
1





4 5

29 май (вторник)

11:00
Официално откриване

Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито

17:00
Сцена от пиесата „Изход“ на Йоана Мирчева.

Пиесата е победител в конкурса за нова пиеса на Нов български университет през 2017 
година и е номинирана за „Аскеeр“ за съвременна българска драматургия през 2018 година.

Представя: Издателски център към НБУ

Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито

18:00
Представяне на книга „откровеНИЕ“ на Ормай

18 текста в стихотворна форма, които провокират размисъл за важността на малките 
крачки, които правим по големия път на живота си, за влиянието на нашите убеждения 
и вярвания върху изборите и съдбата ни. В страниците на „откровеНИЕ“, ще намерите 
есенция от смисли, усещания, озарения за света – проза за непрозаични неща.... 

Представя: Кремена Дачова

Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито

18:30
Среща с автограф с Иванка Могилска

Иванка Могилска обича да разказва истории, да пътешества и да си задава въпроса „Какво 
би било, ако...“. Някои от отговорите, които е намерила, са част от сборника разкази 
„Тая земя, оная земя“. Тя е автор на две стихосбирки – „ДНК“ и „Иначе казано“, и на два 
романа – „Места за загубване“ и „Внезапни улици“. Книгите є са награждавани в няколко 
национални литературни конкурса. Стихове и откъси от романите са превеждани на 
английски, френски и унгарски.

Представя: изд. „Жанет 45“

Място: Шатра А, Щанд А15

18:30 
Среща с автограф с Ивинела Самуилова

Ивинела Самуилова е един от най-популярните и обичани съвременни български автори. 
Нейните книги са отличени с най-важната награда – любовта и признанието на 
читателите. Романите „Животът може да е чудо“ и „Къде отиваш, пътнико?“ спечелиха 
първо и второ място в националния конкурс „Книгата, която ме вдъхновява“. „Жената, 
която търсеше любовта“ бе удостоен с приза „Носител на всенародната любов“ в конкурса 
„Копнеж по човечни книги“. „Гатанки от небето“ зае четвърто място в литературната 
надпревара „Любима книга на България“ за 2015 г., а романът „Бабо, разкажи ми спомен“ бе 
избран от читателите за „Любима книга на България“ за 2016 г. В края на 2017 г. Ивинела 
Самуилова бе отличена от Столична библиотека като един от

петимата най-четени български автори.

Представя: изд. „Хермес“

Място: Шатра 12

18:30
Представяне на сборника „Свещеното Писание. Херменевтика – 
Богослужение – Диалог“

Сборникът включва студии, посветени на старозаветната и новозаветната библеистика. 
С актуални интерпретации на интригуващи теми, сборникът е насочен не само към 
студенти и преподаватели по богословие, но и към по-широка читателска публика.

Участници в представянето ще бъдат библеистите доц. д-р Димитър Попмаринов, д-р 
Стефка Кънчева и отец д-р Павел Събев – преподаватели от Православния богословски 
факултет на Великотърновския университет.

Представя: изд. „Омофор“

Място: Ателие-книжарница „Къща за птици“ (ул. „Проф. Асен Златаров“)

19:00
Представяне „Онтологически проектории“ на Веселин Дафов

Освен „проекторията”, дефинирана като „метафизическата настроеност на човешката 
разумност”, авторът показва възможностите на философстването да навлезе в 
действителността чрез области като философия с деца и философско консултиране, в 
които Веселин Дафов има дългогодишен опит. Веселин Дафов е преподавател в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ от 1999 г.

Представя: изд. „Парадигма“

Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито
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30 май (сряда)

15:00
Представяне на „Огледало за сънища“ на Златина Бахова

Романът „Огледало за сънища“ е един от 12-те финалисти в първия етап от предаването 
„Ръкописът“ по БНТ.

„В романа „Огледало за сънища“ се смесват фантазия и реалност, спомени и сънища, фолклор 
и митология, пътешествия във времето и пространството, довели до разкриването на 
две жестоки убийства. Разследването на тези убийства води героите по цялата българска 
земя, от морето до Западните покрайнини, за да открият истината не само за причинените 
страдания и смърт, но и за една голяма любов, преминала отвъд пределите на смъртта.“ – 
Евгения Атанасова-Тенева, главен продуцент на „Ръкописът“, БНТ.

