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За шести път Националният дворец 
на културата организира „Фести-
вал на българското образование“ 
малко след Великденските пости и 

празници. В кратък период от 27 до 30 април 
различни организации и институции успя-
ха да привлекат вниманието на голяма част 
учащи се и занимаващи се с висшия интелект 
жители. По свой индивидуален и уникален 
начин сайтът „Българска Наука“ успя да се 
впише в разнообразието от интересни и по-

лезни информации на изложението. Освен 
възможността да се представи новата книга 
на Чавдар Черников „(Не)обикновените жи-
вотни“, която представя малко известни фа-
кти за животинските видове и неподозирани 
любопитни прояви от техния живот с изклю-
чително живи илюстрации, организаторите 
измислиха и осъществиха още идеи.
В последния ден от Фестивала на образовани-
ето по проект на Петър и Росен Теодосиеви 
се състоя едно поетично-музикално събитие 
тъкмо в следобедната атмосфера на пролет-
ното будителско съзнание на посетителите. 
Специални гости и изпълнители бяха група 
„Гологан“ и не малко известните поети Пе-
тър Чухов и Иван Христов. Освен, че изсви-
риха едни от най-добрите си парчета, те се 
включиха и с личното си творчество. Поетът 
Иван Христов прочете досега непоказвани 
пред публика стихове, свързани с науката и 
техниката, а другият хайку-поет, оповестил 
себе си по оригинален и илюзорно алтруис-
ки начин: „Аз съм не-Иван Христов“, про-
чете стихове от най-новата си стихосбирка 
„Три“. Проектът на „Българска Наука“ има 
за цел да популяризира и насърчи младите 
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пишещи поезия участници и „ученици“ на 
Словото. Техните учители, които са и техни 
„съдници“ в Националния конкурс за по-
езия „Веселин Ханчев“, пожелаха да четат 
и да слушат стиховете на младите. По този 
начин публиката видя една непосредстве-
на и естествена приемственост и едно вза-
имно отношение на удоволствие от самото 

изкуство, но и на критическа рецепция към 
доскоро изявилите се на театралната сцена 
„Алма Алтер“ на Софийския Университет 
„Св. Климент Охридски“. 
Имена като Никола Петров, Андриана Свет-
линова, Димитър Калчев, Ивайло Динев, На-
дежда Московска и Лидия Кирилова се опи-
таха да прочетат малки къстчета от поезията 
си в синхрон с големите вдишвания по време 
на музикалните изпълнения. Не на последно 
място един от важните и скрити, макар и не 
зад кулисите, но зад Мултимедията, е пиарът 
на Литературното четене Милена Бербенко-
ва. Тя визуализираше и създаваше едно син-
тетично изкуство между арт картини, откъси 
от стихове и заиграване с участниците. По-
лучи се определено импровизиран пърфор-

мас, тъй като с умисъл или не, тя беше поста-
вила снимки на участници, които липсваха 
като Калин Петров, лапнал червен залез или 
домат, който служеше като фон по време на 
четенето на Димитр Калчев, известен още 
като Андроид Митко. Андриана Спасова пък 
чете и нейните стихове озвучаваха поезия-
та на вече четения, но с друго лице Калчев. 

Така се получаваше напрекъснато едно зат-
рудняване и по-засилено съсредоточаване 
от страна на публиката, която преди всичко 
беше дошла, за да разбере как днес се пише 
и кой днес иска да пише. Неслучайно воде-
щата тема на тазгодишното, шесто издание 
на Фестивала е „Лицата на образованието“ 
– тъкмо „другото лице“ на науката е лицето 
на самобитното и подземно Аз на поезията. 
Перифразирайки Иван Христов и донапис-
вайки неговата идея, ще си позволя да пре-
потвърдя тясната и немислима връзка между 
точната и рационална наука и отнесената и 
леко дишаща поезия. Привидно те си проти-
воречат, в действително в математиката има 
толкова много музика..

Свирят Иван Христов и Петър Чухов - http://goo.gl/ZVPWl
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