
Регионална библиотека „Сава Доброплодни” – Сливен 

Министерство на културата 

Община Сливен 

 

XXII НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКАТА КНИГА 

Сливен, 23 - 25 септември 2020г. 

 

ПРОГРАМА 
 

 23 септември /сряда/ 

10:00 ч.  
Драматичен театър „Ст.Киров”  
Фоайе 

Откриване на XXII Национален фестивал на детската книга. 

11:00 – 12:30 ч.  
Oткрита сцена 
бул. „Цар Освободител” № 1 

„Имало едно време...” – спектакъл с участието на Театрална къща „Мариета и 
Марионета”. 

11:00 – 12:00 ч. 
Драматичен театър „Ст.Киров” 
Фоайе 

Приключения с Робота Чапек – представяне на трилогията. „Роботът Чапек на 
планетата с трите слънца”, „Роботът Чапек и шпионската мисия на Пфуи 
сянката” и „Роботът Чапек и сърдитото лигаво чудовище” на Марин Трошанов и 
Петър Станимиров. 

11:30 – 13:00 ч. 
XI СОУ ”К.Константинов” 

„Как се прави книга – едно издателско приключение” – проект на ИК „ФЮТ”.  

Със специалното участие на Лидия Сгурова и Роза Тодорова. 

12:00 – 13:00 ч. 
Драматичен театър „Ст.Киров” 
Фоайе 

Представяне на кн. „Вятърче на море” на Красимир Машев. 

12:30 ч. 
Зала „Сирак Скитник”  
бул. „Цар Симеон” № 2 

Откриване на изложба - илюстрации от Mеждународен студентски конкурс „Из 
приказния свят на Валери Петров”, посветен на 100г. от рождението на писателя 
и награждаване на отличените участници. 

13:30 – 14:30 ч. 
Драматичен театър „Ст.Киров” 
Фоайе 

Премиера на кн. „Ама че работа” на Димана Йорданова. 

13:30 ч. 
Изложбена зала ”Май” 
бул. „Цар Освободител” №1 

Откриване на изложба - илюстрации  „Фантазия” на Борис Стоилов и Ясен 
Стоилов. 

13:30 ч. 
РБ “Сава Доброплодни” 
Фоайе 

Откриване на документална изложба „65 години Регионална библиотека „Сава 
Доброплодни” и изложба – рисунки от конкурса „Библиотеката – моят остров на 
съкровищата”. 

14:30 - 16:00 ч. 
Зала „Май” 
бул. „Цар Освободител” №1 

Кръгла маса на тема: „Следи във времето – 65 години РБ „Сава Доброплодни” и 
премиера на сборника „Библиотеката в моя живот”. 

14:30 - 15:30 ч. 
Драматичен театър „Ст.Киров” 
Фоайе 

Премиера на кн. „Приключение в Долната земя:Коледари срещу хали” на Елена 
Павлова. 

16:00 ч. 
бул. „Цар Освободител” №1 
Открита сцена 

„Уличен мюзикъл” – представление на театър „Хамелион”. 

16:00 ч. 
ХГ„Димитър Добрович“ 
бул. „Цар Освободител“ 13 

Откриване на изложба – илюстрации на проф. Виктор Паунов – носител на 
Националната награда „Константин Константинов”, категория „Илюстратор” за 
2019г. 

17:00 ч. 
Драматичен театър  „Ст. Киров” 
Голяма зала 

Тържествен концерт, посветен на 65-годишнината от създаването на РБ „Сава 
Доброплодни”- Сливен. 

 

 

 

 



 

 24 септември /четвъртък/ 

9:00 – 13:00 ч. 
РБ „Сава Доброплодни” 
Зала за мероприятия 

Кръгла маса с международно участие на тема: „Времена, пространства и герои в 
съвременната детска литература”. 

9:30  - 10.30 ч. 
Драматичен театър „Ст.Киров”  
Фоайе 

Приказката на Вилхелм Хауф „Младият англичанин” разказана с илюстрациите 
на Борис Стоилов. Съвместен проект на Фирма ADCOM, ИК „Таралеж” и 
Печатница „Симолини, 94” ООД. 

10:30 - 12:30 ч. 
РБ „Сава Доброплодни” 

„В света на илюстрацията и комикса с новите технологии” - майсторски клас за 
студенти от НХА. Модератори: П.Станимиров, Б. Стоилов, проф.Виктор Паунов  

Със съдействието на фирма ADCOM. 

10:00 - 11:00 ч. 
Драматичен театър „Ст.Киров”  
Фоайе 

Премиера на кн. „Шантавия до шия” на Радостина Николова. 

11:00 -12:00 ч.  
Драматичен театър „Ст.Киров”  
Фоайе 

Премиера на кн. „Вкусът на приключенията” на Иван Раденков. 

11:00 – 13:00 ч. 
По училища  

Представяне на най-новите детски книги на издателствата „Жанет 45”, „Кибеа”, 
„Софтпрес”,  „Ентусиаст”, „Пан”, „Мармот”, „Таралеж”. 

11:00 - 13:00 ч. 
РБ „Сава Доброплодни” 

„Граматика на фантазията” - майсторски клас по творческо писане.  

11:30 - 12:30 ч. 
Открита сцена 
бул. „Цар Освободител” №1 

„Повече от магия” – представление на Театър „Трио“. 

12:00 - 13:00 ч. 
Драматичен театър „Ст.Киров”  
Фоайе 

Премиера на кн. „Уана. Една морска история” на Лили Спасова. 

13:00  - 14:00 ч. 
Открита сцена 
бул. „Цар Освободител” №1 

„Приказно пътешествие  с  DANON” 
Със специалното участие на актьорите Даниела Тенева и Даниел Русев. 

16:00 ч. 
бул. „Цар Освободител” 

Карнавално шествие. 
Със специалното  участие на Театър на огъня и сенките "Fireter". 

17:30 ч. - 
Драматичен театър „Ст.Киров” 
Голяма зала 

Официална церемония по връчване на Националната награда „Константин 
Константинов” за принос в детското книгоиздаване за 2020г.   

Тържествен концерт – спектакъл.  

 25 септември /петък/ 

9:00 - 10:00 ч. 
РБ „Сава Доброплодни” 

Пресконференция с носителите на Националната награда „Константин 
Константинов” за 2020г. 

9:30 – 10:30 ч.  
Драматичен театър „Ст.Киров” 
Фоайе 

Премиера на кн. „Кало змея” на Милен Хальов. 

10:30 – 12:00 ч. 
Драматичен театър „Ст. Киров” 
Фоайе 

Официална церемония по награждаването на отличените участници в 
Националния литературен конкурс на тема: “Неразказани истории на един ловец 
на приключения” и в  IX Националeн конкурс за изработване на театрални кукли 
на любими литературни герои – Сливен, 2020. Концерт. 

11:00 - 12:00 ч. 
Открита сцена 
бул. „Цар Освободител” №1 

„Тримата братя и златната ябълка” - представление на  ДКТ „Константин 
Величков“ - гр. Пазарджик. 

12:00 – 13:00 ч. 
Открита сцена 
бул. „Цар Освободител” №1 

Концерт. 

Закриване на фестивала. 
 


