47. СОФИЙСКИ МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА КНИГАТА
10. – 15. декември 2019 г.
Национален дворец на културата

47-ият Софийски международен панаир на книгата и 7-мото издание на Софийския
международен литературен фестивал се организират от Асоциация „Българска книга“ с
подкрепата на Министерството на културата на Р България и Столична община и в
партньорство с Международната организация на франкофонията, посолство на
Швейцария в България, Френски културен институт, Софийски университет „Свети
Климент Охридски“ и Национален дворец на културата.
Събитията са част от Културния календар на Столична община за 2019 г.

ПРОГРАМА
* в синьо са маркирани събития, подходящи за детска аудитория

10.12.2019 (вторник)

17:00
Централно фоайе на НДК
Официално откриване на 47. Софийски международен панаир на книгата
С участието на джаз формация „София“

11:00
Щанд № 117
Среща с автограф с Невена Басатова, автор на практичния наръчник „Детска академия за
добри обноски“
„Детска академия за добри обноски“ е книга за правилата, които не ограничават, а дават
свобода на всяко дете. Експертът по добри обноски Невена Басарова събира най-важното от
своя опит в обучението по етикет. С помощта на прекрасните илюстрации на Стелияна Донева

книгата се превръщат във вълнуващо приключение, което помага на читателите да откриват
света около себе си с уверена усмивка.
Представя: Издателство „Софтпрес“

12:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Изключителната истинска история на оцеляването: „Пианистът“ от Владислав Шпилман
По тази книга е направен филмът на Роман Полански „Пианистът“. В новото издание са
добавени и записки на спасителя на Владислав Шпилман, германския офицер Вилм Хозенфелд
и един внушителен послеслов на певеца дисидент Волф Бирман.
Представя: Издателство „Елиас Канети“

14:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Представяне на книгата „Под ръка с демокрацията”, автор Христо Милков
Обект на изследване в монографията е времето от 10 ноември 1989 г. до юни 1990 г. – кратък,
но твърде интензивен период от най-новата ни история. Проследени са събития и лица, с които
свързваме първите прояви на нашата демокрация. Източници са лозунги, плакати, речи на
партийни лидери, обръщения, анкети, публикации във вестници – партийни органи.
Представя: Издателство „Ариадна“

14:00
Литературен клуб „Перото“, НДК
Представяне на книгата: „Защо медът е толкова сладък?” - приказка с образователни игри от
Мая Бочева - Уики
Авторката Мая Бочева - Уики ще запознае децата с героите от книгата и заедно ще играят на
някои весели игри от изданието. По време на представянето „Курабийница“ ще раздадат на
гостите от най-новите си джинджифилови меденки, за да допринесат за коледното настроение,
а „Бон-Бон“ ще изпълнят някои от най-любимите ни детски песнички.
Представя: Издателство „Tat Creative“

16:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Писателят-пътешественик Або представя книгата „Поводи за връщане“

Або е от поколението, родено след 1990 г., което „живее“ свободата и открива светове.
Обиколил четиресет страни, авторът представя второто издание на романа си „Поводи за
връщане“. Неговият герой пътува по непознати места, среща нови и различни хора от цял свят
и търси себе си.
Представя: Издателство „Рива“

17:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Представяне на изданието „Приказки за страната Е“ от Тони Шан (Антоанета Николова), с
илюстрации на Пейли (Пенка Самоковлиева) и графичен дизайн Яна Левиева
Необикновените пътешествия на малкия Коко, който с лекота преодолява времена и
пространства и попада в Страната на неродените деца, за да я спаси от Полъха на Времето, ни
връщат към нашите детски фантазии и спомени и ни напомнят за вълшебството на приказките,
единяващи човешкото въображение и делничен опит и предполагащи не само забавен, но и
философски прочит на реалността.
Представя: Издателство „СОНМ“

18:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
„Хари Потър - 20 години магия“
Една поредица, предаваща любовта към книгите от поколение на поколение. Къде се крие
магията на „Хари Потър”? 19 години след появата на първата книга у нас посвещаваме
събитието на любовта към книгите и магията на четенето.
Представя: Издателство „Егмонт“

18:00
Щанд № 326
Среща с автограф с Владимир Зарев
Представя: ИК „Хермес“

18:00
Щанд № 325
Среща с автограф с Мартин К. Илиев

Мартин К. Илиев е лауреат на ХХХV Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“
– 2018 г. Книгата „В печалния хан на дните“ се издава със съдействието на Община Стара
Загора.
Представя: ИК „Жанет 45“

18:30
Щанд № 325
Среща с автограф със Стефан Цанев
При нас пристига ново издание на романа „Мравки и богове“ с въздействаща корица, дело на
художника Христо Гочев.
Представя: ИК „Жанет 45“

19:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Съвременното лице на украинската литература
Среща с писателите Гаска Шиян, Остап Сливински и Христя Венгринюк
Представя: Посолство на Украйна, Фондация „Мати Украина“, Украински институт за
книгата

11.12.2019 (сряда)

15:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Представяне на книгата „Всичко, което извира от сърцето любов ли е?“ на Камелия К.
Александрова
Чрез любовта, която имаме вътре в нас, можем да постигнем всичко – любов, здраве и пари.
Ние сме сътворителите на собствения си живот. Какво е щастието? Какво е необходимо, за да
намериш щастието си? Всичко това, превърнато в 200 страници.
Представя: Kамелия К. Александрова

16:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Представяне на програма „Творческа Европа“

Десислава Панчева - ръководител на Бюро Творческа Европа България, ще представи
възможностите, които програмата предлага за издателства, които искат да реализират пакетни
проекти с превод на европейска художествена литература на български.
Целта на направление „Литературни Преводи“ на програма Творческа Европа е да подпомогне
културното и езиково многообразие в Европа, да насърчи транснационалното разпространение
на висококачествени литературни произведения, както и да предостави възможност на
европейската литература да достигне до публики.
За да научите повече или да зададете конкретни въпроси относно програмата, пишете на
contact@creativeeurope.bg или посетете Фейсбук страницата на Бюрото @CEDBULGARIA.
Представя: Десислава Панчева, ръководител на Бюро Творческа Европа България

17:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
„Пътеводител в квантовия свят“ от Джим Ал-Халили
Пътуването в квантовия свят, на което ни води тази книга, започва със съкрушителния фокус на
природата, в който откриваме, че атомите – противно на правилата на ежедневния опит, могат
да съществуват на две места едновременно. За да разберем как е възможно това, авторът ни
връща в зората на ХХ век и ни прави свидетели на раждането на една математически красива,
но в действителност непредсказуема теория – квантовата механика, която през следващите сто
години ще разруши из основи смятаните за непоклатими представи на човечеството за
структурата на Вселената. За книгата ще говори астрофизикът д-р Владимир Божилов.
Представя: Издателство „Дамян Яков“

17:00
Литературен клуб „Перото“, НДК
Представяне на книгата с избрана поезия на Тадеуш Домбровски „Тишината след мен“
„Стихотворението ни позволява да видим света и себе си от различна перспектива, разширява
хоризонтите, освобождава ни от стереотипите, предразсъдъците и познавателните щампи. То е
урок по емпатия“, казва Домбровски. С автора разговаря поетът Пламен Дойнов. Стихове чете
актьорът Станислав Кертиков. Събитието се организира съвместно с Полския институт в София.
Представя: Издателство „Ерго“

18:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Представяне на кулинарната книга „Около масата“

Здравословното и вкусното в едно. Знаем, че е възможно и постижимо. Но за това ще ни
разкажат повече кулинарите Елена Петрелийска и Николай Иванов, автори на готварската
книга „Около масата“.
Представя: Издателство „Егмонт“

18:00
Литературен клуб „Перото“, НДК
Официална церемония по връчване на наградата „Иван Николов“
Националната награда за поезия „Иван Николов“ е учредена през 1994 от издателство „Жанет
45“. Отличието се връчва в две категории – за цялостно творчество и за най-добра поетична
книга за годината. Първият лауреат на наградата е Христо Фотев, а носители на наградата през
годините са Константин Павлов, Вера Мутафчиева, Георги Борисов, Александър Секулов, Петър
Чухов, Марин Бодаков. Наградата за поезия „Иван Николов“ е частна инициатива, необвързана
с държавните институции и спонсорирана единствено от издателство „Жанет 45“. Нейната цел
е да бъде израз на подкрепата, която издателството оказва на съвремената българска поезия и
литература.
Представя: ИК „Жанет 45“

18:00
Щанд № 326
Среща с автограф с авторите и илюстраторите на „Ставри и Прокопи. Истории до контейнера
за смет“
Представя: ИК „Хермес“

18:00
Щанд № 117
Среща с автограф с Елена Павлова, автор на „Приключение в Долната земя. Коледари срещу
хали“
Новата книга на многократно награждаваната Елена Павлова повежда читателите на шеметно
пътешествие, в което древните български традиции оживяват. Две деца попадат в непозната
страна, където се сблъскват с чудовищните хали и коледарите с омайни гласове. На карта е
заложена съдбата и на двата свята... Даже не на карта, по-скоро на зарче.
Представя: Издателство „Софтпрес“

18:00
Щанд № 211
Представяне на класическия роман на Антъни Тролъп „Семейство Палисър“ от преводача
Емил Минчев.
Романът, превърнат в един от най-прочутите телевизионни сериали. Увлекателна, но и
поучителна история за любов и алчност, гордост и амбиции, от един от най-големите класици
на европейската литература. Три желани и амбициозни жени се опитват да открият пътя към
щастието, без да жертват своята индивидуалност или да изневерят на принципите си в
задушаващо консервативния свят на Англия от средата на XIX век, съчетавайки копнежите на
сърцето си с изискванията на благоприличието и добрите порядки.
Представя: Издателство „Персей“

19:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Представяне на книгата „Балканалия“: Кръвта е по-сладка от меда, автор Самира Кентрич
Среща с автора на „Балканалия“ – графичен роман от словенската художничка и визуален
артист - Самира Кентрич. Водещ на събитието: Георги Ангелов. С думи за книгата: проф. д-р
Веселина Вълканова и проф. Анри Кулев.
Представя: Издателство „Парадокс“

12.12.2019 (четвъртък)

13:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Представяне на книгата „ Художникът почти вълшебник“, Вадим Лазаркевич в четири
приказки
Книгата за деца „Художникът почти вълшебник” съдържа четири приказки - „Гъбарко“,
„Медената пита“, „Зайо Байо библиотекар“ и „Зайовата къщурка“ с оригинални илюстрации на
Вадим Лазаркевич - най-популярният детски художник за поколения българи.
Представя: Издателска къща „Инфодар“

