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28 май (вторник)

10:30 – МРАМОРНО ФОАЙЕ, НДК
 Официално откриване на второто издание на 

Софийски международен литературен фестивал  
за деца и младежи и Пролетен базар на книгата  
с участието на Детска вокално-театрална 
формация „Таласъмче”

 Откриване на изложбата „Любен Зидаров. 
Майсторът на детската илюстрация“

 Любен Зидаров, роден през 1923 г., е автор на 
богато и разнообразно творчество в областта 
на илюстрацията и изкуството на книгата, 
простиращо се през последните седем десетилетия.

 От началото на 50-те години на 20-и век до днес 
е илюстрирал повече от 200 книги, сред които 
българските издания на класически произведения 
на световната литература за млади читатели: 
„Приказки на Шехерезада“, „Островът на 
съкровищата“, „Том Сойер“, „Принцът и просякът“, 
„Андерсенови приказки“, „Чичо Томовата колиба“.

 През 2016 г. и 2017 г. е номиниран за най-престижната 
награда за детска литература в света – 
Мемориалния приз „Астрид Линдгрен”. 

 Често определян като създател на модерното 
течение в илюстрацията за деца у нас, с голяма 
доза вероятност, в момента Любен Зидаров е най-
възрастният действащ илюстратор на планетата.

 Изложбата „Любен Зидаров. Майсторът на 
детската илюстрация“ се осъществява с 
подкрепата на издателство „Егмонт“
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14:00 – ЩАНД Б7
 Представяне на романа „От ден по-ясна“  
от Мирко Боне

 „О, нощ, от ден по-ясна“

 Около този стих на Грифиус Мирко Боне изгражда 
своя изключително нежен и поетичен роман, в който 
светлината струи отвсякъде - и над камбанариите на 
северния Хамбург, и сред природата на Южна Франция, 
и в картината на Камий Коро, около чиято кражба се 
развива действието и която съпровожда живота на 
Раймунд Мерц от най-ранно детство. 

 Представя: издателство „Атлантис-КЛ“

14:00 – ЩАНД Б7
 Представяне на поредния бестселър  
на Роберт Зееталер „Полето“

 В своя пореден бестселър Роберт Зееталер буквално 
ни засмуква във водовъртежа на своето въображение, 
оставяйки мъртвите да говорят за ... живота 
естествено! За щастливите дни, за злополучните 
или комичните моменти в него, за провалите или за 
звездните си мигове – едни с тъга и носталгия, други 
със себеирония и смях.

 Представя: издателство „Атлантис-КЛ“

17:00 – МРАМОРНО ФОАЙЕ, НДК
 „Как да съдим за книгата по корицата?“

 Представяне на направление Литературни преводи 
към програма „Творческа Европа”;  презентация и 
дискусия с гост лектори Албена Лимони  и  
Костадин Кокаланов

 Албена Лимони е родена през 1992 в гр. София. 
Завършила е Художествената академия в 
София, а след това  „Книга и печатна графика“ в 
Националната художествена академия. Била е на 
обмен в Университета по изкуства в Гент, Белгия. 
Ангажира се с проекти, свързани с илюстрация и 
дизайн. Част от работата й включва и типография, 
като създаването на букви е част от дизайна, 
който конструира. Илюстрира корици, комикси и 
книги, сред които са „Митически песни, Българско 
народно творчество”, „Змията и дъгата“, „Къде 
отива кучето?“ „Островът на съкровищата“, 
„Храбрият Оловен войник“ и др.  Работила е като 
илюстратор и дизайнер на свободна практика за 
списания „Esquire”, „La Estreya”; „Програмата“, „Виж! 
София“. Сред нейните клиенти са Хелзинкският 
комитет, Гьоте – институт България, „Fine Acts”, 
Капитал, ИК „Жанет-45“, AUDI и др.

 Костадин Кокаланов е графичен дизайнер с над 
десет години професионален опит, чиято работа 
е многократно награждавна в страната и в 
чужбина. Фокус в творчеството му са графичната 
идентичност, печатните медии, оформлението на 
книги, типографията и калиграфията.

 Модератор: Десислава Панчева и Силвия Иванова - 
Бюро „Творческа Европа“, България

 Представя: Бюро „Творческа Европа“, България

17:00 – ЩАНД 325
 Книга с автограф с поета Иван Матанов

 След премиерата на стихосбирката „Всичко, което 
помня”, поетът и журналист Иван Матанов ще се 
срещне с почитателите на поезията на щанда на  
ИК „Хермес”.

 Представя: издателство „Хермес“
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18:00 – МРАМОРНО ФОАЙЕ, НДК
 Представяне на романа „Завръщането на визона“  
от Божана Апостолова

 „Три жени осмислят изминатия път от общото им 
детство до момента, в който се засичат отново в 
родния си град, изкачили вече хребета на зрелостта. 
Дали са опазили нещо от детските мечти и 
въжделения в съсипията на реалността? Любовта 
дар от Бога ли е, или дяволско изчадие? Кой е по-
добрият учител – разумът или сърцето? Това е книга 
за различните пътища към постигането на хоризонт 
в живота, за съдбата като капан и като възможност. 
Божана Апостолова разгръща трите линии на разказа 
леко и увлекателно, с характерния си живописен език. 
На някои места ни разплаква, на други ни разсмива. Но 
никога не пести истината.

