонажи и неочаквани обрати са само част от предимствата на книгата.
Представя: изд. „Хермес”• Място: щанд 328
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