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Възраждат есенните литературни дни в Стара Загора
сряда, 06 октомври 2021

Есенни литературни дни ще завладеят Стара Загора от 11 октомври до 6 ноември. Инициативата на
Община Стара Загора цели да представи пред публика както нови, така и известни автори, сред които
Георги Господинов, Мария Донева, Любен Чаталов и др. В тематичната програма ще се проведе и
националният младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев" и връчването на традиционната награда
"Златното яйце".
„Градът на поетите заслужава да има Есенни литературни дни, по време на които творците да
представят своите произведения пред публиката. В дните на форума ще работят всички сцени и арт
пространства в града, при спазване на всички противоепидемични мерки. Подготвили сме богата
програма, която освен литература, ще включва и музика, изобразителни изкуства и кино“, обясни
ресорният зам.-кмет Милена Желева. Тя е категорична, че събитието ще стане пореден празник на духа
в Стара Загора.
Есенните литературни дни в Стара Загора възникват по идея на ръководството на града, Дружеството
на писателите в Стара Загора и Съюза на българските писатели през далечната 1972 година.
Провеждат се девет издания на форума, а последното е на 18-19 октомври 1989 година и е посветено на
70-годишнината от рождението на гениалния Веселин Ханчев.
Ето я и пълната програма на десетото юбилейно издание на Есенни литературни дни:
11.10. /понеделник/, 11:00 ч., парк „Пети октомври“
Юбилейна документална изложба „Старозагорският храм на литературата – 60 години Музей
„Литературна Стара Загора“
Откриване на Есенни литературни дни Стара Загора 2021
11.10. /понеделник/, 17:00 ч., Регионална библиотека „Захарий Княжески“, зала
Представяне на юбилейни сборници за писателите Георги Илиев и Димитър Подвързачов
Оповестяване на дарения в полза на Музей „Литературна Стара Загора“. Връчване на дарителски
грамоти
12.10. /вторник/, 18:00 ч., Културен център „Петър Жеков“
„Поезия и Музика - нежно влюбени атоми" - участват ученици от НУМСИ "Христина Морфова"
13.10. /сряда/, 18:30 ч., Регионална библиотека „Захарий Княжески“, зала
Представяне на новата книга на Васил Хаджиилиев „Намасте” и фотоизложба „Моята невероятна
Индия!”
14.10. - 19.10., 10:00 - 16:00 ч., парк „Пети октомври“
„150 години от първия цялостен превод на Библията на съвременен български език, направен от
П.Р.Славейков и екип от преводачи“ – представяне на изложба, филм и книга с участието на
Националния Литературен Музей към Министерство на културата, Център за славяновизантийски
проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ и Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
14.10. /четвъртък/, 17:30 ч., Културен център „Стара Загора“, фоайе
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Премиера на книгата „Спомени“ от Минко Минев и Стефан Минев. Представя проф. Лизбет Любенова
14.10./четвъртък/, 18:00 ч., Държавна опера Стара Загора, фоайе
„Вечер с нас” - Мария Донева пред Велизара Цонева и приятели за новите си книги и преводи
15.10. /петък/, 18:00 ч., Регионална библиотека „Захарий Княжески“, зала
Невена Дишлиева-Кръстева, Иво Дишлиев и Елка Виденова представят книги за тийнейджъри на
издателство ICU
16.10. /събота/, 18:30 ч., Културен център „Стара Загора“
Юбилеен концерт на Вокална студия „Усмивки“. Представяне на албумите „25 години Усмивки“ и
„Горска дискотека“ с избрани авторски песни
17.10. /неделя/, 16:00 ч., Културен център „Стара Загора“
Синелибри 2021
Прожекция на филма „Влюбеният Айфел“ (Франция, Германия, 2021, 108 мин., биографична драма)
17.10. /неделя/, 18:30 ч., Културен център „Стара Загора“
Синелибри 2021
Прожекция на филма „Историята на жена ми“ (Германия, Унгария, Италия, Франция, 2021, 169 мин.,
романс, драма)
19.10. /вторник/, 18:00 ч., Къща музей „Гео Милев“
Среща разговор с Камелия Кондова и Любен Чаталов – „Целувка между поезията и театъра“
19.10. /вторник/, 18:00 ч., Културен център „Стара Загора“
„Истории за Радиото“ – филм, посветен на 85-годишнината на Радио Стара Загора
20.10. /сряда/, 17:30 ч., Регионален исторически музей, Антична улица
„Поезия в музика“ - представяне на авторите от сборника „Осем“ с участието на поета Георги Гаврилов,
група „Насаме“ и Младежка театрална студия „Сцена 99“ при НЧ „Родина“
20.10. /четвъртък/, 18:00 ч., Къща музей „Гео Милев“
Гостуване на поетите Димитър Христов и Ана Багриана
21.10. /четвъртък/, 17:30 ч., Културен център „Стара Загора“
Трио „Дивертименто” и Мария Донева представят концерт-спектакъла „Мишките отиват на опера”
22.10. /петък/, 18:00 ч., Къща музей „Гео Милев“
Вечер на испанската преводна поезия с участието на Виолета Бончева
22.10. /петък/, 14:00 – 16:00 ч., Музей „Литературна Стара Загора”
Работилница „Как да пишем хайку“, с водещ Петър Чухов
22.10. /петък/, 18:00 ч., Културен център „Стара Загора“, фоайе
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Срeща с поета Петър Чухов и представяне на новите му книги „Есенен Великден” и „Запокитеност”
23.10. /събота/, 10:00 – 13:00 ч.