 „Завръщането на визона“ е един безпощаден роман, 
изпълнен с много любов към човека.“ ~  
София Несторова

 Представя: издателство „Жанет 45“

18:00 – ЩАНД 325
 Книга с автограф с Емил Андреев

 Читателите ще могат да се срещнат с писателя и 
сценарист Емил Андреев и да получат книга с автограф. 
Авторът на „Ломски разкази”, „Нашата книга”, „Боби 
Блажения и Другия американец” и „Проклятието на 
жабата” ще ви очаква на щанда на ИК „Хермес”.

 Представя: издателство „Хермес“

19:00 – МРАМОРНО ФОАЙЕ, НДК
 Премиера на „Анхедония“ от Димо Райков

 „Анхедония” е най-новият роман на писателя Димо 
Райков. Това е разказ за силата на човешката любов, 
за правото на всеки човек да се радва на живота. 
Авторът ще пристигне от Париж специално 
за премиерата, за да се срещне с българските 
читатели и да разкаже повече за вдъхновението, 
дало началото на „Анхедония”.

 Представя: издателство „Хермес“

19:00 – ЩАНД 324
 Среща с автограф. Гостуват ни  
Петър Чухов /„Достатъчно дълго“/  
и Петър Денчев /„Малкият бог на земетръса“/

 Представя: издателство „Жанет 45“

29 май (сряда)

16:30 - Литературен клуб „Перото“
 Издателска къща „Знаци“ ви кани на представяне 
на поетесата Илеана Стоянова и книгата  
„Море завинаги“

Водещ: Георги Гаврилов, рецензент:  
Кристофър Бъкстон

С участието на проф. Владимир Сабоурин - поет  
и Лъчезар Лозанов - поет, критик, журналист

 Представя: издателство „Знаци“
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17:00 – МРАМОРНО ФОАЙЕ, НДК
 Издателство „Библиотека България” и  
Петър Величков представят „Лора, Яворов и аз” –  
спомените на Дора Конова, предпремиера

 В най-новата си книга - „Лора, Яворов и аз”, Петър 
Величков дава думата на Дора Конова, за да може най-
сетне и тя да има право на свой отговор на въпросите 
на миналото. И го прави, съзнавайки добре важността 
на тази възможност за диалог от първо лице с една 
отминала епоха, в търсене на истината.  

 Заповядайте на 29-ти май, от 17:00 ч. в мраморното 
фоайе на НДК, ет...., за прдепремиерна среща с  Петър 
Величков и дългоочакваната му книга „Лора, Яворов и 
аз” – пълно издание на  спомените на Дора Конова.  

 Представя: издателство „Библиотека България“

17:00 – ЩАНД 342
 Среща с автограф с писателя Владислав Христов  
и най-новата му поетична книга „Комореби“

 „Тя продължава неговите наблюдения и самонаблюдения 
на словесен фотограф. От книгата лъха свежест, финес 
и чувство зя мярка – и в броя на философските питанки, 
и в безброя на вътрешните удивителни“, казва за нея 
Румен Леонидов.

 Представя: издателство „Ерго“

18:00 – МРАМОРНО ФОАЙЕ, НДК
 „Преселението“ на Боян Биолчев - драматичен разказ 
за човешката съдба в нечовешки времена

 Читателите откриват в „Преселението” – най-новата 
и определяна като най-добра творба на Боян Биолчев –  
съдбата на собствения си род. Отделени от родния 

край и семействата си, героите му са подети от 
вихъра на събитията, смачкани  и унищожени. Дори 
човещината и помощта от ръката на набедените 
за врагове не може да ги спаси.

 Представя: издателство „Труд“

18:00 – ЩАНД 325
 Книга с автограф с Владимир Зарев

 След премиерата на дългоочаквания нов роман - 
„Чудовището” от Владимир Зарев, почитателите  
на литературата ще могат да си закупят книгата  
и да получат автограф от автора на щанда на  
ИК „Хермес”.

 Представя: издателство „Хермес“

18:00 – ЩАНД 342
 Среща с автограф с писателката Цвета Делчева  
и книгата ѝ със събрана поезия  
„Отворени възможности“

 „Цвета Делчева е поет със свое деликатно,  
но незаобиколимо присъствие в съвременната 
българска поезия“, казва за авторката  
Георги Господинов.

 Представя: издателство „Ерго“

18:00 – ЩАНД 211
 Среща с автограф: Поетът Добромир Банев 
представя книгата си „Любов до синьо“

 Рядко в днешно време мерената реч привлича такъв 
интерес у нас, но Добромир Банев е не просто 
утвърдено име в съвременната ни литература,  
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той е обичан поет. Това обяснява и жаждата на хората 
за словото му. Добромир Банев не дава рецепти за това 
как да обичаме. Той само ни припомня кои сме, за да 
продължим уверено напред, уповавайки се на любовта 
във всичките ѝ измерения и форми. До сетен дъх.

