
 

 

Откриване на читалня на хижа „Козя стена” 

 

 

Преди 2 години започнахме кампания по набиране на заглавия за Къщичката ни за 

книги на хижа Козя стена. Принципът е простичък: взимаш книга, четеш и връщаш; може и 

само да оставиш, за да бъде четена от следващите посетители на хижата. Първите заглавия 

намериха място на няколко набързо сковани лавици в столовата на хижата, като след време 

книгите станаха толкова много (вече са над 650!), че това пространство им отесня.  

Днес с годрост Ви каним на откриването на новия уютен дом на книгите, който 

спретнахме с Ваша помощ на 1600 м.н.в. – специално оформения кът за четене в хижата. 

Заповядайте на планина на 22 октомври: заедно с нашите официални гости – 

писателите Оля Стоянова, Александър Шпатов и Мариан Желев, ще почетем любими откъси от 

книги и ще поговорим за четенето и писането в планината на по чаша ароматен билков чай.  

 

 

Кога:   22 октомври 2016г. (събота) от 17:00ч. 

Къде:   хижа Козя стена (НП „Централен Балкан”, местност „Хайдук чешма”) 

Как:   Вход свободен, НО МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ, затова е наложително да 

заявите своето участие, като се обадите на телефона на хижата (0882 440 757) и си направите 

резервация.  

FB събитие:  http://bit.ly/2dJ9oWm 

Кратко представяне на официалните ни гости: 

http://bit.ly/2dJ9oWm


 

 

 

 

 

Оля Стоянова обича обикалянето по планини и книгите 

поравно. Живяла е четири години на връх Мургаш и е автор на 

осем книги – няколко стихосбирки, роман, сборници с разкази и 

драматургия. Включително и на Пътеводител на дивите места. 

 

 

 

Александър Шпатов е председател на „Сдружение за 

градски читални” и главен инициатор на проекта читАлнЯта в 

Градската градина на София. Автор е на сборниците 

#НаЖивоОтСофия и Том 2.0, в който са събрани 

оптимизираните разкази от първите му три книги: Бележки 

под линия, Разкази под линия и Календар с разкази. 

 

 

 

 

Мариан Желев е роден в Добрич, но живее и 

работи във Варна и Тюленово. Съучредител е на „Общество 

на младите писатели” и ръководител на детска 

литературна школа. Автор на шест книги – последната, На 

бял свят – представена на хижа Козя стена през 2015 

година. Женен, с брада и деца. 

 

http://books.janet45.com/books/687
http://www.chitalnyata.bg/
https://www.goodreads.com/book/show/22907858
https://www.goodreads.com/book/show/27984675-2-0
https://www.goodreads.com/book/show/11186931
https://www.goodreads.com/book/show/11186931
https://www.goodreads.com/book/show/7121340
https://www.goodreads.com/book/show/11173009
http://www.marianjelev.com/%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8F%D0%BB-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/
http://www.marianjelev.com/%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8F%D0%BB-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82/

