
 

„Алея на книгата”, гр. Бургас, 21 - 29.07.2012 г.
Съпътстваща културна програма

21 юли 2012 г. (събота)

17:30 – 19:00 ч. 
Официално откриване на „Алея на книгата” от кмета на гр. Бургас – 
г-н Димитър Николов:
Детско шоу „Алиса в страната на чудесата”; 
Концерт на „Мери бойс бенд” с представяне на албума им и книга с текстове на 
песните им – „Непознати улици” Мария Мутафчиева.

19:00 – 20:00 ч. на сцена „Охлюва”
Представяне на книгата "Всичко започва от детството" на Стела Даскалова

“Няма безгрешен родител!  Но е  хубаво,  че  осъзнатите  родители  стават  все 
повече и си дават сметка какво огромно значение за бъдещето имат и най-малките 
детайли в отношението с децата ни. Ако прочетеш тази книга със сърцето си, ще си 
един от тях!” 

            Мадлен Алгафари 
Издателство „Сиела”

20:00 – 21:00 ч. на сцена „Охлюва”
"Откровено за Айфеловата кула" от Ваня Жекова 
Това е история, която ни среща с живота. С разсъждения за корените, за детството, за 
младостта. На втори план се развива драматургията на сценарий за игрален филм, 
който Ваня Жекова снима по действителен случай. 
Баща и дъщеря представят текстове от книгата, свързани със страховете, смъртта и 
свободата. Отговарят на неудобни въпроси за близкото минало и споделят своя опит 
за трансформация на болката в позитивна енергия.
Издателство „Сиела”

22 юли 2012 г. (неделя)

18:00 – 19:00 ч. на сцена „Охлюва”
Авторът на "Ачупая" и "Последна спирка Барселона", прекоси Океана и е в 
България, за да представи своите книги. От какво бяха вдъхновени творбите му и кой 
стои зад името на Валдана Мора?
Издателство „Вакон”



19:00 – 20:00 ч. на сцена „Охлюва”
Представяне на книгата "Боян" от Теа Денолюбова

  
„Върви всеотдайна и влюбена! Не мисли за хорските погледи.
Нека всички да мислят, че сме се срещнали вчера или днес.
Кога точно сме се срещнали и кога ще се разделим - 
това може да каже морето.”

                            Габриела Мистрал
Издателство „Сиела”

23 юли 2012 г. (понеделник)

18:00 – 19:00 ч. на сцена „Охлюва”
“Петър Дънов. За невидимите светове“ от Светла Балтова 
Ангелите са между нас, твърди Учителя и често говори за връзката между човека и 
ангелите, като специално се спира на темата за ангелите хранители. От книгата ще 
научите как можете да се свързвате със Светлите същества, за да внесете техните 
духовни идеи на Земята. Така ще помогнете за установяването на един нов свят: свят 
на братство, мир, взаимопомощ.
Издателство „Хермес”

19:00 – 20:00 ч. в зала „Петя Дубарова”, Морското казино
„Аз искам да те помня все така” – неизвестното за любимите жени и любовните 
стихове на Димчо Дебелянов (плюс една бургаска връзка) Да преоткрием човека и 
поета Дебелянов. Изданието ще бъде представено от съставителя и автор на идейния 
проект Пламен Тотев.
Издателство „Персей”

24 юли 2012 г. (вторник)

18:00 – 19:00 ч. в зала „Петя Дубарова”, Морското казино
„Град в бутик” – Поезията на Станислава Станоева и Димитър Краев и прозата на 
Елеонора Пенева и Ина Иванова
Издателство „Жанет 45”

19:00 ч. в Артистично кафене на любовта „Ромео и Жулиета”
Представяне на Людмила Филипова
Издателство „Сиела”

19:00 – 20:00 ч. в зала „Петя Дубарова”, Морското казино
„Познание и музика” Христо Димитров Хиндо
Издателство „Знаци”

20:00 – 21:00 ч. на сцена „Охлюва”
Представяне на Митко Новков 



От Медуза до Магрит. Есета по картини 
Среща с автора        
Издателство „Агата-А”

25 юли 2012 г. (сряда)

