
9 май 2018
от 18:00 до 22:00 ч.

Събитието 
се организира
под егидата на 
EUNIC България

Нощни литературни четения 
и виртуална среща 
със забележителни 

европейски писатели



Нощта на литературата е международно 
събитие, в което на една и съща дата на 
различни интересни места в десетки градо-
ве в Европа едновременно се четат откъси 
от съвременни европейски заглавия. 
Стара Загора за четвърти път се потапя в 
Нощта на литературата. Общественици, 
актьори, писатели, журналисти, психолози 
и други публични личности ще представят 
на всеки половин час, в рамките на 15 ми-
нути, един и същи откъс в различни град-
ски пространства, наречени „читателски 
гнезда”. След прочита му посетителите на 
събитието получават печат в тази брошура 
пътеводител и се отправят към следващото 
читателско гнездо. Така слушателите имат 
възможност да се докоснат до литератури-
те на различни страни в рамките само на 
една нощ. Независимо в каква последова-
телност и кои гнезда ще посетят, събралите 
поне 7 различни печата могат да участват 
в томбола, която ще се проведе в 21.45 ч. 
в Регионална библиотека „Захарий Княже-
ски“. Изтеглените победители ще получат 
за награда една от четените книги в Нощта 
на литературата 2018 г.
Каним всички страстни читатели да се 
включат и да станат част от този литерату-
рен празник.

Какво се случва в Нощта на литературата 
по света и у нас може да научите от 

www.noshtnaliteraturata.bg
http://www.facebook.com/noshtnaliteraturata

9 май 2018 г.
от 18:00 ч. до 21:30 ч.

четения в читателските гнезда
21:45 ч. – теглене на томбола

в РБ „Захарий Княжески“



Книга:  Най-сетне край
Автор:  Петер Турини
Превод:  Владко Мурдаров
Издателство:  Black Flamingo, 2010
Място за четене:  Кафе „Нашето място”
 бул. „Ген. Столетов” № 107
Четат:  Олга Клисурова – председател 
 на „Пътуващите книги на Стара Загора“  
 Минчо Николов – психолог от Фондация 
 „Институт за съвременна психология“

Посолство на Австрия

В един сексшоп. Налице е всичко, което човек може 
да купи в такива магазини: от камшици до испанска 
муха, от вибратор от слонова кост до капки за въз-
буждане. Един добродушно действащ, приблизител-
но 55-годишен мъж седи зад сгъваема маса и чете 
с очила книга. В магазина влиза една жена към 45 
години, на пръв поглед тя изглежда много сигурна в 
себе си и е облечена доста елегантно. Мъжът вдига 
поглед, кима и поглежда въпросително жената. Же-
ната също кратко кима, обикаля магазина и разглеж-
да отделните артикули… Това е историята на един 
застаряващ продавач в сексшоп и неговата клиентка. 
Срещата между тях, случила се на такова необичай-
но място, създава връзка, възможност и на двамата 
да предприемат пътуване в душите си.

Петер Турини (1944) е роден в Каринтия. Австрий-
ски писател драматург, поет, есеист. Завършва тър-
говска академия и до 1971 г. упражнява различни 
професии. Оттогава е писател на свободна практика 
и живее във Виена и Рец. Става известен с първата 
си театрална творба „Лов на плъхове” и сценария на 
телевизионната серия „Алпийска легенда”. Носител 
е на многобройни авторитетни литературни награди, 
сред които „Герхарт Хауптман” (1981) и „Вюрт” (2008) 
за европейска литература, „Йохан Нестрой” (2011) и 
„Винценц Рици“ (2014). Произведенията му са пре-
ведени на повече от тридесет езика, а пиесите му се 
играят на световни сцени. Някои от тях са излъчвани 
и като радиопиеси или са заснети като телевизионни 
филми. Почетен доктор на Клагенфуртския универ-
ситет (2010).
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Книга:  Другата ръка
Автор:  Крис Клийв
Превод:  Невена Дишлиева-Кръстева
Издателство:  ICU, 2015
Място за четене:  Къщата на арх. Христо Димов
 ул. „Сава Силов“ № 37
Четат:  Книжарница в Куфар 
 и Приятели… пътешественици, 
 ДОБРОтворци

Британски съвет

Книга за трудните решения, уродливото лице на на-
силието и крехката прегръдка на човечността. За 
локалното срещу глобалното. Книга, чийто изящен 
език подканва да прекрачим границите на личното 
си удобство, да пуснем света при себе си и да бъ-
дем хора. Сладкодумно и убедително четиво, в кое-
то трептящата надежда е примесена с раздираща 
болка. Тук Чужденецът и Местният са изправени на 
нож, но за да оцелеят, нямат друг избор, освен да 
намерят пътя един към друг. „Другата ръка“ разказва 
историята на две жени – нигерийка от бедно село и 
лондончанка от средната класа. Съдбата ги събира 
на самотен африкански плаж и принуждава едната от 
тях да направи жесток избор, който тласка живота – не 
само нейния – в неочаквана посока.

