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АКЦЕНТИ ПРЕЗ 2005 Г. 

Общата мисия на фондация „Следваща страница“, общо казано, да допринася за 

поддържането на равновесие в небалансирания глобален поток на знания и комуникация 

чрез подкрепата на обмен чрез традиционни (печатни) и нови (електронни) канали, е все 

така актуална и важна. Тактическите средствата за постигане на тази цел в рамките на 

различните програми, обаче, постоянно се преразглеждат и актуализират. 

 

2005 г. беше различна от предходните години по:   

 преориентиране от раздаване на грантове към оперативни проекти – въпреки че 

осигуряването на финансиране за качествени преводи остава важно за нас, 

повечето проекти в този доклад са такива, в които действаме като инициатор и 

посредник, а не само като източник на финансиране; 

 по-голямото внимание към изследванията и информационните ресурси във 

всички стари и нови програми (виж Изследване на четенето в Арабския свят на 

стр. 7 и Изследване на книгоиздаването на кюрдски на стр. 17); 

 по-голям успех в сравнение с предходната година в прехвърлянето на проекти и 

изграждането на капацитет в партньорските организации (като в дейностите по 

проекта за четенето сред ромите на стр. 2); 

 ясно изразен акцент върху въпросите на четенето и читателските практики в две 

от нашите основни програми - Arabooks и VORBA; 

 успех в набирането на средства - едно успешно проектно предложение за 

Програмата Култура 2000 на ЕС, което ни позволи да започнем 3-годишен проект за 

публикации на ромски (виж стр. 3) и съ-финансиране от Европейска културна 

фондация за проекти за промотиране на четенето сред младежи роми; 

 отваряне на първата схема за грантове за преводи Юг-Юг, което доведе до съ-

финансирането на 7 заглавия към този момент (виж стр. 7); 

 разширяване на нашата Виртуална ромска библиотека, така че да включва всички 

книги на ромски, подкрепени досега (виж стр. 4); 

 нови членства в Европейски център на фондациите /European Foundations Center/ 

и Български дарителски форум. 

 

 

 

 

 

 

     

2005 година в цифри: 
 програмни дейности в 30 държави в сътрудничество с 

над 50 партньорски организации 

 38 публикации от 36 издатели в 16 страни 

 набиране на допълнително 449 986 USD (извън ИОО) 

пряко финансиране за програмни дейности, както и 371 

610 USD в не-преяко финансиране за проекти 

 52 печатни и 13 електронни издания на общо 16 езика се 

появиха през 2005 г., подкрепени през предходните 

години 
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VORBA. ПРОЕКТ ЗА ПУБЛИКАЦИИ НА РОМСКИ 

VORBA
1
 (акроним на английски Viable Opportunities for Romani Book Access, на ромски 

означава „дума“), наследник на Проекта за публикации на ромски, изпълняван от фондация 

„Следваща страница“ от 2002 г., има за цел да подобри качеството и достъпността на 

публикации на ром-ски език чрез подкрепата на печатни и електронни издания, както и чрез 

развитието на про-фесионални умения на ромски книгоиздатели. През своето три-годишно 

съществуване, освен да предоставя директна безвъзмездна помощ за публикации на ромски, 

проектът разработи и нов набор от дейности, които имат за цел насърчаване на обмена и 

трансграничните контакти, и улесняване на книго-разпространението и достъпа до ромски 

публикации.  

Оперативни програми 

1. Насърчаване на четенето сред ромските деца и младежи 
 

Цели: Да събере заедно децата от ромски произход и литературата чрез 

развитие на нови методи и творчески подходи за създаване и промотиране на детски 

книжки на ромски; да създаде мрежа за сътрудничество от опитни организации / 

експерти в насърчаване на четенето, от едната страна, и активисти, учители, възпитатели 

и издатели, участващи в издаването и разпространението на ромски книги, от друга 

страна; за подобряване на читателските навици чрез кампании, свързани с нуждите на 

ромските общности.  