13:00
Мраморно фоайе, НДК
Юули Ниеми представя „Не върви сам по пътя”

Младата авторка Юули Ниеми е поетеса и това е нейният първи роман. Като „роман за първата
любов” определя тя своята книга. Причината този „роман за първата любов” да бъде отличен
сред други подобни и да получи Нациналната награда на Финландия за младежка литература
за 2016 г. е цялата съвременна проблематика на съзряването, неусетно включена в
повествованието, както и несравнимият поетичен стил на писателката.
Представя: ИК „Емас”

13:00
Литературен клуб „Перото“, НДК
Представяне на поетичния сборник на Хайри Хамдан „Водните лилии на паметта“
Хайри Хамдан е носител на световни литературни награди в Египет, Саудиска Арабия и
Палестина. Творбите му, освен на арабски, са издавани на английски, френски, испански,
италиански, македонски, немски, украински, шведски и други езици. Носител е на наградата на
съюза на българските преводачи – 2018 г. и на награда „Перото“ за превод през 2018 г.
С участието на Здравка Евтимова
Представя: Издателска къща „Знаци“ – Бургас

14:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Премиерно представяне на книгата „Книга за Иран - история на изкуството“, превод Ангел
Орбецов
Настоящата монография, дело на професора по изкуство в университета Шахед в гр. Техеран
Хабиболлах Аятоллахи, е част от един многоаспектен проект за комплексно проучване на
иранското общество и култура. Главното ѝ достойнство е цялостният преглед на развитието на
различните видове изкуство в иранските земи от най-дълбока древност до наши дни, при който
е откроен уникалният и непреходен принос на иранския гений към съкровищницата на
световното изкуство. Книгата представя преводачът Ангел Орбецов.
Представя: Културно представителство на ИР Иран и ИК „Гутенберг“

15:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Представяне на книгата „Наследственоправна поема” на проф. Огнян Герджиков
След гражданскоправната, облигационната, вещната и семейната поеми проф. Огнян
Герджиков ни поднася в римуван преразказ силуета на българското наследствено право. Тук не
става въпрос за отношение към смъртта и човешката алчност, а за отношение към закон с

хилядолетни корени, който се опитва да регулира една природна неизбежност чрез
нормативна доброта и справедливост. Поетичното е идеалът за тях, въплътен в законови
текстове.
Представя: „Български Бестселър“

16:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Представяне на книгата на проф. д-р Лилия Райчева „Магията „Минута е много“ (4040
въпроса и томбола от едноименното телевизионно състезание на Българската национална
телевизия)
Седма поред книга в историята на предаването „Минута е много”, което излиза за пръв път в
ефир на 22 февруари 1980 г. и се излъчва до последния ден на 2011 г. В книгата са включени
4040 въпроса и 4000 отговора от различни области на познанието и зрителски загадки. 40
въпроса, подготвени от трикратни победители в предаването, са оставени без отговор и ще
участват чрез специален талон в томболата на 40-ия рожден ден на „Минута е много” на 20
февруари 2020 г.
Представя: ИК „Тип-топ прес“

17:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Представяне на книгата „Великата България на Волга през средните векове“
Книгата разказва историята на втората средновековна българска държава, известна като
Волжка България, запознава с бита и порядките на волжките българи.
Представя: Издателство „Просвета“

17:00
Щанд № 408
Среща с автограф с писателя Пламен Антов и най-новата му книга с разкази „Голямо червено
слънце, самотни електрически светлини“
„Това е книга за днешна България и на пръв поглед тя лесно би могла да се определи като
реалистична. Реализмът й обаче е от по-особено естество“, казва за книгата Кристин
Димитрова.
Представя: Издателство „Ерго“

18:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Представяне на дебютния роман на Надежда Динева „Орденът на скорпионите“
Това е роман без аналог за борбеността, титаничния магнетизъм на загадките и мощта на
душата. За необятния риск, който ни чакa след деветия кръг на Ада. За сиянието на
безусловната любов, която има да ни каже нещо. Може ли да ни накара да погледнем с очите
на вярата, а не с тези на страха?
Между кориците на тази книга се спотайва един различен прочит на нашето съвремие, чийто
писател е тероризмът. Кървавото му перо оставя своите следи, които отвеждат по пътя към
нова мистерия. Малцина поемат по него, а ти... ще се осмелиш ли?
Представя: Надежда Динева, автор на „Орденът на скорпионите“

18:00
Щанд № 326
Среща с автограф с Весела Люцканова
Представя: ИК „Хермес“

18:00
Щанд № 325
Среща с автограф с Петя Кокудева
„Поздрави от синята палатка“ събира 95 от най-ценните ми срещи със света. Това не е
пространен пътепис, а калейдоскоп от кратки, фрагментарни истории с много личен поглед към
разнолики места и култури. Някои от текстовете са същински трилъри, други са разговори,
трети са документален разказ - от вулкан, кафене или оризище, четвърти са фрагмент от
философията на далечна култура…
От Скандинавия, Прибалтика и Русия през Азия и Нова Зеландия до Африка и САЩ – тези
пътешествия ще ви отведат в домовете на велики писатели и на обикновени хора. Ще ви
разкажат за богове с плетени шапки и за страховити затвори, за хумористични републики и
свободни слонове, за пустинни дяволи и далечни ледници.
5 континента. 25 страни. 95 истории. 145 фотографии. И напомнянето, че всички тези числа
нямат особено значение. Не и без хората, животните и мимолетните срещи завинаги.
Представя: ИК „Жанет 45“

