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НОВА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ
 

Поетически пленер - Стара Загора`2009

Стефан Иванов, из „Списъци“

Андриана Спасова, Стихотворения

Николай Семерджиев, „Париж. Музеят на Юго“
 
 
 
 
 

КОНКУРС „ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ“ - СТАРА ЗАГОРА
 

Никола Петров, „Пътници“

Цветелина Манова, „Арахнофобия“

Андриана Спасова, „Камъните“
 
 
 
 
 

НОВА БЪЛГАРСКА ПРОЗА
 

Милен Русков, „Червена сянка“, Разказ

Ясен Василев, „Непорочно заченат Едип“, Разказ
 
 
 
 
 

ПРИСЪСТВИЯ
 

Биляна Борисова, „За Музиката и изкуството да се живее в нея“, рецензия

Мая Горчева, „Тезей в балетна пачка или как се разказват митове днес“, рецензия
 
 
 
 
 

КУЛТУРАТА НА ТРЕТАТА ЧАША
 

Мария Станкова, „За „ма“-то и „бе“-то“

Мария Станкова, „Културата на третата чаша - IV“ (1)

Мария Станкова, „Културата на третата чаша - IV“ (2)

Мария Станкова, „Културата на третата чаша - V“

Мария Станкова, „Културата на третата чаша - VI“
 
 
 
 
 

ДРАМАТУРГИЯ
 

Stoil Roshkev, „On the Moon or One Sixth of the Earth`s Gravity“, tr. Angela Rodel
 
 
 
 
 

ПРЕВОДНА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА
 

Андреас Неуман, „Гравитацията и грацията“, пр. Рада Панчовска

Федерико Гарсия Лорка, „Касида за тъмните гълъби“, пр. Живка Балтаджиева
 
 
 
 
 

ТЕОРИЯ НА МЕДИИТЕ
 

Денис Коробко, „Естетика на дигиталната литература“
 
 
 
 
 

НОВИ КНИГИ
 

Борислав Гърдев, „Да те управлява шимпанзе“
 
 
 
 

КИНО И ЛИТЕРАТУРА
 

Васил Василев, „Фотоувеличение“ - „Лигите на дявола“. Между играта, времето и реалността“
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