
                                         
 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР 

 
 

 
Трети национален фестивал „Четящият човек” 

Бургас, 12 -15 юни 2014 
(Програма) 

12 юни 2014, четвъртък 
 
18.00 Флашмоб: Пътуващите книги. Старт – до Часовника, в началото на улица 
„Алеко Богориди”, финал – пред паметника на Христо Фотев в Морската градина. 
Стихотворение за спомен. 
 
19.30 Официално откриване и връчване на наградата „Четящият човек”. Със 
специалното участие на Владимир Пенев. 
20.00 Концерт на Миленита и Funky Miracle. Лятна сцена „Охлюва”. 
 
13 юни 2014, петък 
 
11.00 Откриване на изложбите в рамките на Фестивала. Съвместна проява на 
фестивала „Четящият човек”, Националната художествена академия и Съюза на 
българските художници. Културен център „Морско казино”, зала „Александър 
Георгиев-Коджакафалията”. 
 



                                         
 

 

Изложба екслибрис „Марио Варгас Льоса в София” и репортажни цветни и 
чернобели фотографии от гостуването на писателя. Снимките се показват за 
първи път.  
 
Изложба на селектираните екслибриси от националния студентски конкурс на 
тема „Четящият човек”. Културен център „Морско казино”, зала „Христо Фотев”. 
 
Изложба литографии на Стефан Марков към „Записки по българските въстания” от 
Захарий Стоянов. 130 години след първото издание и разговор на тема „Защо да 
четем „Записките“ и днес“ със специалното участие на Георги Данаилов. Културен 
център „Морско казино”, зала „Александър Георгиев-Коджакафалията”. 
 
12.30 Куклен спектакъл за деца и възрастни: „Приятно ми е, Никола”. С участието 
на Христо Колев. Лятна сцена „Охлюва. 
 
14.00 „Седемте палавници и властната принцеса“ - моята семейна приказка с Крис 
Бъкстон. Културен център „Морско казино”, зала Георги Баев. 
 
16.00 Гьоте институт гостува на „Четящият човек”. Госпожа Улрике Аник Вебер, 
представител на германската Фондация за подпомагане на четенето: „Да четем 
малко по-различно – с апликации и интерактивни книги за деца”. Културен център 
„Морско казино”, зала „Петя Дуброва”. 
 
18.00 Премиерите на „Четящият човек” – „Отвътре” на Радослав Парушев, 
„Сиела”. Какво е общото между Осама Бин Ладен, Васил Левски и Радослав 
Парушев? Това, че и тримата са герои в романа, който ще бъде представен. 
Културен център „Морско казино”, зала „Петя Дубарова”. 
 
19.30 Литературно кафене „Хеликон”: Поетическо позорище „Петък’13” със 
специалното участие на Мирела Иванова и Бойко Ламбовски. Къща-музей „Георги 
Баев”, булевард „Демокрация” № 6. 
 
20.30 „Полунощ в Париж”, САЩ, сценарист и режисьор Уди Алън. Лятна сцена 
„Охлюва”. 
 
14 юни 2014, събота 
 
11.00 Лира.бг гостува на „Четящият човек: „Как се пише ревю на книга” с редактора 
на сайта Румен Василев. Културен център „Морско казино”, зала „Георги Баев”. 
  
12.30 Куклен спектакъл за деца: „Дора няма умора”. С участието на Мария 
Несторова. Лятна сцена „Охлюва” 
 
14.00 Клуб „Хеликон”: Скучни ли са съвременните български писатели. С Иво 
Сиромахов. Културен център „Морско казино”, зала „Петя Дубарова”. 
 
16.00 Финал на кулинарния конкурс с гастрономически демонстрации и чаша вино. 
Супа и литература с Николай Фенерски. Ресторант „Чадъра” в Морската градина. 
 



                                         
 

 

18.30 Литературно кафене „Хеликон”. Захари Карабашлиев: Защо се върнах в 
България. До Сан Диего и назад. Културен център „Морско казино”, зала „Петя 
Дубарова”. 
 
20.30 Вечер в книжарница „Хеликон”. Обявяване на резултатите от конкурса „За 
ползата от нечетенето и вредата от четенето”. Четене на наградените творби от 
литературния конкурс. Чаша вино. 
 
20.30 „Ловци на глави”, Норвегия/Германия. По романа на Ю Несбьо. Лятна сцена 
„Охлюва”. 
 
15 юни 2014, неделя 
 
13.00 Деца четат приказка на деца. Къща-музей „Георги Баев”, булевард 
„Демокрация” № 6.  
 
14.00 Обявяване на наградите от фотоконкурса „Детето в страната на книгите”. 
Книжарница „Хеликон”, площад „Тройката” № 4 
 
16.00 Премиерите на „Хеликон”: „Една и съща нощ” от Христо Карастоянов, 
„Жанет 45”. Послеслов към романа: Защо един поет и един анархист са убити по 
едно и също време и с една и съща злоба... Четящият човек в разговор за 
времето, когато две неща в България са се случвали едновременно със 
случването им в Европа. Културен център „Морско казино”, зала „Георги Баев”. 
 
18.00 Литературно кафене „Хеликон”. Палми Ранчев: Боксьори, поети, белетристи 
и други участници. Културен център „Морско казино”, зала „Петя Дубарова”.  
 
19.30 „Фейсбук литературата и туитманията” – с Любен Дилов-син. Културен 
център „Морско казино”, зала „Петя Дубарова”. 
 
20.30 „Спомени за моите тъжни проститутки”, Испания, САЩ, Дания, Мексико. В 
памет на Габриел Гарсия Маркес. Лятна сцена „Охлюва”. 
 
Съпътстващи събития 
 
Изложбите на „Четящият човек”. 
Който чете книга в градския транспорт на Бургас – пътува безплатно. На 14 юни от 
8 до 20 часа. 
Който чете книга на пейка в Пушкиновата алея на Морската градина получава 
подарък. 13, 14 и 15 юни от 17 до 19 часа. 
Фестивално меню „Четящият човек” – рецепти от литературни творби. Ресторант 
„Чадъра”, Морската градина. 
Литературни коктейли, топли напитки и десерти. Кафе „Феникс”, улица „Гео 
Милев” № 6. Гостите четящи книга между 14 и 16 часа получават подарък – кафе, 
от 14 до 16 часа на 13, 14 и 15 юни. 
ВИП книжари всеки фестивален ден от 16 до 17 часа в „Хеликон“. 
Мобилна книжарницата „Хеликон” – до Пантеона в Морската градина.  
Лятна книжарница „Хеликон” – улица „Алеко Богориди”. 
 



                                         
 

 

 
 
Организаторите си запазват правото за промени в програмата, които 
ще бъдат съобщавани своевременно. 
 

 

 

 

 
  


