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НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ, ГАЛЕРИЯ „АКАДЕМИЯ“

17:30-18:00 РЕГИСТРАЦИЯ
18:00 - 18:15 ОТКРИВАНЕ
Част I: Представяне на книгата от издателя, преводача и художника на корицата
18.15 – 18.30
Виктор Лилов (издателствто „Black Flamingo“) - арабист по образование и професионално
ангажиран в културните индустрии като издател и музикален продуцент. Издателство "Black Flamingo
Publishing", на което той, заедно с Йордан Йорданов е съучредител, е създадено с намерението да се
превърне в глас на общности и теми, намиращи се извън обществения център на внимание, извън
мейнстрийма и светлините на прожекторите. Става известен с либералните си политически възгледи, както
и с факта че през 2015 г. е първият открит за хомосексуалността си политик, кандидатирал се за изборна
длъжност в България, а именно като кандидат-кмет на София. През 2015 година заради смелостта да се
изправи срещу стигмата и обществените предразсъдъци като граждански активист и политик, бе номиниран
и става един от двамата подгласници в отличията „Човек на годината“.

18:30 – 18:45
Мартин Младенов (преводач на книгата) – от 1989 г. до момента живее в Прага. Завършил e VŠCHT
Praha (ХТИ) - инженерски факултет, специалност - статистически методи в контрола на качеството. От 1996
до 2003 г. главен редактор, фотограф и илюстратор на списание „Hlava“. От 2003 г. до момента е
ръководител на сдружение „Paralax“, Чехия (група за култура и изкуство). В момента работи в „Метропроект
Прага“ АД, директор за България, граждански активен в RVS–BENE (Сдружение на бившите членове на
Съвета на висшите учебни заведения) и Софийски дискусионен форум от създаването му през 2014 г.
Преводач е на пиесите на Вацлав Хавел – „Оттегляне“, 2009 г., пиесата е поставяна в русенския драматичен
театър „Сава Огнянов“, режисьор Павел Пенев; „Протест“, 2010 г., публикувано в Литературен вестник;
„Грешка“, 2011 г. През 2013 г. издава собствена книга PVC – (изд. „Агата-A“). В Чехия организира фестивали,
концерти и балове.

18:45 – 19:00
Калина Сертева (графичен дизайнер) – завършва Национална художествена академия, специалност
„Плакат“. Член е на Съюза на българските художници в секция „Графичен дизайн“. Работи в областта на
плаката, графичния дизайн и рекламата. Участва в много български и международни изложби и конкурси
във Франция, Италия, Белгия, Финландия, Япония, Канада и др. Нейни плакати са отличени с редица
български и международни награди.

Част II: Отворена дискусия със специални гости и аудиторията в залата
19:00 - 20:15
Модератор:
Петър Стойнов – инженер-геолог, част от екипа на множество инженерни инфраструктурни проекти с
обществено значение в България. Личност с гражданска ангажираност. Остър застъпник на радикалната
законова декомунизацията като правдив начин за справяне с проблемите на тоталитаризма и наследството
му. Консултант към документалния филм „Софийска Света гора“ и съорганизатор на музикални фестивали с
международно участие. Поддръжник в създаването на общност “Културно наследство, архитектура и памет”
и инициативата “Правосъдие за всеки". Съосновател на Софийски дискусионен форум.

Специални гости:
Томаш Шила – музикант от чешката рок група The Plastic People of the Universe, създадена през 1968 г.,
и макар и новосформирана бързо става твърде популярна. Записите на групата са забранени, музикантите
са преследвани от властта и осъдени на различни срокове затвор заради нонконформизма си и
използването на дисидентска поезия от забранени автори в текстовете към музиката. Именно тези
обстоятелства в началото на 1976 г., стават причина за консолидация на противниците на
комунистическата власт. По време на режима участва в съпротивата и отпора против комунизма. В
периода от 1981 г. до 17.11.1989 г. развива активна, дълготрайна и постоянна антикомунистическа
дейност, състояща се в разпространяване на издания и работа в рамките на „Движение за гражданска
свобода“.

Тема: "Вацлав Хавел и културата на Ъндърграунда"
Мария Спирова – редактор в лондонско юридическо издателство, двуезичен журналист с
международни награди за аналитична журналистика, публикуван в The Economist, Al Jazeera и Еuronews.
Преводач, копирайтър и магистър по криминология от Оксфорд. Кореспондент от Великобритания за
редица български печатни и електронни медии, политически коментатор, феминист и активист за
запазването на конституционните права на българите в чужбина. През 2014 г. е наградена от британската
академия на науките с Reporting Europe Prize за репортажите си през 2013 г. от протестите в България.

Teма: "Как поколенията да поддържат антитоталитарната си имунна система, да
не забравят опита на Хавел"

Проф. Евелина Келбечева – e завършила история с профил археология и втора специалност френска
филология в СУ “Св. Климент Охридски”. Специализант е на “Фулбрайт” в САЩ, гост-преподавател в
калифорнийския университет “Ървайн”. Занимава се с модерна европейска история, културна история. Била
е преподавател в НГДЕК в София, в СУ “Св. Климент Охридски”, научен сътрудник в БАН. От 1998 г.
преподава в Американския университет в България, Благоевград. Инициатор на петицията за адекватно
изучаване на комунизма в българското училище.

Teма: "Отново за историята, истината и паметта"
20:15 - 20:30 – ЗАКРИВАНЕ
20:30 - 21:00 – Чаша вино или пиво. Говорим за Хавел!