Представя: изд. „Монт“

Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито

16:00
Представяне на трилогията „Нов световен ред“

Защо трябва хората да бъдат информирани за разчетите на Новият световен ред и за 
правото да се говори свободно?

„Новият световен ред“ – първи том, съставител Стефан Калайджиев 

„Мрачни величия“ – втори том, автор Текс Марс 

„Под знака на глобалната окупация“ – трети том, автор Гари Ка

Представя: изд. „Хелиопол“

Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито

17:00
Представяне на романа „Белвю“ на Ивана Добраковова

Съвременен роман на млада словашка писателка, отличен с национална награда за 
млади литературни таланти. Книгата е от поредицата „Новите лица на литературна 
Европа“, издавана с подкрепата на програма „Творческа Европа“. С участието на 
преводача Асен Милчев.

Представя: изд. „Наука и изкуство“

Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито

18:00
Представяне на романа „Средният индекс на щастие“ на Давид Машадо

Давид Машадо ще представи романа си „Средният индекс на щастие“. Това е книга за 
непоклатимата надежда и трънливия път към щастието. Едно пътуване се превръща 
във възможност за главния герой да възстанови връзката с децата си, да намери нов 
смисъл на живота си и да осъзнае, че щастието трябва да се търси в малките неща и 
да се постига стъпка по стъпка. Драматичен и реалистичен, но и с комични моменти, 
романът потвърждава таланта на Давид Машадо (р. 1978) като един от най-добрите 
португалски белетристи на своето поколение.

Представят: изд. „Изида“ и Институт „Камойнш“ 

Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито

18:00
Среща с автограф с Димана Йорданова, 

Димана Йорданова е автор на „Жената и мъжете, които бях“. Новата й стихосбирка „По 
гръбнака“ е вече факт. Редактор Елин Рахнев, художник и оформител Христо Гочев.

Представя: изд. „Жанет 45”

Място: Шатра А, Щанд А15

18:30 
Среща с автограф с Георги Константинов

Георги Константинов е един от най-нежните лирици в съвременната ни поезия. Автор 
е на повече от 35 стихосбирки, сред които „Една усмивка ми е столица“, „Общителен 
самотник“, „Обичам те дотук“. По негови текстове са създадени много естрадни песни, 
които се превръщат в хитове. Поезията на Георги Константинов е превеждана на 
английски, френски, руски, японски, немски, гръцки, арабски, хинди и др. езици.

Авторът е носител на национални и международни награди.

Представя: изд. „Хермес“; Място: Шатра 12

19:00
Изгряващи, признати, вечни: преводачите представят подбрани 
съвременни и класически автори

Ще бъдат представени книги на изгряващи нови европейски писатели като Иви Уайлд, 
Биргюл Огуз и Лоренцо Амури, вече издадени на български творби на международно признати 
автори като Софи Оксанен и Ягода Михайловска-Георгиева, първи български преводи на 
произведения на класици като Джон Голзуърди и Карл Гелеруп. С участието на преводачите 
Хубавинка Филипова, Весела Лулова-Цалова, Таня Попова, Росица Цветанова и Емил Минчев.

Представя: изд. „Персей“

Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито
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31 май (четвъртък)

13:00
Кратка лекция на тема „Как да издам книга“

„Фабрика за книги“, платформата за самопубликуващи се и независими автори, представя 
кратка лекция на тема „Как да издам книга“. Ще разгледаме етапите, през които трябва 
да премине вашият ръкопис, за да се превърне в книга, както и кои са потенциалните 
проблеми. Пригответе си въпроси, защото ще имате възможност да ги зададете в края 
на срещата. Един от участниците ще има възможност да спечели лична консултация за 
реализиране на бъдещия си проект.

Представя: „Фабрика за книги“

Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито

17:00
Аудиокнигите в България по пътя на успеха

За 5 години сме създали 150 качествени аудиокниги. Ще представим новите си проекти, 
ще раздаваме много подаръци, ще ви срещнем с любимите ви автори и актьори.

