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НОВА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ
 

Цветелина Манова, Стихотворения

Екатерина Григорова, Стихотворения

Живка Балтаджиева, „Последна песен“

Петър Чухов, Стихотворения

Иван Димитров, „Идеалното семейство“

Димитър Манолов, „The Wall“

Милена Буржева, Стихотворения

Димана Иванова, „Профренска връзка“, „Ела“
 

 
 
 
 
 

НОВА БЪЛГАРСКА ПРОЗА
 

Стоил Рошкев, „Як мъж в черно и с татуировка“

Нели Лишковска, „База данни“, „Кибер убиец“

Дилян Еленков, „Девет дни“
 
 
 
 
 

ЕСЕИСТИКА
 

Илко Димитров, из „Бог в Ню Йорк“

Цветан Стоянов, „За хубавите разговори“
 
 
 
 

ДРАМАТУРГИЯ
 

Иван Димитров, „Раздяла от пръв поглед“
 
 
 
 

ПРИСЪСТВИЯ
 

Миглена Терзийска, „Спомени в сапунени мехури“, рецензия
 
 
 
 
 

ПРЕВОДНА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА
 

Дино Будзати, из „Шейсет разказа“, пр. Нева Мичева

Пол Остър, из „Музика на случайността“, пр. Иглика Василева

Харуки Мураками, из „Хроника на птицата с пружина“, пр. Емилия Л. Масларова

Камило Хосе Села, из „Чемширово дърво“, пр. Теодора Цанкова
 
 
 
 

ИСТОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА
 

Васил К. Василев, „Представата за идентичността и времето в романа „Вълшебната планина“ на Томас Ман“
 
 
 
 
 

РЕЦЕНЗИИ
 

Венцислав Димов, „Сред парадоксите на родното“, рецензия

Борислав Гърдев, „Паякът“ на Христо Карастоянов“, рецензия
 
 
 
 
 

КУЛТУРАТА НА ТРЕТАТА ЧАША
 

Мария Станкова, „Традициите“

Мария Станкова, „Паметта“

Мария Станкова, „Купи ми, мамо, топ“

Мария Станкова, „Едно отстъпление“

Мария Станкова, „Лъжата“
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