 Представя: издателство „Персей“

18:00 – ЩАНД 324
 Среща с автограф. Гостува ни Николай Терзийски  
/„Хроники на неведомото“, „Отлъчване“/

 Представя: издателство „Жанет 45“

19:00 – МРАМОРНО ФОАЙЕ, НДК
Премиера на „Чуй щурците“ от Татяна Попова

„Чуй щурците” е дебютният роман на Татяна Попова, с 
който младата писателка спечели Деветия национален 
конкурс „Хермес”. По време на премиерата гостите 
ще научат повече за сюжета на интригуващия роман, 
отличен сред над 50 ръкописа. Специален гост на 
събитието ще бъде председателят на журито на 
конкурса – писателят Владимир Зарев.

Представя: издателство „Хермес“

19:00 – ЩАНД 324
Среща с автограф. Гостуват ни Иван Ланджев  
/„Ти, непрестанна новина“/  
и Виолета Кунева /„Почти всичко е наред“/

Представя: издателство „Жанет 45“

30 май (четвъртък)

16:00 – МРАМОРНО ФОАЙЕ, НДК
Премиера на мемоарната книга на Павел Поппандов 
„Значи съм живял. Автобиография“

Мемоарната книга „Значи съм живял. 
Автобиография“ събира историите на един от 
най-обичаните български актьори Павел Поппандов 
извън сцената и екрана. Заповядайте, за да чуете 
интересни истории за познати, непознати, 
запомнени и забравени хора, които са подкрепили 
артиста в творческия му път.

Представя: издателство „Милениум“

16:30 – ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ „ПЕРОТО“
Издателска къща „Знаци“ ви кани на представяне  
на поета Николай Искъров и книгата  
„Скитникът на моята душа“

С участието на Румен Леонидов и други приятели  
на поета. 
Ще бъде прожектиран филм за Николай Искъров.

Представя: издателство „Знаци“

17:00 – МРАМОРНО ФОАЙЕ, НДК
Представяне на книгата „България 0.5 -  
грешките в кода“ от Орлин Тодоров

Книгата е практически отговор на въпроса как от 
„декорация на властта” демокрацията да стане 
работеща за гражданите, т.е. за нас и нашите деца.  
Тя е продължение и разширение на „България  
Версия  0.5”.

Представя: Орлин Тодоров
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18:00 – МРАМОРНО ФОАЙЕ, НДК
Българската младеж 2018/2019 г. -  
Мащабно изследване, което цели да опише 
проблемите и предизвикателствата пред  
младежта днес

Експерти от Института по социология „Иван 
Хаджийски“ представят ново изследване за 
младежта, проведено от „Галъп интернешънъл“ 
по поръчка на фондация „Фридрих Еберт“, бюро 
България. „Българската младеж 2018/2019“ е част от 
международния изследователски проект „Изследвания 
за младежта в Югоизточна Европа 2018/2019“. В 
рамките на събитието ще бъдат представени 
и сравнителни данни от предишни изследвания 
за младежките нагласи и модели на поведение в 
съвременното общество.

Представя: Галъп Интернешънъл

18:00 – ЩАНД 325
Книга с автограф с Ивинела Самуилова

Една от най-обичаните български писателки –  
Ивинела Самуилова, автор на „Бабо, разкажи ми спомен”, 
„Пътеписи за душата на България” и много други, ще ви 
очаква за среща с автограф на щанда на ИК „Хермес”.

Представя: издателство „Хермес“

18:00 – ЩАНД 324
Среща с автограф. Гостуват ни Николай Янков и  
Елена Щерева /„Влахос“/

Представя: издателство „Жанет 45“

19:00 – МРАМОРНО ФОАЙЕ, НДК
Вечер на Здравка Евтимова

„Пиша, за да кажа на изпадналите в беда – хора, 
ние можем да летим, ние можем да обичаме, можем 
да правим силни и добри неща – за децата си, за 
младостта около нас, за възрастните, които нямат 
сила за повече борби. Затова сме родени. Нека бъдем 
смели, силни, красиви в мислите и делата си, за да 
докажем, че не сме били родени напразно.“ ~  
Здравка Евтимова, интервю с Таня Анастасова

Представя: издателство „Жанет 45“

19:00 – ЩАНД 211
Среща с автограф: Александър Марамски представя 
трилъра си „Кръгът на смъртта“

Как би реагирал човек в ситуация на 
безпрецедентна терористична вълна? Би ли се 
скрил и изчакал помощ? Или би постъпил като 
главния герой на романа на Александър Марамски, 
когато разбира, че животът на племенницата му 
е застрашен и тръгва да я спаси. Спасява много 
човешки животи, превръщайки се в същински 
кошмар за враговете си...

Представя: издателство „Персей“
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31 май (петък)

17:00 – МРАМОРНО ФОАЙЕ, НДК
Представяне на книгата „ПОСОКА ЮГ – Пътуване 
към Антарктида” и среща с автора Гергана Лаптева. 
Специален гост Мариано Мемоли (Аржентина)

Тази книга проследява пътя, който изминават 
българските полярници, преминавайки през Аржентина 
и Чили, Патагония и Огнена земя, Магелановия проход и 
пролива на Дрейк, за да достигнат до о-в Ливингстън, 
където се намира антарктическата ни база „Св. 
Климент Охридски”. Следвайки посока юг, по следите 
на велики мореплаватели като Магелан, Кук, Амундсен, 
Шакълтън и др., откриваме очарованието на Южния 
континент, привличал в миналото мореплаватели, 
авантюристи и търсачи на съкровища, ловци на 
китове и тюлени, а днес учени, изследователи и 
все повече туристи. Данните за географското 
местоположение на описаните обекти са преплетени 
с исторически факти за плаванията до Ледения 
континент, за да може читателят изцяло да се потопи 
в атмосферата на едно такова пътуване.