Крис Клийв (1973) е възпитаник на колежа „Бейли-
ол“, Оксфорд, където учи психология. Роден в Лон-
дон, известно време живее в Африка. Автор е на 
четири романа („Възпламеняване“, „Другата ръка“, 
„Злато“ и „На смелите се прощава”), които му носят 
международно признание и множество престижни 
литературни награди. Книгите му са преведени и из-
дадени на трийсет езика, някои от тях са адаптирани 
за сцена и за големия екран. Клийв е редовен колум-
нист на в. „Гардиън“, активен участник в социално 
значими дебати. Извън писането се интересува от 
бежанци, човешки права, образование и психология. 
Живее в Лондон със съпругата си и трите им деца.
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Книга:  Жената, която продаде мъжа си на битака,  
 или как станах разказвач
Автор:  Рафик Шами
Превод:  Даря Хараланова
Издателство:  Аквариус, 2016
Място за четене:  Къща музей „Гео Милев”
 ул. „Гео Милев“ № 37
Четат:  доц. д-р Васил Хаджиилиев – 
 пътешественик и писател; председател на  
 Съюза на учените в Стара Загора 
 и преподавател в Тракийски университет
 Яна Ленова-Димитрова – организатор в  
 Къща музей „Гео Милев“; обикновен мечтател

В книгата Рафик Шами отвежда читателя в Дамаск 
на своето детство и юношество, в християнския квар-
тал на града. Чрез забавни истории той разказва как 
хората, културата, традициите на неговата родина 
са пробудили собствения му талант и са го напра-
вили разказвач. Автобиографичното в тази книга би 
могло да се разглежда като основа на килим, в който 
писателят вплита орнаментите на своя опит, както и 
размислите си за значението на приказката, за устно-
то разказваческо изкуство, за днешното редуциране 
на езика, възпрепятстващо пълноценното общуване 
между хората и способността им да слушат, да се 
удивляват, да се радват.

Рафик Шами (1946) е роден и прекарва първите 25 
години от живота си в любимия си Дамаск, след крат-
ко скиталчество се установява в Германия, където 
живее и днес. Направил първите си стъпки в литера-
турата на арабски език, в емиграция започва да пише 
на немски и става един от най-четените и превежда-
ни немскоезични писатели. Автор е на книги за деца, 
на литературни и публицистични есета, разкази, ро-
мани, два от които, „Тъмната страна на любовта“ и 
„Тайната на калиграфа“, са преведени на близо 30 
езика. Огромната си популярност Шами дължи и на 
изявите си като устен разказвач. Отличен е с множе-
ство литературни награди (33 до момента) в Герма-
ния, Австрия, Швейцария, Нидерландия, САЩ.
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Книга:  Остров Крах
Автор:  Ина Вълчанова
Превод:  Антония Пенчева
Издателство:  Корпорация „Развитие”, 2016
Място за четене:  Колобри на бирата/Beer Kolobars
 бул. „Митрополит Методий Кусев“ № 1
Четец:  Венелин Добрев – част от екипа на 
 АРИР – Стара Загора; съосновател на  
 най-голямата онлайн медия за добри 
 новини uspelite.bg; инициатор 
 на мотивационни лекции за ученици и др.
 

Европейска комисия

Въпреки заглавието „Остров Крах“ не е мрачен ро-
ман. В него се разказва за две жени, които разказват. 
Всяка от тях знае само своята част от историята и 
отделните парчета трябва да се наместват като пъ-
зел – две персонални вселени, които се различават 
и въпреки това си приличат. Разказва се за жени, за 
мъже, за деца и за котки. Разказва се за един дале-
чен и прекрасен остров, за земята и морето, за дъжд 
и пещери, за Слънцето и звездите. Разказва се за зо-
дии и за голямата печалба от тотото. За желанието 
да контролираш напълно света и за копнежа да бъ-
деш свободен. Но не се разказва за крах!

