
 „Литературен клуб“ е носител на
Националната награда „Христо Г. Данов“

за принос в българската книжовна култура!
 

Най-старото електронно списание за
литeратура в България!

 

Електронно списание „Литературен клуб“ - брой 145, година XIII, юни 2010 г.
ISSN 1313-4124 | CopyRights.bg

заглавна страница | архив | редакция

 
 

 
 

НОВА БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯ
 

Кирил Василев, из „Липсващи страници“

Ясен Василев, „Лорка“

Мина Стоянова, „градове сме, а после пустини“

Даниела Михалева, Стихотворения

Екатерина Григорова, Ескизи
 

Иван Димитров, „българия (пречистващо упражнение преди писане за писатели,
живеещи в държава, която не иска да има култура) “, Непоема
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Деян Енев, „Кино „Урвич“, Разказ
 
 
 
 
 
 

ПРИСЪСТВИЯ
 

Пламен Влаев, „Павел Павлов за свои съвременници“, Рецензия

Андриана Спасова, „Американски тетрадки“ на П.Г. Кънев“, Рецензия

Денис Коробко, „Уличник (истории на софийските улици)“ от Васил Георгиев като линк и многоточие“, Рецензия
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Карл Ясперс, „Философската вяра“, Първа лекция, пр. Валери Борисов
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Иън Макюън, из „На плажа Чезъл“, пр. Радосвета Гетова

Михал Вивег, из „Чудесни години - кучета ги яли“, пр. Маргарита Младенова

Харуки Мураками, из „Страна на чудесата за непукисти и краят на света“, пр. Емилия Л. Масларова

Харуки Мураками, из „Норвежка гора“, пр. Людмил Люцканов
 
 
 
 

НОВИ КНИГИ
 

Иван Теофилов, „Те от 80-те. Впечатленията от един приятелски литературен кръг...“

Сирма Данова, „Йордан Ефтимов Remix“

Борислав Гърдев, „Батко Стаменов-аутсайдерът - герой на нашето време“
 
 
 
 
 

КУЛТУРАТА НА ТРЕТАТА ЧАША
 

Мария Станкова, „За егоизма и други благини“

Мария Станкова, „Безразличието, което ни уПива“

Мария Станкова, „Малки човешки парчета“
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