Местата, хората и събитията са действителни  
и са сбор от седем последователни експедиции  
до Антарктида.

Представя: издателство „Парадигма“

Модератор: проф. Христо Пимпирев 

18:00 – МРАМОРНО ФОАЙЕ, НДК
Росица Чернокожева с нов прочит на  
„Българската литература за деца… 90-те години  
на XIX век – 40-те години на XX век“

С методите на психоанализата и психодрамата  се 
развенчава „митът“ за чистия детски образ, лишен 
от конфликти, страсти, сексуалност и агресия.

В класическата детска литература авторката 
разкрива богатство от сънища, желания, игри, 
хумор, креативност, спонтанност и фантазия.

Представя: издателство „Просвета“

18:00 – ЩАНД 211
Среща с автограф: Тв журналистът Костадин 
Филипов представя книгата си „На дъх от лятото“

Телевизионният журналист Костадин Филипов ни 
повежда на едно вълнуващо пътуване през изгарящи 
чувства и човешки вселени с книгата си  „На дъх 
от лятото”. Стиховете му са празник на духа и 
интелекта, но също и на чувствата. Докосването 
до поезията му е магия, която превръща читателя 
във философ, творец и мечтател. Потапя се в 
слова от нежност, разтваря се в морска пяна и се 
преражда в утрешния ден с вяра в нова любов.

Представя: издателство „Персей“

18:00 – ЩАНД 324
Среща с автограф. Гостуват ни Константин 
Петров /„Ловци на пеперуди”/ и Росен Карамфилов /
„Въпреки бурите“/

Представя: издателство „Жанет 45“

19:00 – МРАМОРНО ФОАЙЕ, НДК
Премиера на „Книга на разкаянията и утешенията“ 
от Цочо Бояджиев – поезия
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„Това не се случва често, случва се твърде рядко в 
писането на поезия – мъдростта да провижда през 
едно безкрайно внимателно, будно око, да се надвесва 
през него и да нахлува в теб, изпълнена с живот. Това 
става в новата поетична книга на Цочо Бояджиев.“ ~ 
Илко Димитров

Представя: издателство „Жанет 45“

1 юни (събота)

12:00 – ЩАНД 324
Среща с автограф. Гостува ни Иглика Дионисиева /
„Приказки от високосната година“/

Представя: издателство „Жанет 45“

12:00 – ЩАНД 312
Среща с автограф с Деян Енев.  
„Всички на носа на гемията“ – четвърто издание

Представя: издателство „Рива“

13:00 – ЩАНД 325
Книга с автограф с Камелия Кучер

Авторката на „Дом” – Камелия Кучер описва романа си 
като: „едно откровение, най-сетне узряло достатъчно, 
за да стигне до света извън бюрото ми“. На щанда на 
ИК „Хермес” ще може да научите повече за книгата 
лично от авторката и да получите автограф.

Представя: издателство „Хермес“

14:00 – ЩАНД 325
Книга с автограф с Александър Секулов

Александър Секулов е един от най-интересните и 
търсещи български писатели. Автор е на романите 
„Колекционер на любовни изречения“, „Малката 
светица и портокалите“, „Господ слиза в Атина“, 
поетичната книга  „Хроники и химни“ и други. 
Заповядайте на щанда на „Хермес“, където можете 
да си вземете автограф от талантливия автор.

Представя: издателство „Хермес“

16:00 – МРАМОРНО ФОАЙЕ, НДК
Представяне на „Сказанията на Стрикса“  
и разговор с авторите от Том 5

“Сказанията на Стрикса” е периодичен сборник за 
български научнофантастични и фентъзи разкази.

През 2019 г., са предвидени нови два тома от сборника, 
като в пети брой са включени 12 български автора. 

Специален гост в „Сказанията на Стрика”, том 5 е 
Греъм Мастертън, който  представя на българския 
читател новото си произведение – „Удушвача”, 
написан съвместно с Даун ДЖ. Харис.

Подгответе се за пътешествие в света на 
въображението, каквото още не сте изпитвали!

Представя: издателство „ИвиПет“

17:00 – МРАМОРНО ФОАЙЕ, НДК
„Приказка за чудния юнак“

Заповядайте да чуете приказката, илюстрирана 
изцяло от деца.

Представя: издателство „Лунна светлина 13“
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17:30 – МРАМОРНО ФОАЙЕ, НДК
Представяне на романа „Срещи с Лудия“  
на Таня Иванова

„Случайностите сякаш са под въздействие на някакъв 
горски дух: душите, които се търсят във времето, се 
срещат в пространството.”