18:00
Щанд № 211
Представяне на скандинавския роман събитие „Мираж 38“ от преводачката Росица
Цветанова
Шел Вестьо спечели най-големите литературни награди в Швеция и Финландия, а шедьовърът
му „Мираж 38“ получи и Наградата на Северния съвет, за която се конкурират книги от всички
скандинавски страни.
Хелзинки 1938 г. 30-годишната Матилда Вийк носи травма от миналото си, но се стреми да я
потисне, започвайки работа в уважавана адвокатска кантора. Всяка първа сряда шефът ѝ кани в
кантората свои четирима приятели. Сред гласовете им Матилда чува гласа на мъжа, който
неколкократно я е изнасилвал, когато е била малка и е била държана в лагер. Той не я
разпознава, а тя планира отмъщението си. До последните страници читателят не знае кой е
той...
Представя: Издателство „Персей“

18:30
Щанд № 325
Среща с автограф с Иван Кулеков
Иван Кулеков представя новата си книга „Бележки за забравяне“ - „Творчеството е
единствената връзка на човека с Бога“.
Представя: ИК „Жанет 45“

19:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Представяне на романа „Утре“ от Радостина А. Ангелова и Александър Станков и разговор с
авторите
„Утре“ е роман в сегашно време за това, което искаме да постигнем в бъдеще. История за
приятелството и семейството, за брака и любовта, за мечтите и страховете. Сърдечна, топла,
истинска, книгата е резултат от необичайния тандем родител и тийнейджър – писателката
Радостина А. Ангелова и синът ѝ Александър Станков.
Представя: Издателство „Софтпрес“

13.12.2019 (петък)

10:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Викторина „Аз познавам мотовете!“
Викторина с деца на възраст от 1. до 4. клас , които ще се състезават по отбори и ще отговарят
на различни въпроси, свързани с мотовете. Отборът с най-много правилни отговори ще получи
четвъртата част от поредицата.
Представя: Издателство „Мармот“

11:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
„Твоята храна“ – защо е важно да намалим хранителните си отпадъци и как да го направим?
Защо е важно да намалим разхищението на храна в собствените си домакинства и как да го
направим? Дискутираме как отношението ни към храната променя планетата. Събитието е в
рамките на проекта за неформално образование „Твоята храна“, съфинансиран от Европейския
съюз.
Представя: Фондация „Биоселена“

13:00
Литературен клуб „Перото“, НДК
Представяне на писателя Златко Ангелов и романа му „Хотелът на спомените“
„С основание бих нарекъл „Хотелът на спомените“ разголващ автобиографичен роман,
изпълнена с драматизъм „семейна сага“, ала най-същностното негово качество е психологизма,
дълбинното познание за човека, за ниското и доброто, за отвратителното и прекрасното у
човека, за безкрайността на човека. В този многопластов, сложен, на места разтърсващ
любовен роман, чрез драмата на сексуалната любов, но още по-силно – на любовта между
бащата и децата – излизат наяве конфликтите, които бележат съдбата на образованите хора на
България преди и след падането на режима през 1989 година.“, казва Владимир Зарев за
изданието.
С участието на Силвия Недкова и Владимир Зарев
Представя: Издателска къща „Знаци“ – Бургас

14:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Представяне на един вълнуващ роман за опасното изкушение да създаваш животи „Творецът на ангели“ от Стефан Брайс
„Творецът на ангели“ от белгийския писател Стефан Брайс разказва история, която извиква у
читателя въпроси за разграничението между вярата и науката и предлага да надникнем в наймрачните ъгълчета на човешкия мозък. Критиката нарича романа „виртуозна творба“.
Изданието е част от проект на издателство ICU, подкрепeн от програма „Творческа Европа“. Ще
бъде представен с участието на преводачката му Мария Енчева.
Представя: Издателство ICU

14:00
Щанд № 316
Представяне на книгата на д-р Стефан Сергиев „100 години футбол в Перник” (от „Кракра” до
„Миньор”). Среща с автора и футболисти и деятели на „Миньор” от различни поколения
Луксозното, богато илюстрирано издание, съдържащо десетки таблици и диаграми,
проследява развитието на пернишкия футбол от учредяването на СК „Кракра” на 16 април 1919
г. и участието в заключителната фаза на първото държавно първенство (1923/1924), през
участието в полуфинала за държавно първенство 1936 г., шампионската титла при юношите
1955 г., четвъртите места в „А” РФГ през 1955 и 1960/1961 г., финалния мач за купата на
Съветската армия (1958), полуфинала за Купата на ПФЛ (1996-1997), двата финала за Купата на
Аматьорската лига, 37-те сезона в „А” РФГ.
Представя: Издателска къща „Тип-Топ Прес”

14:00
Литературен клуб „Перото“, НДК
Представяне на писателя Кристофър Бъкстон и романа му „Бележникът на дявола“
„Българската история, политика и култура играят важна роля в разказа на Кристофър Бъкстон.
Дали скандалната книга, която се появява в малка английска книжарница, разкрива мислите на
първия комунистически диктатор Георги Димитров или пък е подправен продукт на черната
пропаганда? Какво свързва тази книга, едно убийство и едно малко английско частно училище
с България – държава, която е на другия край на Европа, отвъд „желязната завеса?“, пише
Роджър Смит за изданието.

