
 

НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „БОЯН ПЕНЕВ” 
ШУМЕН – 2017 

Четиридесето издание 
 

П Р О Г Р А М А 
  

19 май (петък) 
11.00 ч. – 13.30 ч. – Регистрация на участниците. Настаняване –  

Шуменски университет, Ректорат 
13.30 ч. – Откриване на Конкурса – Приветствие от Ректора проф. д.и.н. Георги Колев, 
„40 години студентски литературен конкурс” – слово на проф. д.ф.н. Христо Трендафилов 
14.00 ч. – ЧЕТЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ 
15.30 ч. – Кафе-пауза  
16.00 ч. – ЧЕТЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ 
17.00 ч. – ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТИХОСБИРКАТА „ВЪЗМОЖНОСТИ”, автор ВАЛЕНТИН 
СЛАВЕЕВ, носител на Голямата награда от Конкурса за 2016 г. Стихосбирката е издадена от 
Университетското издателство „Епископ Константин Преславски".  
18.30 ч. – 19.30 ч. – Вечеря в стола до общежитията 
20.00 ч. - (Кафе-клуб „Ретро” в Градската градина)  – Представяне на книгата НА ПЕТЪР 
ЧУХОВ „АДdicted” с редактор Марин Бодаков и художник Кирил Златков, издадена от ИК „Жанет 
45”. Книгата ще бъде представена от Пламен Дойнов, а Шумен е първото място, където това ще се 
случи.  
 
20 май (събота) 
9.00 ч. – Поетически пленер ПИСАНЕ ОТ НАТУРА, модератор: ПЕТЪР  ЧУХОВ 
Маршрут – Дворът на кирилицата в Плиска и манастир „Свети Панталеймон” във Велики 
Преслав, местност „Патлейна” 
(Забележка: Всички участници трябва да бъдат готови за тръгване точно в 9.00 ч. – 
транспортът до местата, където ще се състои пленерът, тръгва от входа на 
централната алея на Ректората) 
15.00 ч. – Обобщаване на резултатите от пленера, Зала 309 в Ректората  
16.30 ч. – ПОЕТИЧЕСКИ ДВУБОЙ: ГЕОРГИ ГАВРАИЛОВ – РАЛИЦА КРАСИМИРОВА, 
секунданти Анна Лазарова и Антоний Димов, пред Ректората. 
И четиримата участници са свъзрани с Националния студентски литературен конкурс „Боян 
Пенев” и носители на награди от него, макар и по различно време. 
Това е тридесет и петият поетически двубой у нас от неговото създаване през 2005 г., и 
вторият, който ще се случи в рамките на конкурса. 
Автор и водещ: Петър Чухов 
 
18.30 ч. – 19.30 ч. – Време за вечеря 
19.30 ч. – Нощ на музеите – ОБИКОЛКА НА МУЗЕИТЕ В ШУМЕН 
Сборен пункт – пред РБ „Стилиян Чилингиров” 
 
21 май (неделя)  
10.00 часа – Дискусия на тема „Литературата – памет и (ли) паметник” – модератори Пламен 
Дойнов и Захари Карабашлиев 
Място: „Културен радиосалон – Студио 3” на Радио Шумен (БНР) 
11.30 ч. – Награждаване на лауреатите в конкурса 
Място: Паметника на Иван Пейчев пред РБ „Стилиян Чилингиров” 
 


