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Само след ден започва фестивалът "С книга на плажа"
понеделник, 12 август 2019
Публикувано от: Димитър Шишманов

Стартът на събитието ще бъде даден с предпремиерно четене на сборника "Истории от 90-те".
Специален гост: Герасим Дишлиев и неговият пантомимен разказ за 90-те. Очакват ви още срещи с
Георги Тошев, Алек Попов, Петя Кокудева, Нуша Роянова и специална среща с Фарид Гадами.

В дните от 13 до 18 август, от 10:00 до 20:00ч. централната алея пред експоцентър "Флора" ще бъде
оформена като книжен базар, където всички четящи ще имат възможността да контактуват директно с
представители на издателствата "Дъбови листа", "Омофор", "Ай Си Ю", "Знаци", "Новата цивилизация",
"Артлайн Студиос Пъблишинг", "Керът", "Распер", "Рибка", "Потайниче", "Жанет - 45", "Попов Мост",
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фондация "Вяра, надежда и любов" и сдружение "Път към Новия свят".
И тази година фестивалът има богата съпътстваща програма. Всички посетители ще имат
възможността да се срещнат с популярни автори. "С книга на плажа" се организира от Община Бургас с
любезното съдействие на Регионална библиотека "П. К. Яворов".

Програмата:

ВТОРНИК 13.08
11:00 ч. - Изд. "Дъбови листа" - четене на детска книжка от илюстраторката Нуша Роянова. Разказ за
"пътя на книгата".
15:00 ч. - Изд. "Потайниче" - "Любов в Хавана" от Стефана Белковска.
19:30 ч. - Изд. "Ай Си Ю" - предпремиерно четене от сборника "Историите от 90-те" (последен от
трилогията "Куфарът на брат ми" и "Бащите не си отиват"). Съчетание между пантомима и литература с
гост Герасим Дишлиев.
СРЯДА 14.08
10:00 ч. - Гергана Дечева - представя книжката си "Синята гора" (за деца от 5-16 г.)
11:00 ч. - Фондация "Вяра, Надежда, Любов" - "Силата на българите" - представяне на книгата на
Маргарита Русева.
19:30 ч. - Изд. "Омофор" - концерт "Небе на земята" на група "ТОЧКА БГ" с представяне на едноименна
антология с българска християнска поезия.
ЧЕТВЪРТЪК 15.08
10:00 ч. - Изд. "Керът" - "Истории за изкуството" от Нора Гавазова.
18:00 ч. - Изд. "Попов мост" - представяне на "Херакъл от диви дол" с автор Стоян Николов-Торлака.
ПЕТЪК 16.08
11:00 ч. - Сдружение "Път към Новия свят" - "Беседи за закона на кармата", "За йога и медитация" с
лектор Христо Христов.
16:00 ч. - Документален филм за Румъния - "Неопитомената Румъния".
18:30 ч. - Изд. "Знаци" - Георги Гаврилов, Карел Маринович, Кирил Коев и Крис Енчев представят поезия
и музика "Сините часове".
СЪБОТА 17.08
10:00 ч. - Изд. "Керът" - Как да развием вродения потенциал на детето.
15:00 ч. - Среща с Фарид Гадами - писател, критик, университетски преподавател и преводач от
английски на персийски.
17:00 ч. - Изд. "Жанет-45" - Представяне на пътеписи "Поздрави от синята палатка" на Петя Кокудева.
18:30 ч. - Георги Тошев представя книгата "Години любов" и филма "Аз коя съм" - посветени на Невена

page 2 / 3

www.burgas.bg
20.09.2020 14:16

Коканова.
НЕДЕЛЯ 18.08
11:00 ч. - Георги Тошев представя книгата "Мама Миа"! Филмът. АББА. Продължението" и филма за
АББА - тяхната история.
16:30 ч. - Изд. "Новата цивилизация" - представяне на книгите "Сакрално: Чудесата близо до нас" от
Мариана Праматарова; "Басни и шантавинии" от Пейо Пантелеев; "Културно - историческо наследство в
периода на българското възраждане" от Атанас Пенчев.
19:00 ч. - Алек Попов представя "Спътник на радикалния мислител".
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