
  

 
5-и Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи 

6-11 декември, Национален дворец на културата 

 
Петото, зимно издание на Софийския международен литературен фестивал 

за деца и младежи ще се проведе традиционно в НДК от 6-и до 11-и декември, в 
мраморно фоайе. Тематичен фокус на фестивала е „Четене с разбиране“. 
Фестивалът се реализира с подкрепата на Министерството на културата и 
Министерството на образованието на Р България. Всички събития са с вход 
свободен. 
 

ПРОГРАМА 
 
06 декември | вторник  
 
11:00  - 11:30 часа 
Официално откриване 
49-и Софийски международен панаир на книгата, 10-и Софийски международен 
литературен фестивал и 5-и Софийски международен литературен фестивал за 
деца и младежи 
 
11:30 - 12:30 часа 
Походът на книгите.  
Известни българи четат на децата „Мечо Пух“ 
 
 
 
07 декември | сряда 
 
11:00 - 12:00 часа 
Рожден ден на Астрид Линдгрен с „Книговище“ 
115 г. от рождението и 20 г. от смъртта на Астрид Линдгрен. На празника „Рожден 
ден на Астрид Линдгрен с „Книговище“ децата ще научат нещо ново за детската 
писателка, завладяла въображението на толкова много деца по света, ще си 
припомнят нейни книги през игрите на „Книговище“ и ще се включат в малка 
творческа работилница, за да приютят мислите си в рисунки. 



  

 
12:30 - 13:30 часа 
Среща с писателя Владимир Зарев и неговата детска книга „Голямата странна 
градина“ 
„О, колко е мъничка тази градина – сто крачки напред и сто крачки назад, сто 
крачки наляво и сто крачки надясно, сто крачки в едната страна и после сто крачки 
в другата. А светът не може да бъде толкова малък, защото в противен случай къде 
биха живели децата?“ Неда вътрешно в себе си реши, че на всяка цена утре ще 
излезе от нея и ще потърси Пътя.“ 
Във всяко дете живее и един възрастен човек, във всеки възрастен човек 
продължава да живее и едно дете. Ето защо „Голямата странна градина“ е 
приказка и за деца, и за възрастни. 
 
 
 
08 декември | четвъртък 
 
11:00 - 12:00 часа 
Работилница и представяне на книгата „В невидимия свят с Иван Милев“ от 
Кристина Тужарова 
Тази книга за деца ще ви отведе на пътешествие назад във времето, в което е 
живял художникът Иван Милев, но и в света на фантастичното, магичното и 
необикновеното. Тя разказва на малките любители на изкуството историята на 
този любим художник, и в същото време е приказка за силата на въображението, 
на мисълта и духа. Това е втората книга от поредица за българските художници за 
деца, а първата е посветена на Владимир Димитров – Майстора. 
 
12:30 - 13:30 часа 
Среща с преводачката на книгата „Грешкомир и Петнислав“ -  Анжелина Пенчева 
Забелязали ли сте, че всички неща непрекъснато остаряват? Ронят се, трошат се, 
късат се, плесенясват, изведнъж просто спират да работят. А когато това се случва, 
хората се ядосват и даже плачат.  
Искате ли да научите кой е виновен за цялата тази неразбория? Запознайте се с 
Грешкомир, Петнислав, чичо Смрадливец, десантчика Вирводичков и още куп 
други джуджета ентропчовци. Няма защо да се чудите върху какво тропат, понеже 
името всъщност идва от думата „ентропия“, което ще рече създаване на бъркотия. 
Животът си тече съвсем наред, докато един ден Грешкомир проумява горчивата 
истина, че хората изобщо не обичат нито бъркотията, нито остаряването, нито 
виновниците за тях. Той решава да ги спре веднъж завинаги и стига чак до 
Колелото на времето. Предстои му обаче да научи колко важно и полезно е 
стареенето и защо работата на ентропчовците трябва да продължи. Да, темите за 
остаряването и преходността могат да бъдат обяснени с хумор и приключения. 



  

 
09 декември | петък 
 
11:00 - 12:00 часа 
Среща с писателката Деси Нико и нейната книга „Смели и различни. Историите 
на 50 удивителни българки“ 
В „Смели и различни“ ще прочетете за принцеси и царици, които са правили 
благородни саможертви в името на народа; за българки, борили се наравно с 
мъжете за освобождението на родината ни; за околосветски пътешественички и 
феноменални спортистки; за първите модни дизайнерки, първите българки с 
професии на адвокат, ядрен физик, психиатър, подводен археолог, както и за още 
много момичета на изкуството, сътворили с хиляди битки прекрасни картини, 
скулптури, сгради, филми, театрални и танцови постановки, музика, стихотворения 
и романи. Историите може да ви заприличат на приказки, но са се случили 
наистина. Случили са се, защото 50 българки от различни времена са се осмелили 
да отстояват себе си. 
 
12:30 - 13:30 часа 
Среща с авторката Мария Донева и нейната книга „Мишките отиват на опера“ 
„Мишките отиват на опера“ на българската поетеса Мария Донева е вълшебна 
приказка за малки мишки, която чрез вложената в нея метафора ще ви потопи в 
размисъл. 
 