Дейности: Уъркшоп на тема „Насърчаване на 

четенето сред ромските деца и младежи“ се проведе в Загреб, 

Хърватия, на 29-30 юли 2005 г. за ромски педагози от 

България, Хърватия, Чехия, Македония, Румъния, Сърбия и 

Черна гора, и Словакия; симпозиум „Четенето на ромски книги 

в инициативи за повишаване на грамотността“ в рамките на XIV 

Конференция за четенето в Загреб, Хърватия, 2 август 2005; 

кампании за насърчаване на четенето през есента на 2005 г. в 

четири ромски общности в България, Македония, Румъния, 

Сърбия; казуси с резултатите от кампаниите в Румъния, 

Македония и България бяха представени на годишната среща 

                                                 
1 Поради естеството на работа на фондацията и факта, че повечето инициативи са международни и съответно с 

наименования на английски, в този доклад проектите ще бъдат представени с превод на български еднократно, но 

за последващите споменавания ще се използват оригиналните наименования   

Второкласничката Пенка от 
Факултето представя новата 
си книга 

Уъркшоп за насърчаване на 

четенето, Загреб, юли 2005 
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на Комитета за международно развитие в Европа (International Development in Europe 

Committee – IDEC). 

 

Партньори: Българска асоциация по четене, Комитета за международно 

развитие в Европа към Международната асоциация по четене (IDEC), Critical Thinking 

International 

Принос на фондация „Следваща страница“: 11 834 USD 

Общ бюджет на проекта: 24 834 USD 

2. “Our Stories” / „Нашите истории“  

Цели: Да създаде мрежа за сътрудничество на професионалисти, които 

работят по създаването на ромски детски книжки, на опитни европейски експерти и 

организации в областта на създаването на мултикултурни книги и насърчаване на 

четенето; да насърчи процеса на включване на ромската младеж чрез участие в четения и 

други творчески практики, свързани с четене и писане; да предостави модел за процеса 

на създаване на литература и практиката на насърчаване на културното производство 

сред малцинствената група.  

Дейности: 2 семинара и менторска схема за ромски автори и илюстратори за 

изграждане на капацитет за създаване на ромска детска литература; създаване, 

популяризиране и разпространение на четири книги за извънкласно четене на 

съвременни теми, близки до ромския живот; планиране и изпълнение на четения и други 

събития с четене в общността, включващи ромски младежи в България, Македония, 

Румъния и Сърбия и Черна гора. 

Партньори: Международна асоциация по четене (IRA), Международен борд за 

книгите и младите хора (IBBY), Книги и четене за междукултурно образования (BARFIE), 

Critical Thinking International, Ромски културен и образователен център Darhija, Мулти-

медиен център – Тръстеник, Ресурсен център за ромските общности в Клуж-Напока 

Принос на фондация „Следваща страница“: 10 000 USD 

Общ бюджет на проекта: 65 124 USD 
 

3. Проект за ромска библиотека (подкрепен от програма Култура 2000 на ЕС) 

Цели: Да създаде надежден източник на информация за съвременната 

ромска литература; да подхрани и подкрепи ромската културна идентичност; да направи 

ромската литература достъпна за по-широка европейска аудитория.  
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Дейности: Паневропейско изследване на съвременната ромска литература; 

семинари за писатели / преводачи; ромска библиотека с колекция от общо 22 тома на 

немски, румънски, унгарски, чешки и ромски; публикуване и популяризиране на текстове 

от избрани заглавия на английски и шведски; свободен достъп до публикуваните книги за 

библиотеки, медии, висшите учебни заведения и училища, както и за ромските културни 

организации, образователни институции и медии чрез целево разпространение на 

безплатни копия; промоционални дейности на панаири на книгата в Европа и други 

културни събития. 

