
ПРЕДФЕСТИВАЛНА ПРОГРАМА

2 юни (четвъртък)

18.30 – Книжарница „Хеликон 
Пловдив-Център“
Издателство „Жанет 45“:
Разговор за новия брой на списание GRANTA 
България с тема „ГРАДЪТ“. 
С участието на Манол Пейков, Нева Мичева, 
Стефан Русинов.

3 юни (петък) 

17.30 – artnewscafe
Издателство „Жанет 45“:
Нева Мичева за „Приказки от крайните квар-
тали“ от Шон Тан (Австралия)
„Ако трябва да събера качествата им в пет 
думи, ето: гений, човещина, безграничност, 
обич, обич.“

ФЕСТИВАЛНА ПРОГРАМА

6 юни (понеделник)

16.00 – Дом на етносите (бул. „Цар Борис 
Трети Обединител“ 79)
Четене в оригинал и превод на носители и 
номинирани за Награда „Пловдив“. 

17.30 – Културен център „Тракарт“
(подлез Археологически)
Дружество на писателите – Пловдив:
Обявяване на осмото издание на Програмата за 
финансиране книги на пловдивски автори и важни 
за Пловдив издания. Литературно четене. Па-
мет за Стефан Бонев.
Модератор: Начо Христосков.

18.30 – Културен център „Тракарт“ 
Издателство „Жанет 45“:
„Нищо“ –  поезия от Георги Борисов.
Представя: Александър Секулов

7 юни (вторник)

17.00 – Народна библиотека „Иван Вазов“
Издателство „ГЕЯ-ЛИБРИС“:
Разговор с известни български преводачи за 
работата им по двете поредици „Дунав – 
обединени в литературата“ и „Ветровете на 
промяната“, осъществени с подкрепата на 
програма „Творческа Европа“. В разговора ще 
участват Жела Георгиева – преводач на книга-
та на Светислав Басара (Сърбия) „По следите 
на свещения Граал“,  
Майя Стефанова – преводач на книгата 
„Живот“ от Давид Вагнер (Германия), Лилия 
Рачева-Стратиева – преводач на книгата 
„Точки на пресичане“ от Марлене Стрерувиц 
(Австрия).

18.00 – Културен център на 
Радио Пловдив (Студио 1)
Сдружение „Литературна къща“:
Разговор за съвременната българска литера-
тура – критическото ядро на списание „Стра-
ница“ представя своите мотиви и настройки 
за работа с литературата, четенето и раз-
бирането. В разговор с публика се разгръщат 
импровизирани „рецензии в движение“.
Участници – редколегията на списание „Стра-
ница“: 
Гергина Кръстева, Здравко Дечев, Татяна 
Ичевска и Борис Минков.

19.30 – АНТИЧЕН ТЕАТЪР (при лошо време 
Концертна зала)

Официално откриване:

Приветствие от Иван Тотев, кмет на 

Пловдив.
Водещ: Божана Апостолова, основател на Пло-
вдив чете. 
Тържествено връчване на ОРФЕЕВИЯ ВЕНЕЦ за 
високи постижения в съвременната поезия и 
наградата ЗЛАТНА ЧЕТКА за най-добро 

художествено оформление на книга.
Със специалното участие на: 
Васил Найденов 
Богдана Карадочева 
Стефан Димитров

21.00 – „Петното на Роршах“ – на ръба на 
Капана (ул. „Йоаким Груев“ 36)
Издателство „Дива 2007“:
„Автономията????“ от  Стоян Николов – 
Торлака.

8 юни (сряда)

17.00 – Културен център „Тракарт“ 
Издателство „Захарий Стоянов“:
Представяне на книгата „Там. Елените“ от 
Светлозар Игов.
Водещ: Иван Гранитски.

17.30 – Културен център на 
Радио Пловдив (Студио 1)
Издателство „Летера“:
„Пианото и пианистът – една почти любовна 
история“ от проф. Снежана Симеонова.
Разходка из книгата с музика и слово.