Представя: Аудиокниги.бг

Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито

18:00
Представяне на „Камино: Пътят на завръщането“ на Тихомир Иванов 

Един мислещ, непримирим, млад и вече разочарован човек, който не вярва в лесните 
отговори, тръгва да дири себе си. За по-напряко – през Камино де Сантяго. Още от 
първата крачка знае, че пътуването навътре е самотно занимание, и смътно подозира, 
че завръщането ще е ново начало. Накрая вече го знае. За да е сигурен, че ще открие 
своите истини, избира прословутия 800-километров поклоннически маршрут, обрасъл 
със славата на себепознанието.

Представя: изд. „Кибеа“

Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито

18:00
Среща с автограф с Йордан Радичков

Йордан Радичков е автор на сборниците с разкази „Малка човешка комедия“, „Игра на 
гъски“. Новият му сборник „Двеста линейки на час“ излиза под знака на „Жанет 45”.

Представя: изд. „Жанет 45”

Място: Шатра А, Щанд А15

19:00
Представяне на книгите на проф. Илия Илиев

„Орнамент“ – теория на конструкцията на орнаменталната композиция, базирана на 
класическата естетика на XIX в. и мои собствени открития в тази област. Това е един 
обогатен спомен от преподаването ми по композиция в Националната художествена 
академия. Изданието е на английски език. 

„Моят път“ – избрани мои мозаечни произведения с обяснителен текст на английски и 
италиански език.

„Мозайки от паркетиращи и неправилни конвексни петоъгълници“ – дългогодишни 
изследвания в тази област и развитие на идеите на Марджъри Райс и нейния графичен 
език. Изследване на мрежите и тяхното развитие, свързано с откритието на много нови 
хибридни мрежи, както и алгоритъма за търсене на нови типове мрежи.

Представя: изд. „Архимед“

Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито

19:00 ч. 
Среща с автограф с Рене Карабаш

Рене Карабаш е автор на стихосбирката „Хълбоци и пеперуди”. Дебютът й в прозата е с 
романа „Остайница”.

Представя: изд. „Жанет 45”

Място: Шатра А, Щанд А15

1 юни (петък)

13:00
Представяне на книгата/албумът „Невидена река“ на Мирослав Моравски

„Невидена река“ разказва първата от историите в „Коренуване“ – авторски спектакъл 
на Мирослав Моравски, съчетание между концерт и представление. Историята споделя 
преживелиците на сладкодумния разказвач и музикант Радо, които обикаля Родопите, 
Странджа и други вълшебни места из България, и докато търси нови песни и легенди, 
започва да открива себе си.

Представя: Мирослав Моравски

Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито
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18:30 
Среща с автограф с Петя Александрова

Петя Александрова е българска журналистка и писателка. Родена е през 1948 г. в Ямбол. 
Завършва българска филология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. 
Автор е на 7 книги с поезия и проза за възрастни и 19 сборника с приказки и поезия за деца. 
Стиховете є са превеждани на английски, полски, румънски, руски, словашки и турски език.

Представя: изд. „Хермес“

Място: Шатра 12

19:00
Оля Стоянова представя романа „Пътят към Тива“ от Яница Радева

Романът „Пътят към Тива“ среща читателя с нов прочит на мита за Едип. Сюжетът 
проследява детството и младостта на героя до стигането му в Тива, като се редуват 
епизоди от житейските перипетии на главните персонажи – Едип и жрицата Дора. 
Срещата им предлага различен поглед към една от най-известните митологични 
сцени – разгадаването на енигмата на сфинкса. Последната част на романа размества 
митологичните пластове, описвайки връзката между двама души от наши дни и поставя 
образа на Едип като актуален за всяко време и общество.

Романът е с номинация за Националната литературна награда за български роман на 
годината „13 века България“ за 2018 година.

Представя: изд. „Парадигма“

Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито

19:00 ч.
Среща с автограф с Ангелина Александрова,  
Йорданка Белева, Лилия Йовнова и Росен Карамфилов

След представянето на сцената на Пролетен базар на книгата, ще можете да се срещнете 
с поетите и лично.