Ина Вълчанова е журналист, писател, редактор и 
преводач от френски и руски. Редактор на драма-
тургични текстове за редакция „Радиотеатър“ в БНР, 
с многобройни адаптации на творби от български и 
световни автори и награди на български и европей-
ски фестивали. По първия ѝ роман, „Потъването на 
Созопол“ (2007), е създаден филм, който печели ре-
дица награди на кинофестивали (Варна, Ню Йорк, 
Милано, Прага). „Записки на свинята“ (2013) е вто-
рият ѝ роман. Ръкописът на третия ѝ роман, „Остров 
Крах“, печели литературния конкурс „Развитие“ и е 
публикуван (2016). През 2017 г. той е удостоен с На-
градата на ЕС за литература.
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Книга:  Сърце на вятъра
Автор:  Донал Райън
Превод:  Надежда Розова
Издателство:  Колибри, 2017
Място за четене:  Книжарница „Приятели“
 бул. „Цар Симеон Велики“ № 118
Чете:  Мария Стефанова – журналист и водещ 
 в Радио Стара Загора

Посолство на Ирландия

Находчиво композиран като пъзел от взаимно до-
пълващи се истории, поднесени от различни герои, 
романът „Сърце на вятъра“ (преведен на повече от 
14 езика) се отличава с колоритен език, опростена 
пунктуация и лаконичен изказ, под чиято повърхност 
напира тектоничното движение на дълбоки морални 
дилеми и силни полюсни чувства. В борбата си да 
преодолеят последиците от финансовата криза, жи-
телите на ирландско градче са принудени да надник-
нат отвъд привидностите в обществените и личните 
си отношения, да се преборят с личните си демони, 
да разгадаят едно старо убийство и едно ново отвли-
чане, да се съхранят поотделно и като общност, да 
поставят ново начало. 

Донал Райън (1976) е литературното явление в 
най-новата ирландска проза. Юрист по образование, 
той е държавен служител до 2014 г., когато се отда-
ва изцяло на писането. Автор е на три романа: The 
Spinning Heart (Сърце на вятъра, 2012), The Thing 
about December (2013) и All We Shall Know (2016), 
както и на сборника с разкази A Slanting of the Sun 
(2015). След 47 отказа първият му издаден роман 
незабавно попада в дългия списък за наградата „Бу-
кър“, печели наградата на в. „Гардиън“ за дебютна 
книга, Ирландската литературна награда за дебют и 
на приза Книга на годината за 2012 г., а през 2016 г. 
става носител и на Европейската награда за литера-
тура. На литературния фестивал в Дъблин през 2016 г. 
е обявенa за ирландска книга на десетилетието. 
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Книга:  Ножчето на професора
Автор:  Тадеуш Ружевич 
Превод:  Вера Деянова
Издателство:  Издателство за поезия ДА, 2017
Място за четене:  Кафе-ресторант „Бирхалето“
 бул. „Митрополит Методий Кусев“ № 28
Четат:  Даниела Ганчева, 
 Татяна Иванова – представители 
 на „Етносвят България“ – Стара Загора

Полски институт

Поемата „Ножчето на професора” е творба за вре-
мето и паметта. Разглеждана е преди всичко като 
забележителен текст за Холокоста. В българското из-
дание на книгата е включен един допълнителен нау-
чен текст – „Миналото, приятелството. Две глоси към 
поемата Ножчето на професора от Тадеуш Ружевич“ 
на Марчин Яворски и пет стихотворения на Тадеуш 
Ружевич, излезли през последните години (от стихо-
сбирките „Чезнене“ и „Последна свобода“). 

Тадеуш Ружевич (1921) е поет, драматург, прозаик 
и сценарист, един от най-важните полски творци от 
края на ХХ и началото на ХХІ век. Автор на 47 сбор-
ника със стихове и поеми, 16 прозаични творби, 18 
пиеси и 11 филмови сценарии. Предтеча на аван-
гарда в поезията и драмата, новатор, но със силни 
корени в наследената романтична традиция, незави-
сим творец, самотник, убеден в мисията на човека 
на изкуството, разбирана като вътрешна концентра-
ция, вслушване, етична чувствителност. Книгите му 
са преведени на 49 езика (в т.ч. английски, френски, 
немски, сърбохърватски, шведски, датски, фински и 
български). Отличен с многобройни държавни и меж-
дународни награди.     
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Унгарски институт

Книга:  Семейство Мейзга
Автор:  Бела Риго
Превод:  Ержи Марковска
Издателство:  Лист, 2017
Място за четене:  Книжарница „Хеликон”
 бул. „Цар Симеон Велики“ № 100
Четат:  Катя Дянкова – астроном любител 
 и загорски стрелец
 Здравко Георгиев – гл. редактор 
 на Радио Стара Загора 

Героите от култовия анимационен унгарски сериал, 
прожектиран в България през 70-те години на ми-
налия век, се завърнаха в книга. Приключенията на 
счетоводителя Гейза Мейзга и щурото му семейство 
– половинката му Паула, двете им деца Криста и 
Аладар и домашните любимци Бльоки и Мафия, са 
описани в историите „Дистанционен сервиз, „Авто-
тормоз, „Мозъчен стимулатор“, „Оранжерия-гиганте-
рия“, „Времеразширителят“ и „Космическо пътешест-
вие“. Неразделна част от семейството е, разбира се, 
праправнукът на куб на Гейза Мейзга – Емзеперикс, 
който винаги е готов да изпрати на вечно изпадна-
лото в беда семейство свръхмодерни уреди, които 
обаче още повече объркват живота им.