„Срещи с Лудия” е нещо повече от една обикновена 
история за любов или за раздяла, в зависимост от 
това кой как я възприема. Въпросът,  с който главната  
героиня  Симона започва разказа : „Коя съм аз?”,  ще я  
поведе  на пътешествие през един тривиален свят,  в 
който никой не осъзнава истинската си същност. С 
развитието на действието въпросите, които тя сама 
отправя към себе си под формата на  самокритика, 
стават все по-задълбочени под въздействието на 
случайната ѝ среща с Лудия - героя, с чието име е  
свързано заглавието на  романа. Случайностите не са 
плод на хазарта,  а съдържат в себе си причинност. 
Само трябва да бъдем внимателни, за да открием 
тяхната закономерност.

Представя: издателство „Лунна светлина 13“

17:00 - Литературен клуб „Перото“, НДК
Представяне на книгата с разкази на Дулсе Мария 
Кардозо „Всичко това е любов“ (Ерго, С., 2019),  
превод от португалски Даринка Кирчева

Майсторски подбраните и разказани тук истории ни 
грабват не с оди за страстта, а с разголването на 
различни, често груби и стъписващи, дори поразяващи 
образи на любовта, които се запечатват в съзнанието 
и остават дълго в нас. С участието на авторката 
Дулсе Мария Кардозо и нейната българска преводачка 
Даринка Кирчева. Събитието се организира съвместно 
с Португалския културен и езиков

Представя: издателство „Ерго“
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17:00 – ЩАНД 325
Книга с автограф с Димо Райков

След премиерата на най-новия му роман - 
„Анхедония”, почитателите на Димо Райков ще 
могат да получат автограф от писателя на щанда 
на ИК „Хермес” и да научат повече за книгата лично 
от автора.

Представя: издателство „Хермес“

17:00 – ЩАНД 324
Среща с автограф. Гостува ни Александър 
Байтошев /„Чучело“/ и Васил Балев /„Тежест“/

Представя: издателство „Жанет 45“

18:00 – МРАМОРНО ФОАЙЕ, НДК
Представяне на книгата „Глобалната сексуална 
революция“ от Габриеле Куби

В контекста на  обществения дебат около джендър 
идеологията книгата на немската социоложка  
Г. Куби е ценен ориентир за разбиране на произхода 
на съвременните схващания за пола. Написана 
в консервативен християнски ключ, книгата на 
Габриеле Куби се радва на широка популярност  и е 
издадена на 13 езика.  

Българското издание ще бъде представено от  
д-р Николай Михайлов, психиатър и богослов,  
и доц. д-р Свилен Тутеков, преподавател по 
християнска етика и антропология във ВТУ.

Представя: издателство „Омофор“

18:00 – ЩАНД 324
Среща с автограф. Гостува ни Чавдар Ценов  
/„Накъде тече реката“/
Представя: издателство „Жанет 45“
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19:00 – МРАМОРНО ФОАЙЕ, НДК
Фотопътеводител „Трънски красоти“
Книгата ще представи около 20 туристически 
маршрута с дължина близо 60км. и повече от 100 природни 
и културни забележителности от Трънския край.
Представя: издателство „Шамбала“

19:00 – ЩАНД 324
Среща с автограф. Гостува ни Владо Трифонов /
„Суета, суета...“/
Представя: издателство „Жанет 45“

2 юни (неделя)

14:00 – ЩАНД 325
Книга с автограф с поетесата Мирела Иванова
Заповядайте на щанда на ИК „Хермес” за среща с 
автограф с поетесата Мирела Иванова – автор на 
„Седем. Стихотворения (с) биографии”, преводач, 
журналист и драматург.
Представя: издателство „Хермес“

15:00 – ЩАНД 324
Среща с автограф. Гостува ни Петя Кокудева.
Представя: издателство „Жанет 45“

16:00 – МРАМОРНО ФОАЙЕ, НДК
Среща с новата книга на проф. Ивайло Дичев 
„Културни сцени на политическото“
Коя диктатура е по-опасна – на властта или на 
фалшивите новини?
Защо се разпада публичното пространство?
Как медиите създават харизма на популистите?
Представя: издателство „Просвета“
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28.05. (вторник)
10:30 - 11:00

Официално откриване на второто издание на 
Софийски международен литературен фестивал 
за деца и младежи и Пролетен базар на книгата 
с участието на Детска вокално-театрална 
формация „Таласъмче”

Откриване на изложбата „Любен Зидаров. 
Майсторът на детската илюстрация“

Любен Зидаров, роден през 1923 г., е автор на 
богато и разнообразно творчество в областта 
на илюстрацията и изкуството на книгата, 
простиращо се през последните седем десетилетия.

От началото на 50-те години на 20-и век до днес 
е илюстрирал повече от 200 книги, сред които 
българските издания на класически произведения 
на световната литература за млади читатели: 
„Приказки на Шехерезада“, „Островът на 
съкровищата“, „Том Сойер“, „Принцът и просякът“, 
„Андерсенови приказки“, „Чичо Томовата колиба“.

През 2016 г. и 2017 г. е номиниран за най-престижната 
награда за детска литература в света – 
Мемориалния приз „Астрид Линдгрен”. 