Представя: изд. „Жанет 45”; Място: Шатра А, Щанд А15

19:00 ч.
Премиера на дебютната стихосбирка на Бистра Величкова  
„Бог в очакване на дилъра“ 

„Бог в очакване на дилъра“ е болезнен и суров калейдоскоп на съвременността ни, побрал 
множество стъкълца, всяко от които е запечатало късче от многопластовия сюжет на 
живота, нечия пестеливо разказана история, която започва преди стихотворението и 
продължава след последния стих..“ – Аксиния Михайлова

„Бистра Величкова говори от името на изхвърлените от редиците на успяващите. 
Нещастно влюбени, подминати от късмета, пияни и наркотизирани, бълнуващи 
изминалото и идващото време.“ – Палми Ранчев

Представя: изд. „Ерго”; Място: Перото, НДК

16:00
Представяне на детската книга „Лети, лети слон”  
от Севдалин Генов и Кръстю Пастухов

„Лети, лети… слон!“ – приказки – истински приказки! За забава и наслада! Изпълнени с 
невероятности и приключения, с фантазия и много смях! Това са авторски съвременни 
приказки без баналните мечки и зайци. Авторите Кръстю Пастухов и Севдалин Генов са 
създали широк спектър от герои – Фаропазача и Смешния художник, дъждинките и Били 
Бадемчето, Деси Джобната и Фъфтити Мъфтити. 

Представя: изд. „Жанет 45“

Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито

17:00
„Рисувай смело“ част 1

Авторите на поредицата „Рисувай смело“ Brave Tomatoes имат многогодишен опит в 
създаването на образователни детски книги и игри. Поредиците им са преведени на повече 
от 15 езика и са публикувани в десетки страни. Носители са на редица награди, а книгите и 
игрите им се радват на успех сред деца, родители и преподавателски организации по целия 
свят. „Рисувай смело“ е грижливо разработена серия, която в прости стъпки помага на 
децата да усвоят разнообразни техники и принципи на рисуването. Процесът е забавен и 
създава достъпна основа, която малките художници свободно могат да надграждат.

Художник: Анна Илза Райчева

Представя: изд. „Колибри“; Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито

17:30
Представянето на книгата „Поезия от испанския поет Виктор Ботас“

Прожекция на документалния филм за поета Виктор Ботас „С езика на меланхолията“ 
(2004) от Хосе Авел. Ще вземат участие: доц. Дария Карапеткова, преподавател в СУ „Св. 
Климент Охридски“ и преводач от италиански, доц. Йордан Ефтимов, поет, литературен 
критик и преподавател в Нов български университет, Рада Панчовска, поет, преводач и 
издател на книгата. Ще се прочетат стихотворения на испански и на български. Ще бъде 
предложена чаша вино.

Представя: изд. „Проксима-РП“, Институт „Сервантес“

Място: Пространство Сервантес - ул. Света София, 3

18:00 ч. 
Поетична вечер с „Жанет 45“

Среща с поетите Ангелина Александрова, Йорданка Белева, Лилия Йовнова и Росен 
Карамфилов, които ще четат от книгите си „15 ангела на върха на пръста ми“, 
„Пропуснатият момент“, „Моментът, преди порастване“ и „Въпреки бурите“.

Представя: изд. „Жанет 45“

Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито
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2 юни (събота)

10:00
Представяне на „Принцесешки истории и други  
необикновени случки“ на Катя Антонова

Книгата „Принцесешки истории и други необикновени случки“, пъстра колекция от детски 
приказки, в която ще откриете и вълшебства, и пакости, е издадена за първи път през 
2011 г. като дебют за Катя Антонова. Приказките са написани специално за двете й 
дъщери, а в последствие се превърнаха в любими на много български деца. Настоящето 
издание отново е дебют, но за художничката Мира Мирославова, която е автор на 
новите илюстрациите. А те пък превръщат книгата в едно издържано произведение на 
изкуството – съкровище за детската библиотека.