Хайку разходка по забележителностите на Стара Загора – творческо писане
23.10. /събота, 17:00 ч., Къщата на архитекта
„Стара Загора в хайку и кадри“ – литературно четене на участниците в хайку работилницата
24.10. /неделя/, 16:00 ч., Културен център „Стара Загора“
Синелибри 2021
Прожекция на филма „Персийски уроци“ (Русия, Германия, Беларус, 2020, 127 мин., военна драма)
24.10. /неделя/, 18:30 ч., Културен център „Стара Загора“
Синелибри 2021
Прожекция на филма „Три етажа“ (Италия, Франция, 2020,119 мин.комедия, драма)
25.10. /понеделник/, 10:30 ч., с. Дълбоки
Старозагорски поети на гости в читалищата
25.10. /понеделник/, 18:30 ч., Музей „Литературна Стара Загора“
Философска дискусия от ученическото „Ателие по философия“ при „Център за подкрепа на личностното
развитие“ в Стара Загора
25.10. /понеделник/, 18:30 ч., Културен център „Стара Загора”, фоайе
Премиера на дебютната стихосбирка на Живка Барова „Късчета душа”
26.10. /вторник/, 18:00 ч., Арт кафе „Джордани“
„Слово, музика и багри“ - Йордан Пеев и Светлин Стоев
27.10. /сряда/, 18:00 ч., Къща музей „Гео Милев“
„Пътят“ – спектакъл на Студентски театър „Алма Алтер“ към СУ „Климент Охридски“
„До края на света и обратно“- концерт на Георги Арсов
28.10. /четвъртък/, 18:00 ч., Къща музей „Гео Милев“
Йорданка Белева и Иво Рафаилов с книга за деца „Баба Дрямка“
29.10. /петък/, 17:00 ч., Регионален исторически музей
Премиера на стихосбирката „Постоянна експозиция” на Преслава Виденова, носител на Голямата
награда от ХХХVII Национален младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев" – Стара Загора, 2020.
Награждаване и рецитал на отличените млади творци в ХХХVIII издание на конкурса. Връчване на
„Златното яйце”
29.10. /петък/, 19:00 ч., Културен център „Стара Загора”
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Среща с писателя Георги Господинов и представяне на най-новите му книги „Времеубежище” и „В
пукнатините на канона”
Георги Господинов в „Щрих и стих”. Кино – поезия и анимация на Compote Collective
30.10. /събота/, 10:00 ч., х-л „Железник“, конферентна зала
Творческа работилница на участниците в конкурса „Веселин Ханчев“
01.11./понеделник/, 18:00 ч., Културен център „Стара Загора“
Ден на народните будители
Празнична вечер. Представяне на поредицата „Стара Загора: 100 портрета“- първа и втора част
02.11./ вторник/, 18:00 ч., Къща музей „Гео Милев“
Премиера на книгата „Среднощни откровения“ на Атанас Янев. Представя Таньо Клисуров
02.11. /вторник/, 10:30 ч., с. Калояновец
Мария Донева гостува в читалището в с. Калояновец
03.11. /сряда/, 10:30 ч., с. Християново
Старозагорски поети на гости в читалищата
03.11. /сряда/, 18:00 ч., Държавна опера Стара Загора, фоайе
Поетически трубадурски двубой между Мария Донева (Стара Загора) и Елка Стоянова (Бургас)
04.11. /четвъртък/, 10:30 ч., с. Преславен
Старозагорски поети на гости в читалищата
04.11. /четвъртък/, 18:00 ч., Къща музей „Гео Милев“
Премиера на книгата „Синята гора“ на Николай Табаков. Представя Никола Иванов
04.11. /четвъртък/, 18:30 ч., Регионална библиотека „Захарий Княжески“, зала
Представяне на книгата „Кралски лагер” на Михаил Свирачев с участието на рок група „Сигнатура“
05.11. /петък/, 18:00 ч., Регионална библиотека „Захарий Княжески“, зала
Премиера на сборник с разкази и писма на Петър Драгиев „Къде изчезна Федерер“
06.11. /събота/, 11:00 ч., Градска художествена галерия
60 години Музей „Литературна Стара Загора“
Изложба „Старозагорски писатели и поети в творчеството на български художници“ (Колекция от
фондовете на Музей „Литературна Стара Загора“ и Градска художествена галерия – Стара Загора)
Представяне на албум „Старозагорски писатели и поети в творчеството на български художници“
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