19,30 ч. – книжарница „Хермес“ –
Централ
ИК „Хермес“
Премиера на „Полетът на орела“
от Иво Топалов

13 юни (четвъртък)
12,30 ч. – Френска езикова
гимназия „Антоан дьо Сент
Екзюпери“
ИК „Хермес“
„Младият Пловдив чете“ – среща
на лауреатите от VII Национален
литературен конкурс „Хермес“
Десислава Шейтанова и Мартин
Спасов с ученици от Френската
гимназия

17 ч. – НБ „Иван Вазов“
ИК „Захарий Стоянов“
Премиера на „Овньо льо вакал
каматан“ от Тодор Коруев

17,30 ч. – къща „Ламартин“
ИК „Българска книжница“
Премиера на „Небесен блян“ от
Минко Танев

18 ч. – Балабанова къща
ИК „Хермес“
Премиера на „Лист“ от Иван
Странджев

ИК „Жанет 45“
Премиера на „Марципаненият
чехъл“ от Ася Кулева

19,30 ч. – книжарница „Хермес“ –
Централ
ИК „Сиела“
Премиера на „13 парчета от
счупеното време“ от Калин
Терзийски

14 юни (петък)
14 ч. – НБ „Иван Вазов“
ИК „Жанет 45“
Божана Апостолова представя
поредицата „Малката Божана“.
Деца от частна занималня „Мечта“
четат „Малката Божана в магазин
за смехорийки“

16,30 ч. – НБ „Иван Вазов“
ИК „Хермес“
Премиера на „Любовни
заклинания“ от Анита Тарасевич
Представя Емилия Каменова

17 ч. – къща музей
„Христо Г. Данов“
Национални награди
„Христо Г. Данов“

18 ч. – Културен център
„Тракарт“
ИК „Сиела“
Премиера на „Апарат“ от
Васил Георгиев

19 ч. – книжарница „Хермес“ –
Централ
ИК „Сиела“
Премиера на „Руският съсед“ от
Михаил Вешим

19 ч. – Фондация „Бъдеще за
България“ (Постоянна експозиция
Георги Божилов – Слона)
Дружеството на преводачите –
Пловдив ще връчи наградата
„Млад преводач 2012“ на
Ангелин Мичев

15 юни (събота)
10,30 ч. – Цар-Симеоновата
градина
„Да четем заедно за Пловдив“
(Европейска столица на културата
2019)
Общинска фондация
„Пловдив 2019“
Детски празник на книгата;
награждаване на „Читател на
годината“ от НБ „Иван Вазов“;
поетично четене; размяна на книги

11,30 ч. – Студио 1 на
Радио Пловдив
ИК „Жанет 45“
Премиера на „Обещах да запомня
– разговори с Петър Увалиев“ от
Бригита Йосифова
Представя Здравко Дечев

18 ч. – Балабанова къща
Издателство „Летера“
Авторски рецитал „Жив и
свободен“ на поета Атанас
Капралов с участието на барда
Бойко Георгиев
Представя Елена Диварова

18,30 ч. – книжарница „Хермес“ –
Централ
ИК „Сиела“
Премиера на „Където се раждат
ангелите“ от Людмила Филипова

19 ч. – Икономическа библиотека
Фондация „Бауерзакс“
„Епизоди от историята на
частния живот в Англия –
иновации, експерименти и начин
на живот – преди и по време
на индустриалната революция“.
Представяне на книгата „The
British Industrial Revolution in
Global Perspective“ от Robert C.
Allen под формата на урок по
история с гост лектор Георги Стоев

16 юни (неделя)
11 ч. – книжарница „Хермес“ –
Централ
ИК „Хермес“
Премиера на „Пътешествие из
страни на орли и замъци“ от
Николай Овчаров и Ути Бъчваров

ПРОГРАМА 2013

ИК „Жанет 45“
Премиера на „Шлеп в пустинята“
от Людмил Тодоров
Представя Здравко Дечев

19 ч. – Културен център
„Тракарт“

11–16 юни

19 ч. – Културен център
„Тракарт“

10 юни (понеделник)
18 ч. – Културен център
„Тракарт“
ИК „Хермес“
Премиера на „Последната тайна“
от Жозе Родригеш душ Сантуш
Представя Младен Влашки