Представя: изд. „Рибка“

Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито

11:00
„Рисувай смело“ част 2

Авторите на поредицата „Рисувай смело“ Brave Tomatoes имат многогодишен опит 
в създаването на образователни детски книги и игри. Поредиците им са преведени на 
повече от 15 езика и са публикувани в десетки страни. Носители са на редица награди, 
а книгите и игрите им се радват на успех сред деца, родители и преподавателски 
организации по целия свят.

„Рисувай смело“ е грижливо разработена серия, която в прости стъпки помага на децата 
да усвоят разнообразни техники и принципи на рисуването. Процесът е забавен и създава 
достъпна основа, която малките художници свободно могат да надграждат.

Художник: Анна Илза Райчева

Представя: изд. „Колибри“

Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито

12:00
Представяне на „Чудото в 5 сутринта“ от Джеф Сандърс 

Книгата е наръчник по ранно ставане и овладяване на деня преди закуска. Авторът е 
преподавател и треньор по продуктивност, маратонски бегач на дълги разстояния и 
водещ на едноименния подкаст. В книгата си той е извел 7 стъпки за здравословен и 
балансиран начин на живот, способни с лекота да убедят и най-заклетата сова, че понякога 
чучулигите пресичат с предимство.

Представя: изд. „Жануа‘98“

Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито

13:00
Официална среща – „Книгата – главен герой на театралната сцена“

На официалната среща ще бъдат представени издатели, театри, автори, актьори, 
драматурзи, композитори и режисьори, които сътворяват другия живот на Книгата, в 
друго изкуство. Ще бъде връчено отличието „Златна монета“ за култура на театрали и 
издатели за креативно популяризиране на българската книга. Ще бъде представена книгата 
с разкази „Обичам Ви 8“ на осемгодишната Рея Боян Аврамова – откъс от книгата е включен 
в Театралния спектакъл „Галактика на поколенията“. На официалната среща ще бъде показана 
на живо част от този театрален спектакъл с участието на актьора Антон Радичев.

Представят: Съвета на Европейската научна и културна общност и Клуба на българския 
културен и научен елит

Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито

14:00
Представяне на „Таласъмите не спят зимен сън“ на Николай Гергов

Николай Гергов е изключително талантливият автор на „Таласъмите не спят зимен сън“. Той 
е завършил висшето си образование във Факултета по журналистика и масова комуникация, 
така че умело изразява идеите си като творец. Очаквайте вълнуващ разговор с писател, 
който знае за проблемите на нашето време, но не просто ги изтъква, той ги изкрещява 
чрез емоционалната плеяда в мрачните урбанистични небеса на романа си „Таласъмите не 
спят зимен сън“. Той ще ви спусне по склон от размишления, като изкачването му обратно 
зависи от вас. А бъдещите му проекти неминуемо ще ви ентусиазират и възхитят. 

Представя: Фабрика за книги

Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито

15:00
Сборно представяне на поетични книги  
на издателства „АРС“ и „Scribens“ за 2017 г. и 2018 г. 

В рамките на това събитие ще бъдат представени дебютните стихосбирки на Христо 
Мухтанов „Опити за еволюция“, „inclavo“ на Мария Куманова, „Когато темата бяга от 
времето“ на Милена Спириева, както и второто, преработено издание на „С – малка 
бяла книга за незаглъхващи перкусии“ с автори Валентин Дишев и Левена Филчева, „Преди 
тишината“ на Теодора Тотева и „Зоната – антология за съвременна българска поезия, 
том 1“ с текстове на Александър Христов, Анна Александра, Анна Лазарова, Антонина 
Георгиева, Вангел Имреоров, Виолета Кунева, Георги Гаврилов, Елена Ташева, Кристина 
Радославова, Наталия Иванова, Росен Григоров, Теа Монева, Теодора Лалова, Теодора 
Тотева, Христо Мухтанов. В рамките на един час ще звучат откъси от всяка от 
книгите, думи на авторите и издателите – как започва традицията на „АРС“, където 
са дебютирали много от утвърдените днес поети, как се обособява „Scribens“, какво 
предстои, какви книги са в процес на издаване, кога предстои да излязат.