Често определян като създател на модерното 
течение в илюстрацията за деца у нас, с голяма 
доза вероятност, в момента Любен Зидаров е най-
възрастният действащ илюстратор на планетата.

Изложбата „Любен Зидаров. Майсторът на детската 
илюстрация“ се осъществява с подкрепата на 
издателство „Егмонт“

11:00 - 11:45
В детската стая с Валери Петров

Представя: Издателство „Колибри”

Валери Петров винаги ще бди над нас, ще сбъдва 
тихите ни мечти, родени в светлата стая на 
детството. Каним вас, вашите деца и децата 
в самите вас на една специална среща, на която 
ще п(р)очетем най-съкровените приказки на 
Валери, а именно „Пук!”, „Копче за сън”, „В лунната 
стая” и „Меко казано”. С нас ще бъдат четирите 
илюстраторки на изданията: Мила Янева-Табакова 
(„Пук!”), Мария Налбантова („Копче за сън”),  
Росица Ралева („В лунната стая”), Люба Халева  
(„Меко казано”), които ще представят своите 
визуални светове, родени от историите. 

Подходящо за: 
* всякакви възрасти  
* родители и деца

12:00 - 12:45
Среща разговор с Петя Миладинова

Представя: Издателство „Агата-А”

Петя Миладинова е българска актриса, известна 
с ролите си в театъра (Шуменския и Хасковския 
при Иван Добчев и Възкресия Вихърова) и в киното 
(„Нощем с белите коне“, „13-та годеница на принца“, 
„Записки по българските въстания“, „Изпити по 
никое време“ и др.), както и с дублажите на филми. 
Но тя е и от пишещите актьори, при това с 
много номинации и национални награди за куклена 
драматургия („Цветният хълм“, „Фън и Небесният 
дракон“, „Папирусът на Тот“ и др.), дори мюзикълът е 
в амплоата й на автор („Ясен и Омая“, „Аладин“).
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Срещата на децата с Петя Миладинова и нейните 
приказни гатанки би било за тях едно „поучително“ 
забавление, което да стимулира детското 
въображение. Като актриса Петя умее да владее 
публиката, още повече децата, и тази среща ще 
остане за тях едно запомнящо се преживяване.

Подходящо за: 
* за деца 4-9 години 
* предучилищна възраст 
* за ученици 1-2 клас

13:00 - 13:45
Среща разговор с Макис Цитас (Гърция)

Представя: Издателство „Изида”

Какво може да се случи, когато момче и куче си 
разменят местата и момчето се превърне в 
домашен любимец на семейство кучета, който е 
заплашен да бъде изхвърлен на улицата и да остане 
без дом… 

Макис Цитас е един от най-авторитетните 
писатели на Гърция, носител на най-големите 
награди в страната и Европа, автор на над 20 
детски книги.

Подходящо за: 
* ученици 1. - 4. клас

29.05. (сряда)

10:30 - 11:15
Среща разговор с Цвета Брестничка

Представя: Издателство „Фют”

Цвета Брестничка е от хората, които никога 
не скучаят – ако не гони дракони, за да ги снима, 
ще проверява кога вулканът ще се разкашля. В 
ежедневието си работи в Асоциация Родители, 
където се опитва да завърже краищата на скъсаната 
връзка между семейството и училището. Обича да 
чете и да заплита истории за деца и внуци – приказки 
в стихове за „Вълшебната гора“ или пътеписи за 
далечни страни. Когато порасне, иска да стане мечка, 
за да се наспи. И да играе с мечетата до премала.

Подходящо за: 
* деца между 4 и 6 години 

11:30 - 12:15
Среща разговор с Алесандро Гати (Италия)

Представя: Издателство „Фют”

Алесандро Гати е писател, преводач и сценарист. 
Роден е през 1975г. сред мъгливите хълмове в южната 
част на областта Пиемонт. Но тъй като за неговия 
вкус около родното му място има прекалено много 
лозя и прекалено малко замъци, пълни с духове, той 
решил да се премести в Торино. Щом се преместил 
там, се посветил на изучаването на философия.  
Сам не е наясно дали е постъпил добре или не.  
Но за писането на книги няма никакви съмнения. 
Автор е на множество детски романи, преведени на  



30 31

различни езици. Става известен сред италианските 
деца с поредицата си за Шерлок Холмс. 

Подходящо за: 
* ученици 4. - 5. клас 
* деца над 10-годишна възраст 

30.05. (четвъртък)

10:30 - 11:15
Среща разговор с Бьорн Суртлан (Норвегия)

Представя: Издателство „Фют”

Норвежкият писател Бьорн Суртлан е убеден, че 
няма значение дали пишеш за деца или възрастни, 
а дали пишеш добра литература. За него всяко 
произведение на изкуството – било то книга, 
картина или музика, е тайнство. Стреми се да 
бъде честен със своите читатели, които стигат 
едва до коленете му, и с това печели обичта им. 
Многобройните му награди както в Норвегия, така и 
в чужбина, го доказват.