Партньори: Ромски проект – Департамент по лингвистика, Университет Карл-

Франценс, Грац (Австрия), Romano Dzaniben: Изследвания на ромите – Чехия, Roma Page/ 

Фондация Курт Левин (Унгария), Ресурсен център за ромските общности в Клуж-Напока 

(Румъния) 

Принос на фондация „Следваща страница“: 38 000 USD 

Общ бюджет на проекта: 590 025 USD (за три години) 

 

4. Виртуална ромска библиотека на www.npage.org 

Цели: Безплатен достъп до текстове на ромски език (10 книги/година); 

улеснено международно разпространение на ромски книги чрез използване на нови 

технологии.  

Дейности: Онлайн публикуване на целите текстове на всички проекти, 

финансирани по програмата за грантове. 

Партньори: Ромски издатели 

Принос на фондация „Следваща страница“: 1000 USD 

Общ бюджет на проекта: 1000 USD 
 

Грантове (безвъзмездна финансова помощ) 

Програмата за грантове подкрепя публикации на хартия и в уеб вариант на различни 

ромски диалекти като книги, посветени на устната история, съвременния живот и 

култура, социални въпроси, учебни материали, художествена литература и поезия. През 

2005 г. 10 проекта в 8 страни получиха подкрепа. 

1. Ромски фолклор онлайн: публикуване в Интернет на практически материали и 

устни истории на ромски от Албания/България/Русия/Косово, Дружество за 

изследване на малцинствата Студии Романи, България, 5 000 USD 

2. Образователен уебсайт на ромски език – Romani chib, Ромско дружество за 

развитие на междукултурния диалог /фондация „Андрал“, България, 1 800 USD 

http://npage.org/en
http://mail.geobiz.net/sr-www/romanofolklorosbg.html
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3. Владо Олах: Khamutno Kamiben, Асоциация Дзено, Чехия, 2 270 USD 

4. Алия Красничи: Богатство, скрито в бедност, Ромски културен център – 

Крагуевац, Сърбия, 2 500 USD 

5. Els de Groen: Milja bersha po drom (Хиляда години на път), Ромски културен и 

образователен център Darhija, Македония, 1 565 USD 

6. Трайко Петровски (съставител): Ромски песни, приказки, легенди и анекдоти 

от Македония и Сърбия – на ромски и английски, Център за еманципация на 

ромите, Сърбия, 2000 USD 

7. Уебсайт Ромите от Войводина, Асоциация Рома - Нови Бечей, Сърбия, 2500 

USD 

8. Славица Васиц: Девствен – Да или не, Рома Линк, Сърбия, 2500 USD 

9. Вадим Торопов: Ромски език и литература от Крим, Изследователски институт 

– Исторически факултет към Университет Иваново, Русия, 3000 USD 

10. Николай Бесонов: Номадско ромско момиче – животът на Анна Орловская, 

Romani Yag, Украйна/Русия, 2500 USD 

Други проекти 

Проект VORBA също участва като партньор и консултант в: 

1. Локализиране на софтуер с отворен код на ромски 

Цели: Да осигури по-добър достъп до различни източници на знания и 

информация чрез локализиране на софтуер на ромски език. 

Дейности: Създаване на потребителски ръководства за ползване; 

локализация и внедряване на софтуер и популяризирането му в системата на началното 

образование и сред организации на гражданското общество; създаване на общност за 

софтуер с отворен код на ромски. 

Партньори: Програма Информация - ИОО Будапеща, Ромска програма 

Информация - ИОО Будапеща, мрежа от неправителствени организации, насърчаващи 

софтуера с отворен код, Фондация Отворено общество - Нови Сад, Национална комисия 

по информатика на ЮНЕСКО - Сърбия и др. 