„Бележникът на дявола“ ни кара да преоценим митологията на собствените си светове през
очите на един емигрант и един ученик. С множеството големи и малки светове, които описва,
книгата ни грабва от първата до последната страница.
С участието на Румяна Емануилиду и Златко Ангелов.
Представя: Издателска къща „Знаци“ – Бургас

15:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Представяне на книгата на Геза Чат „Опиум“
В разказите на Чат, белязани от стилистиката на натурализма и пропити от ярките багри на
символизма, оживява свят на ненависти и тайни страсти, на чудовищни злодейства. В
творчеството на писателя се преплитат мистичните детски изживявания и визии, сексуалността
и бруталността на човека, загадките на човешката душа и смъртоносните ѝ проявления.
Представя: Унгарски културен институт и Издателство „Ерго“

15:00
Литературен клуб „Перото“, НДК
Представяне на „Мария Тертер – Царицата“ – исторически роман от Людмила Андровска
Людмила Андровска e родена в София. Завършила е Полиграфическия техникум „Юлиус
Фучик“ и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Български език и литература“.
Сценарист е на ТВ новелите „Не мога да заплача“ и „Риск“, както и на двусерийния ТВ филм
„Вечери в Антимовския хан“, с участието на най-големите български актьори – Невена
Коканова, Георги Георгиев-Гец, Наум Шопов, Васил Димитров, Васил Банов, Васил Бинев,
Мария Каварджикова и др.
През 2001 г. издава първия си роман „Хаос“, а през 2008 г. – двуезичния литературен сценарий
„Данте“ (на български и английски). През 2015 г. излизат сборникът й разкази „Което си отива“
и немското издание на романа „Хаос“. През 2016 г. излиза и второ издание на „Хаос“, преведен
вече на сръбски и английски.
С участието на актрисата Слава Георгиева и писателя Кристофър Бъкстон.
Представя: Издателска къща „Знаци“ – Бургас

16:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Представяне на колективната монография „Солун и българите: история, памет, съвремие“

Институтът за балканистика с център по тракология БАН ще представи колективната
монография „Солун и българите: история, памет, съвремие“. В нея са събрани изследванията
на 22 учени от България, Гърция и Турция, свързани с историческото присъствие на българите в
Солун и съвременните им връзки с това голямо егейско пристанище.
Представя: Институтът за балканистика с център по тракология, БАН

17:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Представяне на книгата „Когато живееш с котка” oт Гери Турийска
„Когато живееш с котка" е второто загалвие от Гери Турийска, десет години след "Приказка за
вечността". Редактор и съставител на книгата е поетът Елин Рахнев. За корицата са се
погрижили дизайнерът Ралица Найденова и фотографът Диляна Флорентин. Книгата съдържа
27 поетични произведения писани в периода 2012 - 2017г.
Представя: Пощенска кутия за приказки

18:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Book Tag на живо
Ако имате канал за книги в YouTube или следите там любимите си буктюбъри, ако споделяте
всяка 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…
Очакваме ви на втория Book Tag на живо, за да споделим книжните си тайни!
Представя: Издателство „Егмонт“

18:00
Щанд № 326
Среща с автограф с Деметра Дулева
Представя: ИК „Хермес“

18:00
Щанд № 325
Среща с автограф с Митко Новков
Литературният критик, историк, анализатор и изкуствовед Митко Новков гостува на ИК „Жанет
45“ с новата си книга „Изядената ябълка“.

Представя: ИК „Жанет 45“

18:00
Щанд № 211
Среща с автограф: Боян Боев и „Сайбиевата невеста“ – роман, който ни връща към
истинските български ценности
Роман за невъзможната любов, която придава смисъла на всичко. Цвета трябва да приеме
съдбата си, че баща ѝ я е дал за жена на Лозан Сайбията. Но тя не иска да се омъжва за него,
защото вече сърцето ѝ е дадено на друг – Стоян. Цвета е изправена пред избора дали да
отрови мъжа си в първата брачна нощ или самата тя да изпие смъртоносната течност и да се
избави от орисията да бъде Сайбиева невеста.
Представя: Издателство „Изида“

18:30
The Art Foundation, ул. „Дякон Игнатий“ 19
Премиера на книгата с разкази „С такси в страната на чудесата“ от Стан Рашков
„В своята последна книга сатирикът се връща у нас, в Страната на чудесата, наблюдавайки
живота от седалката на такси – като чужденец, пристигнал отдалеч, но и като българин, който
никога не е напускал „своята мила, родна страна“, казва М. Вешим. Чете актьорът Михаил
Билалов, представят Светла Рашкова, Михаил Вешим и Мартин Христов.
Представя: Издателство „Ерго“

19:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Уъркшоп за писане на фантастични разкази
Цветина Цолова, авторката на сборника с фантастични разкази „Нулева година“, ни запознава с
тайните на писателското изкуство. В рамките на един час участниците ще се впуснат във
вълнуващо пътешествие из дебрите на краткия вълшебен разказ.
Представя: Издателство „Асеневци“

19:00
Щанд № 325
Среща с автограф със Здравка Евтимова
Здравка Евтимова е писателка и преводачка на англоезична фантастика и сериозна
белетристика. Завършва английска филология във Великотърновския университет „Свети св.

