OБЩИНА ХАСКОВО
ХLV Литературни дни “Южна пролет” – Хасково 2017 г.
Национален конкурс за дебютна литература

ПРОГРАМА
19 април – сряда
11.00 ч.
РБ „Хр. Смирненски“

Откриване изложба „Литературни върхове и нови
хоризонти“ – 45 години „Южна пролет“

12.00 ч.
ДКТ „Иван Димов“

Откриване фото – изложба „Левитация“ на
Гергина Георгиева

14.00 ч.
Мл. център

Емил Минчев представя книгата си „Нюх“

16.00 ч.
пред галерия „Форум“

Концерт на Акустично джаз трио. Солист:
Мария Арнаудова

16.30 ч.
РБ „Хр. Смирненски“

Среща - разговор с Нидал Алгафари

17.30 ч.
Галерия „Форум”

Откриване изложба – графика „Художниците
през очите на книгата“

18.00 ч.
ДКТ “Иван Димов”

Тържествено откриване на XLV Литературни
дни “Южна пролет” 2017
Юбилейна
вечер на Петър Василев, водещ
Андрей Захариев, с участието на д-р Елена
Алекова. Концерт на Група „Диана Експрес“

19.30 ч.
ДКТ „Иван Димов“
Камерна зала

Лауреатска вечер на Иван Христов, носител на
„Пегас“ за 2002 год.

пл. “Атлантически”

Базар на книгата “Южна пролет” 2017. Гостуват
издателствата: „Асеневци”, „Анубис”, „Атеа“,
“Българска книжница“, „Булвест 2000“, „Вакон“,
„Жар“, „Жанет 45“, „Захарий Стоянов“, „Изида“
„Книги – игри“, „Пан“, „Прес“, „Персей“, „Бард“
„Посоки“, „Унискорп“, „Фют“, „Сиела“,
„Кръгозор“, „Хермес“, „Лира Принт“, „Инфодар“

20 април – четвъртък
10.30 ч.
РБ „Хр. Смирненски“

Приключение в света на книгата с Радостина
Николова

11.00 ч.
РБ „Хр. Смирненски“

Среща разговор на дебютантите с журито на
националния конкурс „Южна пролет” 2017

15.00 ч.
Мл. център

Дебютантска гостоприемница „Южна Пролет“
2017 -среща на младите творци със средношколци

16.30 ч.
РБ „Хр. Смирненски“

Премиера на книгата „Всички птици пеят“ от
английската авторка Иви Уайлд, носителка на
Наградата за литература на Европейския съюз
за 2014 год.

18.00 ч.
ДКТ „Иван Димов“

Творческа вечер на проф. Владимир Янев. Слово:
Антон Баев

19.00 ч.
ДКТ „Иван Димов“
Камерна зала

Представяне на писателя Иван Енчев. Слово:
Никола Иванов

19.30 ч.
пред ОНЧ „Заря“

Малко нощно четене – литературно музикален
хепънинг под звездите

пл. “Атлантически”

Базар на книгата “Южна пролет” 2017. Гостуват
издателствата: „Асеневци”, „Анубис”, „Атеа“,
“Българска книжница“, „Булвест 2000“, „Вакон“,
„Жар“, „Жанет 45“, „Захарий Стоянов“, „Изида“
„Книги – игри“, „Пан“, „Прес“, „Персей“, „Бард“
„Посоки“, „Унискорп“, „Фют“, „Сиела“,
„Кръгозор“, „Хермес“, „Лира Принт“, „Инфодар“

21 април – петък
10.30 ч.
РБ „Хр. Смирненски“

Представяне на книга с детско творчество на
децата от ДГ № 15 „Слънце“: „Приказки от
слънчевото прозорче“

18.00 ч.
ДКТ “Иван Димов”

Церемония по връчване на наградите “Южна
пролет” 2017, с участието на група „Мистик“

пл. “Атлантически”

Базар на книгата “Южна пролет” 2017. Гостуват
издателствата: „Асеневци”, „Анубис”, „Атеа“,
“Българска книжница“, „Булвест 2000“, „Вакон“,
„Жар“, „Жанет 45“, „Захарий Стоянов“, „Изида“
„Книги – игри“, „Пан“, „Прес“, „Персей“, „Бард“
„Посоки“, „Унискорп“, „Фют“, „Сиела“,
„Кръгозор“, „Хермес“, „Лира Принт“, „Инфодар“