2. Обучение на ромски деца в Европа 

Цели: Да предостави информация и среда за обучение на служители в 

образованието, както и да насърчи информираността за ромската история и култура, 

както сред ромите / циганите, така и сред други заинтересовани страни. 
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Дейности: Създаване и разпространение на брошури, които обхващат четири 

основни области: история, култура, език и музика; съставяне на енциклопедия на ромска-

та история и култура, като под-проект на проекта по време на процеса на обучение. 

Партньори: Отдел Култура и образование към Съвета на Европа, Ромски 

проект – Департамент по лингвистика, Университет Карл-Франценс, Грац (Австрия). 
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ARABOOKS /АРАБСКИ КНИГИ/  

Въпросът с арабското развитие като функция на достъпа до информация и създаването на 

знания продължава да отеква като централна тема в глобалния диалог. Без съмнение, 

малкото количество и като цяло лошото качество на преводите и публикациите в арабския 

свят са както причини, така и индикатори на факта, че арабските страни изостават не само от 

западния свят, но и от сравними страни (от гледна точка на икономическото развитие) по 

отношение на създаването и достъпа до идеи, информация и знания. Проектът Arabooks има 

за обърне внимание и да се опита да компенсира този „дефицит на знания“ в арабските 

страни, като подкрепи растежа на частното книгоиздаване, като осигури грантове за развитие 

на пазара и преводи, и чрез проведжането на ключови изследвания. 

В края на 2003 г., в отговор на призива за подкрепа на преводите и 

книгоиздаването в арабския свят като културен мост, механизъм за диалог и средства за 

развитие, фондация „Следваща страница“ в сътрудничество с ИОО - Будапеща започна да 

обмисля възможността за прилагане на натрупаните знания и опит за книгоиздаването и 

преводите на арабския свят. След година и половина на подготвителни дейности, които 

включваха провеждане на изследване относно политиките за превод, практики и играчи, 

„Следваща страница“ започна изпълнението на своята многостранна програма в началото 

на 2005 г. Основните постижения са: 1) беше завършена първата фаза на изследването за 

четене, 2) прилагане на дигитален инструмент за изследване на издателите, 3) стартира 

програмата за грантове за превод Юг-Юг и 4) беше създаден консултативен експертен 

съвет.  

 
Оперативни програми 

1. Изследване на читателите и четенето в Арабския регион 

Цели: Да събере надеждни и представителни данни за навиците и нагласите 

към четенето в арабския свят; да се получи ясна представа за сегашното състояние на 

читателите и да сегментира основни читатески групи сред грамотно население; да се 

достигне до разбирането на първичните, предпочитани и достъпни среди и канали за 

придобиване на писмена информация и за изграждане на необходимата инфраструктура 

за бъдещи проучвания на читателите. 

Дейности: Едно изследване на читателската аудитория в пет арабски страни 

(Ливан, Египет, Мароко, Тунис и Саудитска Арабия). Изследването произведе количестве-

ни данни (комбинирани с качествено изследване) на читателските навици, нагласи, 

сегменти, канали и ценообразуване. 
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Принос на фондация „Следваща страница“: 109 000 USD 

Общ бюджет на проекта: 109 000 USD 

2. Информационни технологии за арабски издатели – изследване  

Цели: Информация за нивото на използване на информационни технологии, 

нуждите, пропуските и уменията, свързани с ИКТ, сред издатели, синдикати и книго-

разпространители в няколко арабски страни. 

Дейности: Прилагане на дигитален инструмент за изследване на издателите 

в сътрудничество с ИОО – Будапеща, програмата ИКТ инструменти чрез интервюиране на 

ключови участници в книжния пазар. Финалният доклад съдържа също предложения и 

препоръки за решенията, които ИКТ могат да предоставят на общите проблеми, пред 

които са изправени издателите, заедно с конкретни предложения за последващи 

инициативи. 