18:00 – 19:00 ч. в зала „Георги Баев”, Морското казино
Представяне на книгата „Ретро Бургас” на Соня Кехлибарева
Издателство „Знаци”

26 юли 2012 г. (четвъртък)

19:00 – 20:00 ч. на сцена „Охлюва”
Представяне на книгата "Приказки за меланхолични деца" на Тодор Тодоров
Серия от снимки, привидения, образи, уловени от разказвача, придружават различни 
по душа приказки  –  от  класически  бароково  тъмни истории през  алено  червени, 
хипнотизирани разкази, брадата на Данте, ренесансови котки и куфари, пълни със 
секс и ужас до приказка-трилър... по острие и по Дейвид Линчовски.
Един поетичен акт в проза.   
Издателство „Сиела”

19:00 – 20:00 ч. в зала „Петя Дубарова”, Морското казино
Среща  разговор  с  Анна  Данилова,  „руската  Агата  Кристи”  и  представяне  на 
криминалните й романи, преведени на български („Когато вече ме нямаше”, „Дамата 
от Амстердам”, „Игри с тъмното минало” и „Чужди пари в ръцете ти”)
Издателство „Персей”

20:00 – 21:00 ч. в зала „Петя Дубарова”, Морското казино
Христо Карастоянов представя роман хроника "Името"  
„Името“  е  книга,  вдъхновена  от  вълнуващата  приказка,  че  руската  принцеса 
Анастасия,  най-малката  дъщеря  на  последния  руски  император,  оцеляла  след 
разстрела в подземията на Екатеринбург, е живяла в България. Но само вдъхновена – 
нищо повече. Остава само въпросът: „Какво би било, ако...“Защото всъщност това е 
история за един възможен живот. Живот, в който разбираш, че адът не е място – адът 
е време.  
Издателство „Жанет 45”

27 юли  2012 г. (петък)

19:00 – 21:00 ч. на щанда на „Персей”, шатра № 6
Книга с автограф: Анна Данилова и нейните криминални романи
Издателство „Персей”

19:00 ч. в зала „Петя Дубарова”, Морското казино



Милен Русков представя романа "Възвишение"   
Книгата ни връща в епохата на българското Възраждане, когато двама бунтовници, 
приятели  на  Димитър  Общи  –  т.е.  малко  революционери,  малко  разбойници,  – 
участват  в  Арабаконашкия  обир,  което  е  само  началото  на  множеството  им 
перипетии.  Постепенно  те  се  включват  и  в  трите  вида  тайна  дейност  – 
„конспиративна, експедитивна и революционно-разбойнишка“,  по израза на Стоян 
Заимов. Това е  разказано с жива стилизация на българския възрожденски език,  в 
който всичко изглежда по неповторим начин смешно и очарователно. Но не свършва 
така.    
Издателство „Жанет 45”            

19:30 ч. на сцена „Охлюва”
Представяне на книгата на Красимир Аврамов „Между два свята”

28 юли  2012 г. (събота)

19:00 – 20:00 ч. в зала „Петя Дубарова”, Морското казино
Българският  отговор  на  „Здрач”  и  „Дневниците  на  вампира”  –  Александрина 
Железова и романите й „Душа” и „Кръв”
Издателство „Персей”             

19:00 – 20:00 ч. на сцена „Охлюва” пред  Морското казино
Представяне  на  сборник  с  разкази  "Ной  дава  последни  указания  на  животните" 
от Калин Терзийски     
Издателство „Сиела”             

29 юли  2012 г. (неделя)

20:00 – 21:00 ч. на сцена „Охлюва” пред  Морското казино
Представяне на романа "Добавено лято" от Евгени Черепов
След  десет  години  в  чужбина, главният  герой  Лъчезар  Веселинов  се  завръща  в 
България. Странна амнезия е покрила спомените му. На летището в София решава да 
тръгне на импровизирано пътешествие из страната,  преди да се прибере в родния 
град.  Зареждат се любопитни, но и странни случки по пътя. С влак, пеш или на стоп, 
пътуването го води по познати и непознати места, където среща познати и непознати 
хора.  
Издателство „Сиела”             


