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Създаденият през 2019 г. 
Писателски център на фондация 
„Елизабет Костова“ предлага 
онлайн уъркшопове по творческо 
писане и индивидуални консултации, 
насочени към усъвършенстване на 
писателските умения на писатели, 
преводачи, студенти и ученици, с 

възможност за включване на професионалисти от други 
индустрии, както и хора, които биха искали да подобрят 
творческия си живот. 
Виртуалната платформа бе създадена с цел да даде 
възможност на пишещи хора от различни краища на 
България да се възползват дистанционно от предлаганото 
съдържание. Kурсовете сa с различен жанров и тематичен 
фокус, като част от тях се провеждат на български, а други 
на английски език и са водени от утвърдени български и 
англоезични писатели.
Услугите на Писателския център са подходящи както за 
възрастни, така и за ученици на 13-18 г. възраст.
Предстоящи синхронни уъркшопове за ученици:
Speculative Fiction, уъркшоп по писане на спекулативна 
художествена литература на английски език с Айрийн 
Нийланд – синхронен, на живо и онлайн – 1-9 юли, 2021.
Тази работилница ще се проведе на живо с индивидуални 
консултации онлайн в реално време с преподавателя. 
Участниците ще имат възможност да си говорят за 
чудовища, как измислената магия да стане реална и трудно 
ли е да държим читателя ни тръпнещ в очакване без да 
знае какво предстои. Приветствани са всички любопитни 
писатели-читатели, които творят в жанрове като научна 
фантастика, фентъзи, сюрреализъм или нещо друго, свързано 
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Тематичен център на новия брой 162/
Пролет на списание „Християнство и 
култура“ е проблемът „Християнство 
и истина“. В тази рубрика са включени 
текстовете на Албанския архиепископ 
Анастасий (Янулатос) Православната 
мисия: минало, настояще, бъдеще, на 
Сардийски митрополит Максим, озаглавен 
Прерогативите на Константинополския 
епископ, както и анализът на Кръстю Банев 
Застана царица Теб отдясно“: За Псалтира 
като основа на високата почит към Св. 
Богородица. В „Християнство и история“ 
са представени два текста, посветени 
на о. Георги Флоровски Критиката на 
идеята за исторически прогрес в ранното 
творчеството на прот. Георги Флоровски 
на Александър Смочевски и Отец Георги 
Флоровски – Вселенският учител на 
Пергамския митрополит Йоан Зизиулас. 
Темата „Християнство и литература“ 
е представена с текстовете на Клайв 

Стейпълс Луис Три начина да пишеш за деца и на Ралица Райкова За детскостта, вечността 
и поезията. Друг тематичен кръг е проблемът „Християнство и наука“, който съдържа 
статията на Кристиан Станков. Бог и законите на природата и разговора с Петрос 
Панайотопулос, физик и преподавател в Аристотеловия университет в Солун, озаглавен 
Църква и наука. В рубриката „Християнство и изкуство“ е представен анализът на 
Валентин Калинов За радикалното зло. Психоанализа и теология по линиите на един филм. 
Броят е илюстриран с фотографии на Златко Латев. 

„Графитите“ е темата на новия 6 брой на сп. 
„Култура“. Кое е новото на уличната сцена 
и защо графитите се нуждаят от неспирно 
тълкуване? Къде минава границата между 
„законното“ и „незаконното“, между вандализма 
и естетическото изпълнение? Отговорите в 
анализа на Георги Тенев „Тънката кожа на града“, 
както и в разговорите с немския художник 
Мануел Герулис и с българския графити артист 
Насимо. И още: размислите на немския философ 
Петер Слотердайк за „Европа, пандемията 
и вярата“, на социолога Хартмут Роза за 
„Копнежа по близост“ и на Джорджо Агамбен 
за „оголения живот и ваксините“. А също и 
нови „Християнски фрагменти“ на Димитър 
Коруджиев. В броя можете да прочетете и 
за „поезията в драмата“ (Мирела Иванова 

за новата си пиеса „Бележките под линия“); 
диригентът Найден Тодоров говори за това „как се събужда емпатията“, а писателката 
Здравка Евтимова – за „българския П.Е.Н.-център, който навършва 95 години. И още: 
„как да рисуваш книга?“ (художниците Милена Вълнарова, Люба Халева и Дамян Дамянов 
споделят тайните на оформлението); балерината Калина Богоева за „изразителността на 
танца“ и режисьорът Иван Владимиров за „Сцени от живота на една актриса“; 100 години 
от рождението на Йозеф Бойс. Фотографиите в броя са на Ивелина Берова, а разказът в 
„под линия“ е на Йордан Д. Радичков. 