18.00 – Културен център „Тракарт“ 
Издателство „Захарий Стоянов“ представя 
Валентина Радинска, преводач на двата тома 
на Инокентий Аненски – „Стихотворения“  и 
„Книги на отраженията“. 

18.00 – Народна библиотека „Иван Вазов“ 
Издателство „Авто Принт“:
„Димитър Казаков – Нерон: Отблизо“ – ново 
допълнено и преработено издание от Димитър 
Пампулов.
Представя: Емилия Каменова.

18.30 – Книжарница „Хермес-Централ“ 
Издателство „Хермес“:
Премиера на книгата „Площад България“ от 

Мирела Иванова.
Представя: Красимир Димовски

19.00 – Драматичен театър – Пловдив 
(камерна зала) 
Пловдив чете 2016:
Авторска вечер на акад. Антон Дончев.

20.00 – клуб „Петното на Роршах“
Издателство „Колибри“:
Тео Чепилов – „Ситуация след ситуация“.

9 юни (четвъртък)

17.00 –  Къща музей „Хиндлиян“ (Стария 
град)
Издателство „Български писател“ и Съюз на 
българските писатели представят поетична-
та антология БЪЛГАРИЯ-ЛЮБОВ, с участието 
на Боян Ангелов, Атанас Звездинов, Димитър 
Христов и пловдивски поети Иван Вълев, 
Иван Странджев, Минко Танев, Тодор Биков .

17.30 – Vintage House (в Дома на култура-
та, ул. „Гладстон“ 15)
Издателска къща „Персей“:
Специален гост Йоана Първулеску (Румъния) с 
книгите „Животът започва в петък“ и „Бъде-
щето започва в понеделник“.

18.00 – Балабанова къща (Стария град)
Издателство „Летера“:
„История, която всички трябва да знаят“ от 
проф. Жан-Клод Шерман и Оливие Галзи.
Среща със световноизвестния учен, който 
пръв открива вируса на СПИН.

18.00 – Книжарница „Хермес-Централ“ 
Издателство „Хермес“:
Премиера на „Несъгласни думи“ – сборник ли-
тературни и философски есета от Димитър 
Бочев. Представя: Иво Величков

18.30 – Драматичен театър – Пловдив (ка-
мерна зала) 
Издателство „Сиела“:
Разговор с Георги Бърдаров за романа „Аз още 
броя дните“, победителят във формата 
„Ръкописът“ на БНТ1.

20.00 – Драматичен театър – Пловдив 
(камерна зала) 
Издателство „Жанет 45“:
Младите поети четат: 
Рене Карабаш чете „Хълбоци и пеперуди“. 
Константин Трендафилов чете „За кого се се-
щаш, когато се сещаш за някого“.
Илиян Любомиров чете „Нощта е действие“.

10 юни (петък)

15.00 – Народна библиотека „Иван Вазов“ 
(конферентна зала)
Издателство „Виксис“:
Беседа на тема „Мястото на книгите и на ком-
пютърните игри в живота на нашите 
деца – каква е нашата мисия като родители?“.  
Представяне на „Дар от сърце“ – приказка и 
образователна компютърна игра.

17.00 – Къща музей „Христо Г. Данов“
Министерство на културата и Община 
Пловдив:
Връчване на Националните литературни на-
гради „ХР. Г. ДАНОВ“ 

18.00 – галерия U.P.A.R.K. 
Университетско издателство „Св. Климент 
Охридски“:
 „Код червено: Литература“ представя Ани 
Илков с  книгата „Подготовка за напускане на 
сърцето“,  носител на литературна награда 
„Перото“ и награда „Николай Кънчев“ (2015).  
Модератор: Силвия Димитрова

19.00 – Академия за музикално,  танцово 
и изобразително изкуство – АМТИИ,  цен-
трална сграда  (Стария град) – концертна зала
Издателство„Жанет 45“:
Едно дългоочаквано завръщане на поета Георги 
Господинов – „Там, където не сме“. Четене и 
разговор. 
Представя: Гергина Кръстева. 
Модератор: Цветелина Драганова.
Музикално изпълнение – АМТИИ.