Представят: изд. „АРС“ и изд. „Scribens“

Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито
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16:00
Представяне на „Сърцевината на Карате-до“ на Шигеру Егами

Преводачът Явор Дянков ще представи книгата „Сърцевината на Карате-до“.

Представя: изд. „Хелиопол“

Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито

17:00
Представяне на „Фабиян и хаосът” на Педро Хуан Гутиерес

Авторът на „Мръсна хаванска трилогия“, „Кралят на Хавана“, „Тропическо животно“ с нов роман 
за българската публика! В превод на Еми Барух и художествено оформление на Люба Халева.

Представя: изд. „Жанет 45

Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито

17:00 ч.
Среща с автограф с Владислав Христов

Представяне на книгата му с публицистика „Продължаваме напред“ и стихосбирката 
„Обратно броене“. „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

„В тази книга Владислав Христов е осъществил баланс между лаконичността и 
осмислянето. Обратното броене на зрелостта е започнало.“ – Силвия Чолева

Представя: изд. „Ерго”

Място: Шатра А, щанд А8

18:00
Представяне на „Хайку“ на Андрей Филипов

Сипе ситен дъжд,

ангел сее сънища –

тихо, тихо... чуй.

Четете ги по малко, по няколко, защото всяко хайку е като капчица дъждец по 
повърхността на езеро. Ако се опитате да обхванете цялата повърхност на водата, 
няма да усетите стойността на едната капка, която е дошла някъде от висините, за да 
направи своя мъничък вълшебен кръг и да се слее с езерото на душата.

Казаното по-горе не означава, че книгата на Андрей Филипов, вдъхновено илюстрирана 
от Светлин Русев, няма своята изящна свързваща нишка. Просто не бързайте.

Представя: Андрей Филипов

Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито

18:00
Среща с автограф с Росен Кукушев и стихосбирката му  
„След опиянението“

„В своята стихосбирка „След опиянението“ Росен Кукушев ползва една „сгъстена“ 
поетика. В този смисъл, макар и доста различна, неговата поезия напомня за Николай 
Кънчев. Не е лесна за четене, но няма празни редове. Тя не е за читатели, които търсят 
традиционна поетичност и романтика, а за тези, които изпитват удоволствие от 
трудното, задълбоченото четене.“ – Владимир Левчев

Представя: изд. „Ерго”

Място: Шатра А, щанд А8

19:00
Представяне на „Мистичната Странджа“ на Димитър Тонин.

„Мистичната Странджа“ е енциклопедичен пътеводител на свещените места. Книгата 
описва детайлно над 450 обекта, в това число светилища гробници, некрополи, оброчища, 
вековни дървета параклиси, църкви и мегалити. Проучването е правено в продължение на 
10 години лично от автора Димитър Тонин.

Представя: изд. „Шамбала“

Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито

3 юни (неделя)

10:00
Представяне на „Лицата на Филипините“ на Наталия Бояджиева 

Разказите на Наталия Бояджиева са земни и истински, но и изпълнени с някакво неуловимо 
вълшебство. Акцентите в тях са два, също както и в първата є книга за Китай. От една 
страна фокусът е насочен към жените, техният живот и вътрешен свят, като в същото 
време изкачваме стръмните планински пътеки на Кордилера, посрещаме Великден в 
многомилионна Манила, сред самобичуващите се фанатици и навлизаме дълбоко в джунглата 
– дома на аета. Добре дошли в страната, разположена върху повече от 7 хиляди острова!

Представя: изд. „Ерове“

Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито
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11:00
Представяне на „Рай на земята. Валдорфската педагогика у дома  
и изграждането на семейна култура“ на Шарифа Опенхаймер

Книгата на Шарифа Опенхаймер „Рай на земята. Валдорфската педагогика у дома и 
изграждането на семейна култура“ ще представи Мирослава Вахрам – валдорфски детски 
учител в Арт център „Нео Гея“. Валдорфската педагогика, базирана върху антропософското 
познание за човека, е оригинална цялостна концепция за хармоничното развитие на 
личността на детето чрез стимулиране на творческия му потенциал и реализиране на 
индивидуален подход.