 
10 декември | събота  
 
10:00 - 11:00 часа 
Работилница за оригами и любими литературни герои със Силвия Владимирова 
от ателие „Точка и чертичка“ 
Ще се потопим в едно цветно и коледно настроение заедно със Силвия 
Владимирова и нейното прекрасно и игриво изкуство. Работилницата ще 
предостави на децата възможност да изработят коледни играчки от оригами с 
любими литературни герои. Разбира се, те ще им останат за спомен и ще 
допринесат към веселото коледно настроение, което декември носи с всеки свой 
ден! Можете да посетите и фейсбук страницата ѝ, за да се запознаете с 
творчеството ѝ: https://www.facebook.com/tochkaichertichka 
 
11:00 - 12:00 часа 
„Успехът и провалът“. Представяне на книгата и среща с издателката Зорница 
Христова 
Книгата „Успехът и провалът“ дава отговори на редица въпроси, вълнуващи малки 
и големи. Какво значи да бъдеш „успял“ и винаги ли това те прави щастлив? Може 



  

ли успехът да те главозамае и да те откъсне от приятелите ти? А какво всъщност 
значи „успех“?. Дали това, което пише в електронния бележник, или има и нещо 
друго? 
И дали пък от провала няма някаква полза? Добра идея ли е да не опитваш нищо - 
и така да не познаваш вкуса нито на успеха, нито на провала? 
Книгите от поредица „Философски закуски“ на издателство „Точица“ разказват 
малки истории, които дават повод за размисъл. Така ти можеш да откриеш какво 
наистина мислиш по темата - и да го обсъдиш с приятели. Твой ред е да 
философстваш! 
Автори на книгата са професорът от Сорбоната Мишел Пюеш и детската писателка 
Брижит Лабе. Илюстрациите на Жак Азам са адаптирани на български от Миглена 
Папазова. 
 
12:30 - 13:30 часа 
Хобит фентъзи с Импро Хахаха.  
130 г. от рождението на Джон Р. Р. Толкин 
Ще отпразнуваме 130 г. от рождението на Джон Р. Р. Толкин (1892 – 02.09.1973), 
английски филолог и писател, смятан за основател на жанра фентъзи с романа си 
„Хобит“ и неговото продължение „Властелинът на пръстените“ заедно с актьорите 
от театър „Хахаха“ - първата професионална трупа за импровизационен театър в 
България, създадена през 2009 г. 
 
 
 
 
11 декември | неделя  
 
10:00 - 11:00 часа 
Среща с писателката Таня Петкова и нейната книга „Истории от Космоса“ 
Книга в четири глави, проследяваща запознанството и приключенията на Господин 
Никой и Дракона Щрау. 
Вкусен сок от космически пащърнак, диви кози и кокошки, ловци на мравки и 
древни легенди… На страниците на тази книга ще се разкрият чудати истории и 
събития, които не ще оставят никого безразличен към нашите двама главни герои. 
„Истории от космоса“ ще ви запознае със смелия каубой Дракона Щрау, който 
обяздва метеорити из широкия космос, и с един плах господин, който, поради 
липса на име, се зове Господин Никой. Какво е разписанието на метеоритите? 
Къде се раздават имената? Какви древни легенди се предават из необятния 
космос? 
Отговор на всички тези въпроси ще откриете на страниците на „Истории от 
космоса“ – една книга за неочакваното приятелство и споделените приключения. 
 



  

 
 
11:00 - 12:00 часа 
Среща с писателката Катя Антонова и нейната книга „Ванилия Величественова 
Всемогъщова“ 
Очакваната от хиляди малки и големи деца Ванилия – феята от захарницата, се 
завръща с книга номер 5! Има много феи, които не са типичните момичешки феи. 
Има много феи, които са наистина досадни. Има много феи, които не правят нищо 
както трябва. Не, всъщност не са много. Тя е само една – казва се Ванилия. И от нея 
наистина може да те заболи главата, но по-често те боли коремът – от смях! 
Ванилия се мисли за много неща (които не е), но със сигурност е най-забавната 
фея! 
 
12:30 - 13:30 часа 
Театрална постановка „Мечо Пух“ с „Мариета и Марионета“. 140 г. от 
рождението на Алън Александър Милн 
„Отдавна, много отдавна, чак около миналия петък”, през 1992 г. бе създадена 
Театрална къща „Мариета и Марионета”, за да забавлява малки и големи. С 
актьорите от театралната трупа ще отбележим годишнината от рождението на 
Алън Александър Милн (1882 – 31.01.1956), английски детски поет и писател, 
създал образа на Мечо Пух. 
 
 
Официална страница: https://kids.literaryfest.org/ 
 
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/SofiaChildrenandYouthLiteraryFest 
 
 
Координация на групови посещения: 
Анна-Мария Георгиева 
0888288370 
office@abk.bg 
 
За повече информация:  
Кремена Димитрова 
ПР на фестивала 
0899452293 
kremena@textorialist.com 
 
 


