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Иван Гранитски представя новата книга на Роза Боянова „АЛТ.
Стиховете, които ме избраха“
понеделник, 17 февруари 2020
Публикувано от: Стефан Минчев

"АЛТ. Стиховете, които ме избраха" е заглавието на новата книга с избрани стихове на Роза Боянова,
която ще бъде представена от Иван Гранитски - издател, литературен критик и поет, на 21.02.2020 г. от
18 часа в Дом на писателя - Бургас.

Съставител и редактор на книгата е бургаския поет Иван Брегов, художник на корицата - Румен
Михайлов.
Читалище "Любен Каравелов 1940" е организатор на Премиерата-рецитал "АЛТ. Стиховете, които ме
избраха. Гласът, със който ви говоря. АЛТ". До поетесата ще застанат три млади дами - стихове ще
чете Грета Коцева, ще акомпанират Самира Алваш - пиано и Ива Тошева с авторска музика.
В предисловието към новата книга на Роза Боянова "АЛТ" Николай Гундеров, който е редактор на други
две книги на поетесата, пише: "Мисля, че съвършената поезия може да бъде завършена само от
читателя. Единствено той е в състояние да излезе от строгия тъмничен затвор на думите и да влезе в
безграничната свобода на въображението, ако разбира се, зад всичко това стои истинския поетически
дар. И това прави Роза Боянова - отваря рамките, пуска вулкана Фуджи, полъха на вятъра и не се
притеснява въобще за кройките на кимоното си.".
И още едно мнение за поезията на Роза Боянова - думи на Красимир Кунчев, писани за книгата "Чернови
на млечен път" (2011). Но те звучат актуално и днес, когато Роза Боянова представя новата си книга
"АЛТ": "Пред вас стоят поредните стихове, които могат да просълзят по време на артистични
поетически четения дори достолепни матрони и случайно влезли на топло клошари. (Лично съм
наблюдавал този ефект в камерни салони, изпълнени от изразителния алт на поетесата.) Само че това
са стихове, които звучат с пълна сила и при четенето в самота от опитни читатели интелектуалци, с
вкус към метафорично облеченото философско послание.".
Роза БОЯНОВА е автор на 16 книги с поезия и публицистика. Първата се казва "Жадна вода" и излиза
през 1984 г. в издателство "Хр. Г. Данов" - Пловдив, донасяйки на поетесата Националната награда за

page 1 / 2

www.burgas.bg
15.08.2020 13:10

дебют "Владимир Башев". Книгата "Далечен диптих", издадена в "Либра Скорп" през 2007 г. е удостоена
с националната награда за лирика "Иван Пейчев".
Стихосбирката на Роза Боянова "Медът на поезията" е преведена и издадена в Скопие (2009) и в
Букурещ (2011). В момента в издателство "Макавей" Скопие е под печат книгата Ѝ "Обратна
гравитация".
Нейни стихове са превеждани на английски, руски, немски, украински, гръцки, турски, полски,
хърватски и румънски език.
Роза Боянова е създател на Литературно студио "Митични птици" към читалище "Л. Каравелов 1940" и е
сред учредителите на Майски срещи на славянските творци "Свято слово" и Международния
литературен конкурс за младежи "Изкуство против дрогата".
Член на Съюза на българските писатели. Председател на Сдружение Бургаска писателска общност
(2015-2018 г.) Почетен гражданин на Бургас.
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