11 юни (събота)

11.00 – Виенски павилион 
(Цар-Симеоновата градина) 
(при лошо време в НБ „Иван Вазов“)
„Чети с мен“.
Национална кампания за насърчаване на четене-
то „Чети с мен“ под патронажа на държавния 
глава Росен Плевнелиев. 
Oткъси от любими книги ще четат:
Президентът Росен Плевнелиев, кметът Иван 
Тотев, писателите Божана Апостолова, Геор-
ги Господинов и Владимир Левчев; актьорите 
Владимир Пенев, Марта Вачкова, Валентин 
Танев, Стефан Щерев и Ирмена Чичикова; 
изпълнителите Поли Генова, Рафи, Дони, Нети 
и журналистът Бойко Василев. Инициативата 
се провежда в десетки населени места в цяла-
та страна едновременно.
Специален гост на третото издание на „Чети 
с мен“ е НКВ Лаурентин ван Оранйе (Кралство 
Нидерландия), посланик на ЮНЕСКО по въпроси-
те на грамотността, председател на фонда-
ция The Reading and Writing.
Връчване на наградите „Читател на годината от 
5 до 105“ на НБ „Иван Вазов“.

11.30 – Виенски павилион 
(Цар-Симеоновата градина)
Ателие на издателство Жанет 45: Опиши/на-



рисувай своя въображаем приятел, така както 
Рая Господинова „събира“ крокодил и диван, 
книга и сладолед, котка и контакт, жираф и 
Айфелова кула в своята книжка за деца 
„Сватби на животни и неща“. 
Опиши/покажи своето измислено същество 
лично на Рая! За най-симпатичните от тях тя  
ще разкаже в своята рубрика „Новините на 
Рая“.

11.30 – Виенски павилион 
Ателие на Детски отдел „НБ „Иван Вазов“: „Ри-
суване на приказни герои върху камъчета“

12.00 – Виенски павилион 
Ателие с картите на Издателство „Клевър 
Бук“: „Игри и забавления за деца с въображение“. 

13.00 – Културен център „Тракарт“
Издателство „Жанет 45“:
За изследването „Балканският човек XIV-ХVII 
век“ в три тома от Йордан Велчев, носител 
на Награда „Пловдив“ и Национална награда 
„Христо Г. Данов“ за 2015 г. 

14.30 – Club Fargo към Lucky Дом на киното 
ЗА ДУМИТЕ И КИНОТО: Следобеден разговор 
с Георги Господинов с прожекции на филмите 
„ТЯ, КОЯТО МАХА ОТ ВЛАКА“ (30 мин), по моти-
ви от разказa на Георги Господинов  „Кристин, 
която маха от влака“ (сценарий и режисура 
Камелия Петрова) и „6 МИНУТИ ЩАСТИЕ“ (13 
мин), кратък филм за писателя Георги Господи-
нов, заснет в Лондон и София (режисьор Мария 
Аверина).

16.00 – Къща музей „Хиндлиян“
Издателство „Омофор“ и фондация „Покров 
Богородичен“:
Калин Михайлов и Пламен Сивов представят 
антологията „Българска християнска лирика“ 
на издателство „Омофор“ и поетичните книги 
„Нужен“ от Калин Михайлов и „Държавата на 
другия живот“ от Пламен Сивов. 

12 юни (неделя)

16.00 – Културен център „Тракарт“
Издателство „Сиела“:
Разговор с Теодора Димова за книгата „Ороци“ 
(есета). 
Модератор: Цветелина Драганова.

17.30 – клуб „Библиотеката“
Издателство „Ерго“:
Премиера на романа „Скъпи непознати“ от 
Цвета Делчева
Представя: Юлиан Жилиев

СЪПЪТСТВАЩИ ПРОЯВИ

1 – 11 юни – Балабанова къща  
Изложба „И ние бяхме деца. Писателите като 
хлапета“.
Изложбата е съвместно дело на Национален ли-
тературен музей – София и Исторически музей 
– град Попово. Експозицията представя играчки 
и вещи, които са свързани с бита и възпитание-
то на децата от края на XIX и началото на XXв. 
Наред с тях могат да се видят и оригинални 
илюстрации към детски издания.