Принос на фондация „Следваща страница“: 4 000 USD 

Общ бюджет на проекта: 4 000 USD 

Грантове (безвъзмездна финансова помощ) 

През 2005 г. бяха съставени няколко списъка със заглавия, препоръчани за превод на 

арабски от Турция, Иран и Индия. В резултат на отворена покана за представяне на 

предложения от издатели, одобрение получиха 7 грантове за преводи: 

1. Balaghi, Shiva and Lynn Gumpert, eds.: Picturing Iran – Art, Society and 

Revolution translation from English into Arabic by Arab Scientific Publishers, Бейрут, 3000 USD 

2. Foltz, Richard: Spirituality in the Land of the Noble from English into Arabic by 

Arab Scientific Publishers, Бейрут, 3000 USD 

3. Shafak, Elif: The Flea Palace from Turkish into Arabic by Cadmus Publishers, 

Дамаск, 3400 USD 

4. Tunc, Ayfer: Mom and Dad will Pay You a Visit at their Convenience from 

Turkish into Arabic by Cadmus Publishers, Дамаск, USD 3,600 

5. Zabih, Sephr: The Mossadegh Era from English into Arabic by Cadmus 

Publishers, Дамаск, 2750 USD 

6. Saad, Joya Blondel: The Image of the Arabs in Modern Persian Literature from 

English to Arabic by Cadmus Publishers, Дамаск, 2750 USD 

7. Wiessehofer, Josef: Ancient Persia from English/German into Arabic by Cadmus 

Publishers, Дамаск, 4000 USD 



 
 

9 
 

EAST TRANSLATES EAST /ИЗТОКЪТ ПРЕВЕЖДА ИЗТОКА/ 

Програмата East Translates East е вдъхновена от вярата, че споделянето на литературни и 

издателски постижения между страни със сходна културна, историческа и икономическа 

среда е от голяма социална и интелектуална стойност, както и стимул за бъдещо развитие. 

Процесът на присъединяване към ЕС, който е основен двигател на трансформацията в стария 

континент, не просто променят границите на Централна и Източна Европа – регион, който тра-

диционно се възприема като едно цяло поради социалистическото минало, но също така пре-

оформя неговата динамика по отношение на интелектуалната и издателската дейност. Тези 

промени постоянно се отразяват на нашата политика и нейните механизми за изпълнение. 

Отпускането на грантове по традиция е ядрото на програмата. През 2005 г. програмата 

се реализира чрез предоставяне на безвъзмездни средства за преводи и за 

книгоиздаване, като по този начин се дава възможност на издателите да представят нови 

качествени книги на целевите читателски аудитории в региона. Нашата цел не е просто 

да се увеличи броя на преводите Изток-Изток, но и да се повиши вниманието към тях и 

техния престиж в рамките на региона. 

Разпространението на информация и контактите заемат централно място в програмата 

и мотивираха стартирането на проекта Учебни посещения на културни журналисти през 

лятото на 2005 г. Проектът е насочен към създаване на мрежа от видни културни 

журналисти, редактори и издатели, които допринасят за обмена на опит в издателската 

дейност и ноу-хау в страни с подобна история и развитие. Учебните посещения, в 

резултат на които имаше нови публикации за книгоиздаването и литературата от друга 

държава, също създават възможности за много нови контакти и партньорства, като по 

този начин могат да образуват нови източници за разпространение на информация.  

Като част от нашите инициативи, свързани с политики, ние се стремим да 

позиционираме издателския обмен Изток-Изток на по-високо място в дневния ред на 

организации като ЕС, националните органи по финансиране и големите международни 

проекти. Ние насърчаваме подкрепата за промотиране на националните литератури от 

правителствата в региона чрез улесняване на връзките и разпространение на най-добри 

практики и ноу-хау. 
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Оперативни програми 

1. Работни посещения на културни журналисти 

Бяха получени общо 27 заявления от общо 7 състезания за културни журналисти, 

проведени през 2005 г. Към момента на публикуването на този доклад са се състояли 6 от 

посещенията, които доведоха до серия от публикации и телевизионни предавания в 

Украйна, България, Полша, Македония и Естония. Още две са планирани за 2006 г. 