Представя: изд. „Кибеа“

Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито

12:00
Представяне на „Над 8000 метра. Анапурна, Дхаулагири,  
Макалу“ на Атанас Скатов

„Всяка моя експедиция описвам подробно в дневник, като се надявам той да достигне 
до повече мечтатели, като мен, и ще се радвам, ако мога да им бъда полезен не само с 
информация, но и с мотивация. Вярвам, че това, което споделям е интересно за всички, 
които искат да научат как преминават експедициите на континенталните първенци и 
върховете над 8000 метра.“ – Атанас Скатов

Представя: изд. „Кибеа“

Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито

13:00
Представяне на „За кого звъни телефонът“ на Владо Береану

„В тази книга разказвам случки от моя живот и представям събития, на които съм бил 
свидетел. Текста редовно изпращах на близки и приятели, на които бях поставил една-
единствена задача: да ми казват дали им е интересно и забавно. Техните отзиви бяха почти 
единодушно положителни. Така стигаме до основната цел на това писание – да ви представи 
света такъв, какъвто съм го видял аз. А на теб, читателю мой, ти пожелавам да се забавляваш, 
а не да очакваш прозрения, които да променят живота ти из основи.“ – Владо Береану.

Представя: изд. „Прозорец“

Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито

13:00
Среща с автограф с Бистра Величкова  
и стихосбирката є „Бог в очакване на дилъра“

„Бог в очакване на дилъра“ е болезнен и суров калейдоскоп на съвременността ни, побрал 
множество стъкълца, всяко от които е запечатало късче от многопластовия сюжет на 
живота, нечия пестеливо разказана история, която започва преди стихотворението и 
продължава след последния стих..“ – Аксиния Михайлова. 

„Бистра Величкова говори от името на изхвърлените от редиците на успяващите. 
Нещастно влюбени, подминати от късмета, пияни и наркотизирани, бълнуващи 
изминалото и идващото време.“ – Палми Ранчев

Представя: изд. „Ерго”

Място: Шатра А, щанд А8

14:00
Представяне на „Създателят на Тайсън,  
Моят живот с Кас Д’Амато“ на Майк Тайсън

Втората част от историята на Железния. Животът на Майк Тайсън с неговия ментор и 
абсолютен вдъхновител – легендарния треньор Кас Д’амато. Историята на Кас Д‘Амато 
е хронология на най-тъмните години в професионалния бокс. Десетилетия, в които ФБР, 
полицията и сенатът започват серия от разследвания. Треньорът на Тайсън неизменно е 
в центъра на всички събития. Полученият опит му помага да пресъздаде възможно най-
подходящата среда за отглеждането на неговия мечтан шампион. Гост на представянето 
ще бъде Огнян Георгиев, журналист, спортен коментатор и преводач на книгата.

Представя: изд. „Жануа‘98“

Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито

15:00
Представяне на „Матвей Вълев – хумор и сатира“,  
съставител и редактор Мая Славова

Сборникът с хумористични разкази и фейлетони на Матвей Вълев представя пред 
съвременния читател този забравен от широката публика творец в по-нова светлина. 
Не като пътник през океана към далечна Бразилия, нито като моряк „на котва”, а като 
човек с живо чувство за хумор, който от почти всяка житейска ситуация може да направи 
остроумно четиво, което ни кара да прихнем от смях в най-неочакван момент. Книгата 
съдържа 126 фейлетона, събрани от различни периодични издания от 1922 до 1944 г. Сред 
тях са: „Българан“, „Маскарад“, „Жило“, „Жупел“, „Щурец“ и др.

Представя: изд. „Силует“

Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито

17:00
Премиера на „Без невинни“ на Иво Беров

„Но ще сбърка онзи, който съзре в новия роман на Иво Беров главно автобиографичната 
линия, която, без съмнение, присъства. Защото всяка добра литература е почти 
невъзможна за разчленяване и описване сплав от „аза” на автора, от целия житейски опит и 
културен багаж, който той носи, но освен това е и напълно самостоятелно живо създание, 
което живее според законите на езика и на литературното творчество.“ – Деян Енев

Представя: изд. „Рива“

Място: Сцена на Пролетния базар на книгата на открито
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