П о К А Н И

с невидимите сили, за да се научат да създават злодеи и 
герои с лекота.
Уъркшоп „Имало едно бъдеще“ с Диана Петрова – 
синхронен, изцяло онлайн – 12-18 юли 2021
Работилницата по творческо писане се провежда 
на български език и използва приказния модел, за да 
провокира учениците да си представят света след 
изолацията, както и от позицията на бъдещето да 
разкажат миналото преди пандемията. 
Уъркшоп „Писане за природата“ с Димитър Кенаров,  
2-6 септември, на живо
Тази работилница ще помогне на курсистите да 
опознаят заобикалящия ги свят по-добре! Очакват ги 
интересни изследователски и писателски приключения, 

като същевременно учениците обсъждат как да опазят 
природата и да се грижат за нея (защо не именно 
чрез творческо писане?). Това съвместно проучване 
ще предостави на младежите не само съзерцание на 
красиви природни пейзажи, но и ще насърчи активния 
принос към един по-добър свят.
Предстоящи синхронни уъркшопове за възрастни:
За порасналите ученици предлагаме уъркшоп „Дълбоко 
гмуркане с героите“ с Диана Шпехлър, 1-7 юли, онлайн, 
защото доброто писане започва със силни герои.  И 
затова тази работилница ще се съсредоточи върху 
писането на лична нехудожествена литература (с 
възможност за адаптиране към художествената 
такава) , което осветява човешката природа, вашата 
собствена природа и природата на вашите герои.
Всички синхронни курсове имат и своя асинхронна 
версия, към която курсистите могат да се 
присъединят по всяко време. Някои от асинхронните 
работилници за възрастни са: 
„Отвъд физическото пространство: Разширяване 
на усещането за среда“ със Стивън Уингейт; 
„След Белия заек на позията“ с Надя Радулова; 
„Работа с фантастичното“ с Владимир Полеганов; 
„Това, което знаеш: Напиши своя път в света“ с 
Травис Холанд; „Близо до дома: Писане на лична 
нехудожествена литература, вдъхновена  от живота“ 
с Евън Джеймс и „Магически реализъм за начинаещи“ с 
Джен Карсън. 
Научете повече на https://ekf-writing-center.org/
За кандидатстване за стипендии, моля свържете 
се с Виктория Костова на адрес: coordinator@
contemporarybulgarianwriters.com.

В новия брой на австрийското списание за литература 
и култура „Райбайзен“ са поместени в оригинал и в 
превод на Маргарит Жеков стихотворения от поетите 
Димитър Миланов, Генчо Христозов и Таня Николова, 
както и откъс от романа на Станчо Пенчев  „Операция 
„Марсов венец“. В броя е включен и един разказ на Иван 
Кехлибарев, който е в авторски превод. С поезията си е 
представен и самият Маргарит Жеков. 
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В съответствие с регламента на  конкурса журито 
номинира следните творби (по азбучен ред на 
авторите) в разделите проза и хуманитаристика:  

Проза
Албена Стамболова, „Драки и къпини“, „Факел“, 2020
Алберт Бенбасат, „Изгубени вещи“, „Колибри“, 2020
Боян Биолчев, „Ако можеха да ни чуят“, „Жанет 45“, 
2020
Георги Господинов, „Времеубежище“, „Жанет 45“, 2020
Георги Тенев, „Резиденция“, „Колибри“, 2020
Горан Атанасов, „Махалата на совите“, „Фама“, 2020
Керана Ангелова, „Мястото Янтара“, „Фабер“, 2020
Янчо Михайлов, „Лъх от тих вятър“, „АртГраф“, 2020

Номинации за Годишните награди  
на Портал Култура (I кръг)

Хуманитаристика

Андрей Ташев, „Непознатият Матвей Вълев“, 2020
Илия Граматиков, „Инструменталните концерти на 
Георги Арнаудов“, 2020
Ина Филипова, „1990. Неподозирани хроники по 
действителни събития“, „Слънце“, 2020
Инна Пелева, „През това време“, „Жанет 45“, 2020
Камен Рикев, „Защото е на скрито. Християнският 
светоглед в творчеството на Далчев“, 2020
Младен Влашки, „Кафка в България до 1989 г.“, 
„Страница“, 2020
Пламен Дойнов, „Линия на разполовяване“, „Кралица 
Маб“, НБУ, 2020
Светлозар Игов, „Патриархът“, „Жанет 45“, 2020

В края на септември журито ще оповести своите 
„кратки номинации” (по 4 във всеки раздел), а 
имената на победителите в конкурса ще бъдат 
обявени на официална церемония на 1 ноември, в Деня 
на Народните будители.