Програмата подготви почвата за нови канали за обмен на информация и контакти, които 

предстои да се доразвият през следващите години. 

Принос на фондация „Следваща страница“: 9 238 USD 

 

 Марин Бодаков, вестник „Култура, България: 1 251 USD 

Цел: Работно посещение за изследване на съвременното руско книго-

издаване по времето на Седмия Международен панаир на интелектуалната литература 

“non/fiction” в Москва на 30 ноември - 4 декември 2005 г. 

Резултати: публикации в българската преса: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Вестник „Култура” - “non/fiction” # 7 - преглед, 22.12.2005 

- Вестник „Култура” - “non/fiction” # 7 в три интервюта, 10.02.2006  
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 Татяна Олийник, списание Potyah 76, Украйна: 1 200 USD 

Цел: Работно посещение за изследване на съвременното българско книго-

издаване по времето на 25-тия Международен панаир на книгата в София, 14-18 декември 

2005 г. 

Резултати: публикации в украинската преса: 

 

 

 

 

 

 

- Potyah 76 (www.potyah76.org.ua) – 25ти Софийски панаир на книгата, 12.2005 

– Potyah 76 (www.potyah76.org.ua) – Украинската литература в България, 12.05 

– Mirror of the Week – Българското книгоиздаване, 02.2006 

Партньор: Renaissance Foundation – Киев 

 Александра Бубевска, А1 ТВ, Македония: 1 800 USD 

Цел: Работно посещение за изследване на съвременното чешко 

книгоиздаване по времето на 12-ти Международен панаир на книгата и Литературен 

фестивал в Прага, 4-7 май 2006 г. 

Резултати: публикации в македонската преса 

Партньори: Културен център Dot - Скопие, Book World – Прага 

 Барбара Матейчич, всекидневник Vjesnik, Хърватия: 1 300 USD 

Цел: Работно посещение за изследване на съвременното полско книго-

издаване по времето на 51-ви Международен панаир на книгата във Варшава, 18-21 май 

2006 г. 

Резултати: публикации в хърватската преса 
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– Vjesnik (www.vjesnik.hr/pdf/2006/05/19/50A50.PDF) – Книгите в соц-

реалистичния палат, 19.05.2006 

– Vjesnik (www.vjesnik.hr/pdf/2006/05/22/41A41.PDF) – Грас критикува полско-

то правителство, 22.05.2006 

– Vjesnik (www.vjesnik.hr/pdf/2006/05/23/22A22.PDF) – Панаирът на книгата 

във Варшава, 23.05.2006 

– Vjesnik (www.vjesnik.hr/pdf/2006/05/27/64A64.PDF) – Гюнтер Грас не 

избягва политическата ангажираност, 27.05.2006 

Партньори: Book Institute – Варшава 

 Пьотр Добролечки, списание Literacki Ksiazki, Полша: 1 300 USD 

Цел: Работно посещение за изследване на хърватското книгоиздаване 

Резултати: публикации в полската преса 

Партньори: Book Institute – Варшава, Михаела Йович – Загреб 

 Марта Дворак, Gazeta Wyborcza, Полша: 1 300 USD 

Цел: Работно посещение за изследване на румънското книгоиздаване 

Резултати: публикации в полската преса 

Партньори: Book Institute – Варшава, Concept Foundation – Букурещ 

 Меле Пести, Eesti Ekspress, Естония: 1 300 USD 

Цел: Работно посещение за изследване на македонското книгоиздаване 

Резултати: публикации в естонската преса 

Партньори: Културен център Dot – Скопие 

 Ани Бурова, вестник „Култура, България: 315 USD 

Цел: Работно посещение за изследване на съвременното чешко 

книгоиздаване по времето на 12-ти Международен панаир на книгата и Литературен 

фестивал в Прага, 4-7 май 2006 г. 

