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СДРУЖЕНИЕ БУРГАСКА ПИСАТЕЛСКА ОБЩНОСТ

Дом на писателя - Бургас
Сдружението е учредено на 24.04.2015 г. на Общо събрание на бургаските писателски дружества,
клубове и свободни писатели.
Сдружението е вписано в регистъра за юридически лица с нестопанска цел. В него членуват над 80
писатели.
Председател на Сдружение Бургаска писателска общност е Роза Боянова, зам. председател Росен
Друмев, секретар Милка Иванова, членове: Елка Василева, Динко Динков и Георги Христов. Към
обединението са избрани и Творчески съвет, Етична комисия и Ревизионна комисия.
На 1.Х.2015 г. в Бургас бе открит Дом на писателя на ул. Вола 1, предоставен с договор от Община
Бургас на писателската общност. Към него бе обособен музеен кът "Насаме с Христо Фотев" с
експонати, дарени от бургаски писатели, художници и приятели на поета.
Многофункционалната зала на Дома на писателя е място за представяне на нови книги, литературни
четения, срещи с читатели, творческа работа с млади дарования. Тук почитателите на литературата
могат да се срещнат с авторите на чаша кафе и да получат книга с автограф. Домът е гостоприемен за
изяви на хора на изкуството от всички сфери, както и за гости от страната и чужбина.
Традиционните прояви на Сдружение Бургаска писателска общност се осъществяват с подкрепата на
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Община Бургас: Есенни литературни празници, Национален конкурс за поезия на името на Христо
Фотев, Годишен преглед на литературната продукция, след който се връчват наградите на Община
Бургас за литература - статуетка "Златен Пегас" и плакетите "Христо Фотев", "Петко Росен" и "Пегас" и
др. БПО си партнира с нестопански организации, читалища и творчески организации.
От години списание "Море" се е наложило като едно от най-авторитетните литературни издания в
страната. Веднъж годишно се издава и алманах "Бургас" с творби на поети от всички поколения.
Редактори на списание "Море":
Иван Сухиванов
Росен Друмев
За събитията, случващи се на ул. Вола 1 можете да прочетете във Faсebook - Дом на писателя Бургас и да ни пишете на
e-mail: bpo2015@abv.bg

ПРОГРАМА ДОМ НА ПИСАТЕЛЯ - БУРГАС
няма информация

page 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