Бела Риго (1942) е роден в Клуж-Напока, Румъния. 
Негови стихове, критически студии, публицистични 
текстове и преводи излизат още от 1960 г. Завършва 
унгарска и руска филология в Сегед (Унгария), след 
което работи на множество места – училища, домове 
за деца, Министерство на просветата, Издателството 
за детска литература „Ференц Мора“, различни ун-
гарски списания, дълги години е председател на Сек-
цията за детско-юношеска литература към Съюза 
на унгарските писатели. Участва в подготовката на 
анимационния филм „Семейство Мейзга“ (със сцена-
ристи Йожеф Ромхани и Йожеф Неп) и сам написва 
книжния му вариант. Бела Риго ни напусна през ми-
налата година на 74-годишна възраст.
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Книга:  Космонавтите само минават  
Автор:  Елица Георгиева
Превод:  Росица Ташева
Издателство:  Колибри, 2017
Място на четене:  Кафе „Августа“ (РИМ)
 бул. „Руски“ № 42
Четат:  Красимира Лекова – журналист 
 и човек на словото; 
 библиотекар в библиотека „Родина“
 Христофор Недков, Димитър Живков – 
 актьори в Драматичен театър – 
 Стара Загора; почитатели 
 на хубавата книга

Френски институт

В книгата едно малко момиченце крои велики планове 
за собственото си бъдеще: да стане Юрий Гагарин, а 
после и Кърт Кобейн, или поне партизанин като дядо 
си, за да му позволят да засади борче в училищния 
двор и по този начин да впечатли Констанца, вечна-
та ѝ приятелка или най-големия ѝ враг. А докато си 
сменя идолите, които непрестанно загиват по неясни 
обстоятелства, докато трупа опит и разочарования, 
личната ѝ история неусетно се свързва с Историята 
на страната ѝ, малко преди големия демократичен 
взрив. Този разказ проследява как политическите съ-
бития навлизат в живота на всеки човек, влияят на 
мечтите му, определят ценностите му – и начина, по 
който можем да им устоим.

Елица Георгиева (1982) е родена в София, живее от 
15 години в Париж, където завършва магистратура по 
кино и творческо писане в Университета „Париж-VIII“ 
в Сен Дьони и реализира многобройни проекти в об-
ластта на документалното кино, литературното пи-
сане и пърформънса. Романът „Космонавтите само 
минават”, написан на френски, получава отличието 
„Андре Дюбрьой” (за първи роман, написан с хумор и 
критично чувство). Номиниран е за наградите: „Флор” 
(с основател небезизвестният в България Фредерик 
Бегбеде), „Рьоне Фале”, „111-а страница” и три лите-
ратурни награди на гимназистите от областите Ил де 
Франс, Лоара и Централна Франция, резултатът от 
които ще стане ясен през 2018 година.
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Автор:  Иржи Кратохвил
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Издателство:  Сонм, 2016
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 в Драматичен театър – Стара Загора

Чешки център

Бърненски разкази“ се появяват през 2007 г. По при-
знанието на автора им Иржи Кратохвил: „Историите 
[…] се разполагат в седем бърненски десетилетия, 
някои от тях са още от времето на немската окупа-
ция, част от тях – в четирите десетилетия на комуни-
зма, а повечето са от нашата съвременност. Най-го-
лямата част от бърненските разкази написах след 
1990 г.“ Той не се съмнява, че добрата литература е 
тази, която продължава да ни разказва истории. За-
това в книгата му откриваме неочаквани развръзки, 
трагикомични сюжети и герои, невероятни и нерядко 
гротескни скокове в пространството и времето, както 
и добронамерено пародиране на техниките на пост-
модерното писане. 

Иржи Кратохвил (1940) е роден в Бърно. Първите си 
разкази публикува през 1964 г., но след август 1968 г. 
попада в списъка на забранените автори и е прину-
ден да упражнява неквалифициран физически труд 
(бил е кранист, нощен пазач в птицеферма, телефо-
нист). Официалното публикуване на неговите творби 
става възможно едва след 1989 г. Днес Иржи Кратох-
вил е сред най-четените чешки писатели. Носител е 
на литературните награди „Том Стопард“ (1991), „Ка-
рел Чапек“ (1998), „Ярослав Сайферт“ (1999) и др. В 
превод на български език са публикувани още книги-
те му „Любов моя, Постмодерна“ (2001), „Лягай долу, 
звяр!“ (2006), „Лейди Карнавал“ (2008), „Лека нощ, 
сладки сънища“ (2015). 
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