Резултати: вестник „Култура”, Пражки панаир на книгата, 22 юни 2006 

Партньори: Book World – Прага 

2. Насърчаване на преводите – идеи, практики, иновации 

Цел: Да постави преводите от „по-малко използвани” или „малки” езици на 

по-предно място в дневния ред на правителствата от Централна и Източна Европа; да 

улесни обмена на добри практики в насърчаването на преводите 

Дейности: Международна конференция ще се проведе през юни 2006 г. във 

Виена; с приблизително 25 участници от 16 страни 

Партньор: КултурКонтакт - Виена 

http://www.vjesnik.hr/pdf/2006/05/19/50A50.PDF
http://www.vjesnik.hr/pdf/2006/05/22/41A41.PDF
http://www.vjesnik.hr/pdf/2006/05/23/22A22.PDF
http://www.vjesnik.hr/pdf/2006/05/27/64A64.PDF
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Принос на фондация „Следваща страница“ (обещани): 31 000 USD 

Общ бюджет на проекта (планиран): 60 000 USD 

 

Грантове (безвъзмездна финансова помощ) 

Грантовете за превод, отпускани от фондация „Следваща страница”, покриват част от 

разходите, свързани с превода и публикуването на книги, публикувани първоначално на 

един от езиците на страните от Централна и Източна Европа. През 2005 г. бяха получени 

45 заявления, подадени от 31 издатели в 12 страни, които предлагаха преводи от 14 

изходни езици, сред които най-популярни са руски, полски и сръбски. Интересът към 

преводи на художествена литература отново беше по-голям отколкото към преводи на 

книги в областта на хуманитарните и социалните науки. Ние подкрепихме общо 21 

проекта - всички от тях са за преводи, които или минават през новите граници на ЕС, или 

са между страни, които в момента не попадат в границите на ЕС. 

1. Фазил Искандер: „Сандро от Чегем”, превод от руски на босненски от Buybook, 

2000 USD 

2. Олга Токарчук: „Пътешествието на хората на книгата”, превод от полски на 

арменски от Guitank, 2000 USD 

3. Драган Великич: „Северната стена”, превод от сръбски на словашки от Kalligram, 

2000 USD 

4. Саша Соколов: „Училище за глупаци”, превод от руски на чешки от Prostor, 2000 

USD 

5. Петер Надаш: Избрани есета, превод от унгарски на български от Издателство 

„Сонм”, 1917 USD 

6. Бесник Мустафай: „Жега и щурци”; превод от албански на български от 

Издателство „Стигмати”, 1700 USD 

7. Мара Залите: „Маргарет”; превод от латвийски на литовски от Vaga, 2000 USD 

8. Kшищоф Варга: „Текила”; превод от полски на сръбски от Vega, 1130 USD 

9. Виктор Ерофеев: „Добрият Сталин”, превод от руски на арменски от Areg, 2000 USD 

10. Krzysztof Kossarzecki: „Кампанията през 1660 във Великото Литовско княжество”, 

превод от полски на белоруски от Arche Journal, 1800 USD 

11. Аленка Зупанчич: „Най-късата сянка (Ницшевата философия на двете)”, превод 

от сръбски на български от издателство „Литавра”, 1600 USD 

12. Татяна Толстая: „Насам-натам и обратно”, превод от руски на български от 

Издателство „Панорама”, 1600 USD 
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13. Драган Клаич: „Упражнения в изгнаничество”, прервод от английски на хърватски 

от Antibarbarus, 1500 USD 

14. Hienadz Sahanovic и Zachar Sybieka: „Историята на Беларус”, превод от белоруски 

на чешки от Lidove Noviny, 2000 USD 

16. Барбара Кубис: „Историческото образование и настоящето”, превод от полски на 

украински от KIS, 2000 USD 

17. Оксана Забужко: „Сестро, сестро”, превод от украински на чешки от Argo, 1800 

USD 

18. Милорад Павич: „Вътрешната страна на вятъра”, превод от сръбски на литовски 

от Издателството на Съюза на литовските писатели, 2000 USD 

19. Георги Господинов: „И други истории”, превод от български на полски от Oficyna 