Подходящо за: 
* ученици 4. - 5. клас 
* деца над 10-годишна възраст 

11:30 - 12:15
Среща разговор с Иглика Дионисиева 

Представя: Издателство „Жанет 45”

„ПРИКАЗКИ ОТ ВИСОКОСНАТА ГОДИНА“ ИЛИ ПРИКАЗКИ 
ЗА ВЗЕМАНЕТО, ЗА ДАВАНЕТО, ЗА ПРЕМИНАВАНЕТО, 

ЗА СЪЗДАВАНЕТО... Тези приказки са като ябълка, 
посята в детството и продължаваща да расте и да 
дава плод, заедно с израстването на децата. В тази 
книга вземането и даването от детските игри се 
превръщат в две крила, с които човек да съзрява 
и да лети, да преминава отвъд трудностите. И 
когато нещо се счупи или повреди, героите показват 
как да се поправи - създавайки добро с ръцете и със 
сърцето си.”

Подходящо за: 
* ученици 4. - 5. клас 
* деца над 10-годишна възраст 

12:30 - 13:15
Куклен театър „Карлсон, който живее на покрива” 
по Астрид Линдгрен

В изпълнение на Театър „Карлсон”

Когато се чувстваш самотен, когато много, ама 
много искаш да имаш приятел, точно тогава 
Карлсон, който живее на покрива, решава да КАЦНЕ 
в твоята стая. В този момент всичко в света 
около теб се променя, дори и родителите ти. Това 
е едно приятелство на ръба между фантазията и 
реалността. Прекрасно е да имаш приятел, който 
живее на покрива и повтаря „спокойствие и само 
спокойствие” и ако може един бонбон за Карлсон!

„Това е дреболия, обикновено нещо” - Карлсон

Подходящо за: 
* за деца над 3-годишна възраст 
* родители и деца
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31.05. (петък)

11:30 - 12:15
Среща разговор с  Гюдрюн Скретинг (Норвегия)

Представя: Издателство „Изида”

12-годишният Антон Албертсен ненадейно 
научава, че е резултат от случаен инцидент 
или „драскотина на гумата“, както се изразява 
татко му. Момчето решава, че по един или друг 
начин трябва да оправдае съществуването си на 
земята, като извърши нещо значимо и смислено. 
С помощта на своята най-добра приятелка И не 
той се нагърбва с мисията да помогне на своя 
баща да си намери нова жена. Тази иначе нелека 
задача превръща дебютния роман на Гюдрюн 
Скретинг в задушевен разказ за приятелството, 
влюбването и заплетените ситуации в живота – 
история, способна да накара и деца, и възрастни да 
се превиват от смях. Неловките недоразумения в 
комбинация с майсторски разгърната ситуационна 
комедия правят книгата увлекателна и 
емоционално въздействаща. Същевременно обаче 
историята вълнува и в етичен аспект, без да 
поучава и размахва пръст. Антон и хората около 
него ни показват, че всеки има своя роля и заслужава 
да бъде обичан, независимо дали е готин, или зубрач, 
с големи уши, заможни или патетично хармонични 
родители. И макар животът да е сложен, особено 
когато си дете, дори и най-голямата катастрофа 
може да доведе до нещо положително. През 2016 
г. печели Наградата за дебют в областта на 
литературата за деца и юноши на норвежкото 
Министерство на културата.

Подходящо за: 
* тийнейджъри

01.06. (събота)

10:15 - 11:00
Ателие за книжни обложки, вдъхновено от изложба 
корици от Любен Зидаров

Представя: Издателство „Егмонт”

Заедно с Велиана Симеонова от блога „Двама с 
мама“ отправяме покана към малките читатели 
и техните мами, да се присъединят към нашето 
пъстро ателие по изработка на обложки за книги в 
Международния ден на детето. 

Във веселата компания на Том Сойер, пирати и 
приказни герои, въоръжени с моливи и усмивки, 
ще сътворим уникални обложки за любимите си 
детски книги.

Очакваме Ви, за да дадем един книжен старт на 
празничния ден на децата!

Подходящо за: 
* деца до 11 години

11:00 - 11:45
Среща разговор с Владимир Шишков  
и д-р Людмила Емилова 

Представя: Издателство „Еуниката”

Скъпи приятели, знаете ли, че около вас е пълно с 
малки супергерои, надарени със специални сили? Вие 
понякога дори не ги забелязвате, но те ви помагат 
да растете здрави и силни. Това са героите на тази 
книга - зеленчуците. Запознайте се с техните тайни 
заедно с Боби в Царството на зеленчуците!
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Един ден на Владимир му хрумва идеята за книга, 
която да запознае най-малките с чудната сила 
на пресните зеленчуци, благодарение на които 
те растат здрави всеки ден. Д-р Емилова приема 
предложението му да помогне и двамата създават 
тази книга, която да четат децата, заедно с 
техните родители, татковци, баби и дядовци. За да 
е пъстра и по-интересна, допринасят и рисунките 
на Ива, а Веско помага за специалните сили. Приятно 
пътуване с Боби в Царството на зеленчуците!

Подходящо за: 
* деца между 4 и 6 години  
* ученици 1-2 клас

12:00 - 13:30
„Магия или наука?” със Стан и Стефи

Представя: Издателство „Егмонт”

Чуйте всичко за най-новата книга на Стан, включете 
се в забавна игра, задайте своите въпроси за 
книгите на любимите си влогъри и се срещнете 
лично с тях! Те са ви приготвили един голям 
експеримент...