27 май – 10 юни – НБ „Иван Вазов“ – 

Пловдив
Изложба рисунки на възпитаници на СОУ „Черно-
ризец Храбър“,  посветена на патронния празник 
на училището. 
Ръководители: Ели Рангелова и Румяна Григорова.

30 май – 10 юни – НБ „Иван Вазов“ – 

Пловдив 
Изложба рисунки на детска школа „Палитра“ с 
ръководител Мирослав Ивановски. Изложбата е 
посветена на Деня на детето 1-ви юни.

7 – 12 юни
пл. „Централен“ (до Централна поща)

Алея на книгата 2016 – Пловдив
Организатор: Асоциация „Българска книга“
http://www.abk.bg/

Участници: 

Шатра 1  – Жанет 45, Летера, Хермес, 

Фондация „БАЛКАНСКИ КУЛТУРЕН ФОРУМ“

Шатра 2  – Атеа, Коала прес, Персей, Посоки

Шатра 3  – Бард

Шатра 4  – Емас, Унискорп

Шатра 5  – Фют

Шатра 6  – Дамян Яков, Сиела

Шатра 7  – Асеневци, Графикс арт, Нов живот

Шатра 8  – Вакон, Ина, Инле, Шамбала 

Шатра 9  – Клевър бук, Кибеа

Шатра 10 – Захарий Стоянов, Колибри, Пан

Шатра 11  – Просвета

Шатра 12  – Анубис, Булвест 2000, Атлайн студиос

Шатра 13  – Алтера, Бяло братство, Лабиринт

Шатра 14  – Grozen еntertainment, Книги-игри, 

Лира принт, Рива

 
Отворено: 10.00 – 20.00 ч.

Повече информация:

http://plovdivchete.janet45.com
https://www.facebook.com/groups/plovdivchete/
https://www.facebook.com/Plovdivchete
http://books.janet45.com

В рамките на ПЛОВДИВ ЧЕТЕ се провежда АЛЕЯ НА КНИ-
ГАТА ПЛОВДИВ 2016, организирана от Асоциация „Българ-
ска книга“ в партньорство с издателство „Жанет 45“ и 

Община Пловдив.

ВХОДЪТ ЗА ВСИЧКИ ПРОЯВИ Е БЕЗПЛАТЕН!

„ПЛОВДИВ ЧЕТЕ 2016“ се организира от 
издателство „Жанет 45“ (домакин)  

17.00 – Bee Bop Cafѓ, (ул. „Гладстон“ 1)
Издателство „ICU“
„Бруклин“ – роман от  Колм Тойбин.
Представят Катя Атанасова и 
Невена Дишлиева-Кръстева.

17.00 –  Балабанова къща (Стария град)
Издателство „Бяло Братство“:
„Из летописите на древността“ от  Николай 
Дойнов. 
Представя: Андрей Грива.

18.00 – Балабанова къща
Издателство „Весела Люцканова“ представя 
психологическия роман „Досие на убиец“ от  
Весела Люцканова. 
Думи за книгата от Благовеста Касабова.

Маратон на жанровете в 
клуб „Петното на Роршах“

18.00 – четене на поезия
Издателство за поезия „ДА“ и Издателство 
„Жанет 45“:
„ДА“ – дискусия за писането, превода и издаване-
то на съвременна поезия в България и по света. 
С участието на Силвия Чолева, автор на „От 
небето до земята“, „Картички“, „Писма“, и 
Пейчо Кънев, автор на „Живо месо“ и „Уиски в 
тенекиена кутия“.

19.00 – четене на разкази 
Издателство „Унискорп“:
представя „Клубът на гъсоците“ от Васил Сте-
фанов – Слона.

20.00 – четене от роман 
Издателство „Жанет 45“:
„Софийски дует“ – роман от Иван Димитров. 
Модератор: Ина Иванова.