19 ч. – къща музей „Енчо
Пиронков“ (бивш ресторант
„Аполония“)

Медийни партньори:
вестник „Марица“, вестник
„Стандарт“, Радио Пловдив,
БНТ РТВЦ – Пловдив,
ТВ Европа, ПОТ,
„Програмата“,
plovdiv-online.com,
podtepeto.com,
filibe.com
Места за творчески прояви:
Културен център „Тракарт“,
Балабанова къща,
къща „Ламартин“,
НБ „Иван Вазов“,
Студио 1 на Радио Пловдив,
книжарница „Хермес“ –
Централ

ИК „Сиела“
Премиера на „Гравьор на сънища“
от Александър Секулов

11 юни (вторник)
10 ч. – Културен център
„Тракарт“
Издателство „Просвета“
Представяне на английски език за
деца POP! 2 – част втора, автори
Ангелина Цветкова, Елка Ставрева

10 ч. – НБ „Иван Вазов“
Издателство „Просвета“
Представяне на „Аз съм в 1. клас“
от Силвия Цветанска, Надежда
Радулова; Свобода Цекова

11 ч. – площад „Централен“
Официално откриване на Алея на
книгата; откриване на изложба
„Металургия на думите“ от
Николай Илчевски

13,30 ч. – Английска гимназия –
Пловдив
ИК „Хермес“
„Младият Пловдив чете“ – среща
на Жозе Родригеш душ Сантуш с
ученици от Английската гимназия
– Пловдив

14 ч. – Културен център
„Тракарт“
Издателство „Просвета“
Представяне на „LitUps! Essentials
in British and American Literature for
the 11th Grade“ от Мадлен Данова
и Райна Костова

16 ч. – НБ „Иван Вазов“
ИК „Жанет 45“
Премиера на „Кон на втория етаж“
от Здравко Попов
Представя Младен Влашки

17 ч. – книжарница „Хермес“ –
Централ
Официално откриване на новата
книжарница „Хермес“

18,30 ч. – Римски стадион
Официално откриване на
„Пловдив чете“. Специален гост:
Жозе Родригеш душ Сантуш.
Връчване на Орфеев венец за
поезия на Иван Теофилов и
авторски рецитал

12 юни (сряда)
14 ч. – НБ „Иван Вазов“
Издателство „Летера“
Премиера на „Двойната планета“
от Диана Петрова – съвременни
приказки за деца и родители

15 ч. – Синята къща
Общинска фондация
„Пловдив 2019“,
ИК „Сиела“
„Младият Пловдив чете“ – среща
на писателя Владимир Зарев с
ученици

16 ч. – къща „Ламартин“
Университетско издателство
„Св. Климент Охридски“
Премиера на „Въображаемата
жена (Граници на представите
за жената в литературата и в
културния живот между двете
световни войни)“ от Кристина
Йорданова
Представя Юлиан Жилиев

17 ч. – къща „Ламартин“
ИК „Полиграфсервиз“
Премиера на „Денят на
еднодневката“ от Кръстьо Раленков
Представя Юлиан Жилиев

17,30 ч. – книжарница „Хермес“ –
Централ
ИК „Унискорп“
Представяне на „Роял в мазето“ от
Светлана Дичева

18 ч. – Културен център
„Тракарт“
Община Пловдив – отдел
„Култура“; Дружество на
писателите – Пловдив
Обявяване програмата на Община
Пловдив за финансиране книги
на пловдивски автори за 2013 г.
Литературно четене на
пловдивски поети, спечелили
проекти през 2012 г.
Водещ Емилия Каменова

18,30 ч. – Балабанова къща
ИК „Сиела“
Премиера на трилогия „Битието“,
„Изходът“ и „Законът“ от
Владимир Зарев
Представя Младен Влашки

Под патронажа на кмета
на град Пловдив
Организатори:
Община Пловдив
Министерство на
културата
Асоциация
„Българска книга“
Народна библиотека
„Иван Вазов“
Издателска къща
„Хермес“

Партньори:
Общинска фондация
„Пловдив 2019“
Културен център
„Тракарт“
издателство „Летера“
ИК „Жанет 45“
„Роза Импекс“
хотел „Лайпциг“
хотел „Одеон“