Подходящо за: 
* за ученици 1.-5. клас 
* над 10-годишна възраст 
* за тийнейджъри

14:00 - 14:45
Среща разговор с Мирослава Скарлату  
(Гърция/България)

Представя: Издателство „Труд”

Мирослава Скарлату е родена в София, но от дълги 
години живее в Солун, Гърция. По образование е 
иконмист, а по професия преподавател в техникум. 
От малка много обича да чете книги, а преди 
няколко години започва да се занимава с преводи 
и с писане на разкази и статии. Книгата „Гръцки 
народни приказки” е първият ѝ превод на детска 
художествена литература. За създаването ѝ помага 
най-малкият ѝ син, който е причина да направи 
превода, а също и нейн строг критик при подбора на 
приказките и при създаването на рисунките.

Подходящо за: 
* за ученици 1.-4. Клас

15:00 - 15:45
Представяне на книгата на „Миш и Маш” от Анита 
Тарасевич с илюстрации на Надежда Кацарева 

Представя: Издателство „Хермес”

Как да се справим с два пакостливи мишока, които 
много обичат да правят бели? Страх ли те е от 
мишки, мило дете? Мога да ти кажа вълшебната 
дума, която ще ги прогони надалеч. Но преди това 
ще ти разкажа една весела история в рими, за която 
художничката Надежда Кацарова е нарисувала 
чудесни илюстрации – история за два съвсем 
нестрашни мишока Миш и Маш, които някога 
живееха на моя етаж. Да, наистина живееха на моя 
етаж! Затова знам отлично какви пакости вършеха 
и как с белите си дразнеха всички... Бяха толкова 
самонадеяни, че дори и един котарак не успя да ги 
стресне!... Е, вярно, че котаракът беше доста стар и 
уморен... Но нека не издавам всичко... А да разгърнем 
заедно книжката за Миш и Маш и да почетем...

Подходящо за: 
* деца 3-7 години



36 37

02.06. (неделя)

11:00 - 11:45
Среща разговор с илюстратора Борис Стоилов

Представя: Издателство „Хермес”

Борис Стоилов – един от най-талантливите 
илюстратори, който впечатлява с невероятната си 
техника на рисуване и изключителната способност 
да предава атмосферата на текста . Негови са 
илюстрациите към едни от най-четените детски 
и детско-юношески книги на Издателска къща 
„Хермес“. Сред тях са серия „Златно перо“, серия 
„Майстори на приказките“, луксозните издания 
на „Малкият принц“, „Патиланци“, „Чудните 
пътешествия на Барон Мюнхаузен“ и др. 

Подходящо за:  
* деца между 4 и 6 години  
* ученици 1.-5. клас

12:00 - 13:00
Тайните на студийния фотографски проект

Представя: Издателство „Знаци”

Георги Папакочев ще разкаже за майсторството на 
ателиерната фотография и за баща си - първият 
ателиерен фотограф-художник Петър Папакочев. 
Ще бъдат прожектирани фотографски илюстрации 
и техники, ще бъде показана новата книга-албум 
„Паметта на светлината”, съдържаща над 340 
образа на видни българи от всички сфери на 
изкуството, културата, политиката, снимани в 
ателието Фото Папакочев. 

Подходящо за:  
* всякакви възрасти  
* родители и деца

13:30 - 14:45
Майсторски клас по творческо писане  
с Петя Кокудева 

(за деца, които се вълнуват от писане) 

Представя: Издателство „Жанет 45” 

Петя Кокудева е детски писател и пътешественик. 
Автор е на три книги със стихотворения: “Лулу” 
(Специална награда за дебют “Южна пролет”, 2012), 
“Малки същества” (2014) и “Питанки” (Национална 
награда “Константин Константинов”, 2017). 
Последната ѝ книга - “Лупо и Тумба. Част 1” - е 
отличена с Националната награда “Христо Г. 
Данов” 2018, в категория “Детска книга”. По 
всичките си книги авторката работи в щастливо 
сътрудничество с италианската художничка 
Ромина Беневенти. Петя е съавтор и на серия весели 
учебни помагала. Някои от стихотворенията й са 
превърнати в песни, други са включени в читанките 
за първи, втори и трети клас. Води детски 
работилници по писане на истории, измисляне на 
думи, стихотворчество. 

Подходящо за:  
* деца над 7 години  
* всички деца, които се вълнуват от писане  
* тийнейджъри

15:00 - 15:45
Book Tag на живо

Представя: Издателство „Егмонт” 

Коя е книгата, която смятате, че всеки трябва да 
прочете? Какво бихте казали на любимия си автор, 
ако го срещнете на улицата? Кои са литературните 
герои, които бихте поканили на вечеря? Ако имате 
канал за книги в YouTube или следите там  
любимите си буктюбъри, ако споделяте всяка 
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книжна емоция в Instagram и избирате корицата на 
следващата си книга според цветовете на фийда си, 
ако започвате деня с преглед на новите ревюта в 
книжните блогове и искате да се срещнете на живо 
с други като вас… включете се в първия Book Tag на 
живо и споделете книжните си тайни!

Подходящо за:  
* тийнейджъри
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