Кирил и Методий“. Автор е на кратки разкази, публикувани в 30 страни по света, носител на
национални и международни награди, представител на най-новата българска литература.
Нейни романи са публикувани в България и САЩ. Секретар на българския ПЕН-клуб. С творбите
си печели писателски стипендии за престой в литературни колонии и семинари в Швейцария,
САЩ (двукратно) и Китай. Нейни разкази са публикувани в литературни списания и антологии в
САЩ, Великобритания, Канада, Австралия, Франция, Германия, Япония, Китай, Русия,
Аржентина, Норвегия, Словения, Иран, Румъния, Турция, Сърбия, Хърватска, Република Южна
Африка, Виетнам, Гърция, Индия, Непал, Холандия, Австрия, Унгария, Полша, Нигерия, Чешката
Република, Унгария, Словакия, нова Зеландия, Северна Ирландия, Албания, Македония.
Представя: ИК „Жанет 45“

14.12.2019 (събота)

10:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Презентация на авторски фотоалбум „Видения“ – Александър Иванов
Представя: Издателство „Булгея“

11:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Загадките на Арендел
Ела със сестрите Елза и Анна и техните приятели Олаф, Кристоф и Свен – в Омагьосаната гора,
където ни очаква невероятно приключение! Нека всички деца се чувстват поканени на забава с
рисуване и оцветяване, заедно с любимите герои от „Замръзналото Кралство 2“.
Представя: Издателство „Егмонт“

12:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Представяне на книжката „Приключенията на Поля“ от Анжелина Денчева
Оzone.bg и Фондация „За нашите деца“ ви канят на вълнуващо пътешествие, описано на
страниците на книжката „Приключенията на Поля“ от 10-годишната Анжелина Денчева.
Вълнуващите истории напомнят колко е важно никога да не спирате да мечтаете. По желание
на малката авторка приходите от продажбата на книжката се даряват за каузите на фондация
„За нашите деца“.
Представя: Озон Ентъртейнмънт и Фондация „За нашите деца“

12:00
Щанд № 325
Среща с автограф със Симеон Ботев
Един баща търси изоставената си на младини дъщеря, за да ѝ поиска прошка, когато внучката
му е отвлечена от разбойници, за да бъде продадена като робиня. Принудени от
обстоятелствата, баща и дъщеря се съюзяват и тръгват да я спасят. Преследването в планината
ще ги срещне в поредица от премеждия с неочаквани съюзници и врагове и неусетно ще ги
сближи. Но дали смъртта ще ги подмине? Написана увлекателно и изпълнена с много
напрежение и драматични обрати, книгата връща на българския читател един малко познат и
неразвит в българската словесност литературен жанр – жанра на приключенския роман.
Представя: ИК „Жанет 45“

13:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Гал Сасон изнася лекция на тема „Астрология: Как да се разбираме по-добре с различните
зодиакални знаци“
Как с помощта на астрологията да подобрим взаимоотношенията си с членовете на нашето
семейство, с децата и партньорите си. Кои са тъмните страни на всяка зодия и как да ги
избегнем.
Представя: ИК „Кибеа“

13:00
Щанд № 326
Среща с автограф с Татяна Попова
Представя: ИК „Хермес“

14:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Събудете великана в себе си – философията за успех на Антъни Робинс
Мотиваторът Моузес Джоел Налока говори за новата книга на Антъни Робинс „Събудете
великана в себе си“, за техниките за самоусъвършенстване и ефективност.
Представя: ИК „Кибеа“

14:00
Щанд № 326
Среща с автограф с Ивинела Самуилова
Представя: ИК „Хермес“

15:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Представяне на книгата „Животът от нещата“ от Красимира Хаджииванова
„Животът от нещата" е сборник на младата авторка и блогърка Красимира Хаджииванова.
Дебютната книга с разкази е посветена на едни от най-големите предизвикателства пред
живота на съвременния българин - качването и пътуването в автобус 72, взимането на колет от
митницата на улица „Веслец”, страховете от ваксини, кемтрейлс и Папата, съжителството с
улична котка и как да се научим да караме ски, когато сме пълни идиоти.
Представя: Пощенска кутия за приказки

15:30
Щанд № 325
Среща с автограф с Виктор Самуилов
Любимият детски поет и неговите палави стихотворения в традиционната среща с автограф.
Представя: ИК „Жанет 45“

16:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Представяне на „10 минути и 38 секунди в този странен свят“
„10 минути и 38 секунди в този странен свят“ носи отчетливия творчески почерк на Елиф
Шафак. Турската писателка умело превръща реалистични събития в многопластови явления и
надскачайки клишетата, отправя в книгите си важни послания за любовта, вярата, културата,
свободата на изразяване и мястото на жената в съвременния свят. Разговор за творчеството на
Елиф Шафак и най-новия ѝ роман.
Представя: Издателство „Егмонт“

16:00
Щанд № 325
Среща с автограф с Николай Терзийски
В новата си книга Николай Терзийски върви уверено по невидимите с просто око следи на
кръвта. Поколения наред ярки човешки индивидуалности от средата на ХVІІІ век до наши дни
се потапят в мощните потоци на неведомото: изгубват се в тях, но в същия миг проглеждат за
своето предначертание, придобиват дълбока мъдрост, с която приемат всичко. Те помнят, но
прощават, изтърпяват своите изпратени сякаш от самата съдба наказания, но не са в състояние
да спрат движението си нататък. Персонажите на тези хроники обхождат света като на сън, но
винаги се завръщат към мястото на началото. И в същото време независимо от
принадлежността на героите към разпознаваемите пространства на родната планина, един
знаменит композитор и скръбен баща създава великата музика, която ги води по пътя.
„Хроники на неведомото“ е роман за магията на създаването – увлекателен, но и необходим,
защото напомня, че децата са музиката на света.
Представя: ИК „Жанет 45“

17:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Представяне на сборника „Хората, които променят България“ от Даниел Пенев
Благодарение на историите, включени в сборника, вие ще се запознаете отблизо с 30 от найвдъхновяващите личности от света на бизнеса, образованието, културата, спорта и
неправителствения сектор у нас. Всички те живеят и творят в родината си и доказват, че
добрината, постоянството и щедростта вършат повече и по-добра работа от мрънкането и
търсенето на оправдания. С тази книга Даниел Пенев иска да покаже България в една поразлична светлина и така да мотивира хиляди българи да се посветят на занимания, които им
носят удовлетворение и същевременно им позволяват да допринасят за подобряването на
средата тук.
Представя: Издателство AMG Publishing

17:00
Щанд № 325
Среща с автограф с Ина Иванова
Поезията на Ина Иванова обръща специално внимание на паметта, на детството, чиито рани
носим през целия си живот, както и на невъзможността да преодолеем човешката си уязвимост
(„сърцето винаги е потърпевшият”). Вероятно заради това хартиените криле, ядката на

смисъла, изящното и спасителната сила на думите са възможните изходи на лирическата ѝ
героиня. Стихотворенията в „Криле от папиемаше” издирват светлината и „тънката радост”. И
се доверяват на премълчаното – изобщо на акта на премълчаване, който подтиква читателя да
потърси собствената си идентичност.
Представя: ИК „Жанет 45“

17:00
Щанд № 408
Среща с автограф с поета Манол Глишев и новата му поетична книга „Зибелингски хроники“
Тази книга проследява малка част от чудните пътешествия по суша и море, авантюрите,
срещите, разговорите и картините на забележителния холандски художник и мореплавател
Зибо ван Силвенс.
Представя: Издателство „Ерго“

18:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Представяне на дневника на Анна Достоевска „Аз и Достоевски“
Захвърлен от близките и познатите си, неразбран и нещастен, научаваме какъв всъщност е
истинският Достоевски през погледа на неговата любима, Анна.
Среща разговор с Влади Владев – преводач на дневника на Анна Достоевска „Аз и Достоевски“.
Представя: Издателство „Асеневци“

18:00
Щанд № 326
Среща с автограф с Антон Георгиев
Представя: ИК „Хермес“

18:00
Щанд № 325
Среща с автограф с Мартин Касабов
„Сборникът „Когато великани ходеха по земята“ въвлича неусетно читателя в един свят,
населен със странни персонажи и причудливи видения, които обаче са здраво стегнати в
повествователна логика и в своите вътрешни принципи на изграждане. Така ярките цветове на
фантазията, стремително пробягващи понякога към поетическите внушения, понякога към
абсурдното, а понякога към притчата, се поместват във внушителен по своята подредба

просторен дом, в който всяка причудливост си има стая и отчетливо присъствие. С тази книга
Мартин Касабов навлиза в литературата като нов майстор на разказването – убедителен и
увлекателен“, казва Борис Минков за изданието.
Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на програма „Дебюти“ на Национален фонд
„Култура“.
Представя: ИК „Жанет 45“

19:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Представяне на книгата „Рицар, поет и дипломат. Книга за Коста Тодоров“ на Паун Генов
„Рицар, поет и дипломат. Книга за Коста Тодоров“ на Паун Генов хвърля светлина върху живота
на един забележителен българин - четник, дипломат, кавалер на Почетния легион, журналист,
съратник на Стамболийски. За първи път пред читателите ще бъде представена неговата
биография, писана 50 години.
Представя: Издателство „Изток-Запад“

15.12.2019 (неделя)

10:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Представяне на книгата на Калин Николов „Неосъщественият музей“
В последните си години Радой Ралин беше зает с една книга, която нарече „Неосъщественият
музей“. Мислеха я заедно с Калин Николов – документална книга за отдавна забравени
художници, за автентичните им крушения и за трудните пътища на българската художествена
култура.
Представя: „Български Бестселър“

10:00
Щанд № 424
Приказният свят на „Дисни“ оживява
Специални гости влизат в ролята на разказвачи и ще прочетат любими приказки на „Дисни“ от
поредицата „Сладки сънища“. Всички малки читатели и пораснали слушатели са добре дошли в
света на Анна и Елза, Пепеляшка, Пинокио и Аладин.
Не забравяйте вълшебното си настроение!
Представя: Издателство „Егмонт“

11:00
Щанд № 424
Среща с автограф с Изабел
Заедно с Изабел Ви очакваме, за да представим новия ѝ проект – ОРГАНИЗИРАЙ СЕ!
Представя: Издателство „Егмонт“

11:00
Щанд № 408
Среща с автограф с Бранимир Събев и романа му „Сърца от стомана“
2041-ва. България е световна икономическа сила, обществото ѝ е богато и мирно. Внезапно се
случва немислимото. В центъра на София едновременно падат няколко астероида. От тях се
измъкват чудовищни създания, които избиват всичко по пътя си. Роман за приятелството. За
сърцата от стомана.
Представя: Издателство „Ерго“

11:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
„Детски пиеси“ от Недялко Йорданов
Представяне на книгата „Пиеси за деца“ от Недялко Йорданов, в която са включени всички
произведения за куклен и музикално-драматичен театър, излезли изпод перото на даровития
поет. Откъси от книгата ще изпълнят авторът, актьорът Михаил Билалов, композиторът
Хайгашод Агасян и актрисата Ивана Джеджева.
Представя: Издателство „Милениум Пъблишинг“

11:30
Щанд № 325
Среща с автограф с художничката Невена Ангелова
Гост на ИК „Жанет 45” ще бъде художничката Невена Ангелова. Тя е част от вълшебния тандем
Мая Дългъчева – Невена Ангелова, с който идва на света новата детска книга „Как кученцето си
намери дом“.
Представя: ИК „Жанет 45“

12:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Представяне на романа „Изневерявай“ на Таня Иванова

Възможно ли е да започнем отначало, след като сме се преборили със смъртта? Променя ли се
нещо в нас или всичко продължава по старому? Сбъдват ли се желанията? Има ли смисъл от
изневярата? И на кого всъщност изневеряваме: на някой друг или на себе си?
По увлекателен начин героинята в романа ни повежда на пътешествие назад във времето,
когато девствеността все още е от значение. Как се комбинират уроците по магия, регресията в
минал живот, египетските пирамиди и войната в Босна? Каква е огромната тайна, която крие
Линда — прекрасната или Маргарита? Отговор на тези и на много други въпроси ще намерите,
след като прочетете романа „Изневерявай”.
Представя: Издателство „Лунна светлина 13“

12:00
Щанд № 408
Среща с автограф с Нели Лишковска и книгата ѝ „Предсказания 2020“
През 1555 г. френският лекар и астролог Мишел дьо Нострадам издава своите четиристишия
„Предсказания“. Близо пет века по-късно Нели Лишковска се осмелява да създаде поетична
мистификация с нови видения от бъдещето под формата на тристишия.
Представя: Издателство „Ерго“

13:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Представяне на новата книга от поредицата за приключенията на Боби: „Боби на Празника
на плодовете“ заедно с д-р Людмила Емилова и Владимир Шишков
Заедно с верния си спътник Банан, Боби се отправя на пътешествие и попада на Празника на
плодовете. Двамата откриват много нови приятели и преживяват едно от приключенията на
живота си. Очакват ви отново занимателен разказ от авторите и специална викторина и
изненади за нашите малки гости!
Представя: Издателство „Еуниката“

13:00
Щанд № 326
Среща с автограф с Камелия Кучер
Представя: ИК „Хермес“

13:00
Щанд № 408
Среща с автограф с Владислав Христов и новата му поетична книга „Писма до Лазар“
„В поемите си авторът създава поетически ефир, в който различните поети и поетически
стилове се срещат, обменят духовни същности, изясняват се, и се допълват. Увлича ни в това
пътуване към човешката същност, наелектризира ни с желание да споделим възторзите и
отчаянията му“, казва за книгата Палми Ранчев.
Представя: Издателство „Ерго“

14:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Представяне на книгата „Топ 10 хомеопатични лекарства и етерични масла за всеки ден“
10-те най-полезни хомеопатични медикамента и етерични масла за домашната аптечка – кога
и как да ги прилагаме?
Представя: Издателство „Жануа ’98“

15:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Представяне на книга „Тополи по пътя“ от Пенко Пенков
Реалност, фантастика, фентъзи и фолклор в една много объркана история. Петър пътува към
родния край, за да прекара там горещите августовски дни на отпуска си. С него е и 6-годишният
му син Горан. По време на дългото пътуване до слънчевото тракийско село Петър си спомня
една наистина фантастична върволица от случки отпреди 40 години, когато е бил на същата
възраст като сина си. Тогава, в един горещ слънчев ден, той влиза в Трепкалото. Входът за това
място се намира между две тополи край стар черен път. Никой не знае какво точно е
Трепкалото, но то пропуска само деца. Деца от различни времена. Дали Трепкалото ще пусне и
Горан? Баща и син съвсем скоро ще се окажат в центъра на събития, за които дори няма смисъл
да се търси обяснение. Кои са проблясващите в тъмното чонки и защо отвличат деца посред
нощ? Какви са ужасяващите звуци, идващи сякаш от дълбините на небето? Каква е тайната на
тракийските могили и всъщност тракийски ли са те? Още много въпроси се трупат пред Петър и
Горан, а разплитането на тази все по-объркана история започва от едно джобно ножче, една
дървена кутия и едно червено камъче, за да свърже съдбите на няколко души, разделени един
от друг с бездна от време.
Представя: Издателство „Еклиптик“

16:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Акценти от издателския план за 2020 г.
Представяне на заглавия, които предстоят през 2020 г. в издателското портфолио на „Егмонт“.
Представя: Издателство „Егмонт“

17:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Представяне на книгата „Бакелитова ръкавца” от Мартина Илиева
Както бакелитовата ръкавица би сковала човешка ръка, така и социалните явления, стереотипи
и предразсъдъци сковават психиката ни. Разказите в книгата са психоемоционален портрет на
човешката душа и на мотивите, които движат ръцете, сърцата и животите. През устните на
героите си Мартина Илиева нашепва: „Ти избираш – клетката или простора.“
Представя: Издателство „Нов човек“

18:00
Сцена на панаира, ет. 4, западно крило, НДК
Представяне на новия исторически роман на Васил Лазаров „Звънът на камбаните“ от доц.
Калин Михайлов
Представя: Издателство „Нов човек“