21, 1800 USD 

20. Марина Саколян: „Кодло: експериментални изследвания”, превод от украински на 

руски от Idea Press, 2000 USD 

21. Антология на модерната украинска и беларуска поезия Zviazokrozryv / 

Suviaz’razryu от Krytyka Publishers (двуезично), 2000 USD 

22. Витаутас Рачицкас: „Спящите”, превод от литовски на украински от Thesis 

Publishers, 1200 USD 

Грантовете за промотиране, отпускани от фондация „Следваща страница”, подкпрепят 

инициативи за промотиране на публикации от Централна и Източна Европа, тъй като често 

се издават преводи с високо качество, които обаче остават незабелязани от 

потенциалната си читателска аудитория. 2005 г. бележи ръст в интереса към грантовете 

за промотиране, което доведе до 4 подкрепени проекти от 3 страни/издатели. 

 Промотиране на 11 книги от серията Балканите на издателство 

„БАЛКАНИ” в университети в София, Пловдив, Велико Търново, Бургас, Благоевград  

Цел: Да провокира постоянен интерес към балканската литература сред 

учениците, насърчаване на междукултурната толерантност и преодоляване на тради-

ционните предразсъдъци в разбирането на другите в региона. 

Дейности: Представяния на нова поезия, проза и есета от Албания, Румъния, 

Сърбия и Черна гора, Македония, Босна и Херцеговина, Словения, Хърватия, от проф. 

д.ф.н. Светлозар Игов, доц. д-р Румяна Станчева и издателя Г.Гроздев в големите 

студентски центрове в България 

Издател: Издателство „БАЛКАНИ” - България 
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Принос на фондация „Следваща страница“: 1200 USD 

 Промотиране на сръбското издание на книгата „Белият гарван” от 

Анджей Сташук 

Цел: Да насърчи интереса към новите гласове на литературата от Централна 

и Източна Европа сред читателите в Сърбия и Черна гора. 

Дейности: Представяне на романа от автора Анджей Сташук, Моника 

Снайдерман и литературни критици в Белград, Будва, Подгорица 

Издател: Издателство „Клио” – Сърбия и Черна гора 

Принос на фондация „Следваща страница“: 1300 USD 

 Промотиране на сръбското издание на книгата „Изкуството на 

Късометражните филми” от Марек Хендриковски 

Цел: Да насърчи интереса на сръбската читателска и културна аудитория към 

съвременното изкуство от Централна и Източна Европа 

Дейности: Представяния на изследването от автора Проф. Марек 

Хенриковски и Проф. Малгожата Хендриковска на Белградския фестивал за късометражно 

кино, 20-23 април 2005 г., на лекция и срещи във Факултета по театър, кино и телевизия, 

Белград, в Академията за изкуства в Нови Сад. 

Издател: Издателство „Клио” – Сърбия и Черна гора 

Принос на фондация „Следваща страница“: 1500 USD 

 Представяния на шест полски и украински автори в градовете Лвов, 

Киев и Днепропетровск 

Цел: Да насърчи интереса на украинските читатели към съвременна полска 

литература 

Дейности: Представяния на полски автори, придружени от украински автори, 

чиито книги са вече публикувани в Украйна. Срещи с читатели и журналисти в учебни 

корпуси, университети, книжарници, галерии, литературни кафенета. Записи на аудио 

книги с гласовете на тези автори (M. Нахач, Олга Токарчук, Дж.Дж.Фафара, Любко 

Дереш, Тарас Прохаско, В. Кожелянко) и други известни автори. 

Издател: Издателство „Калвария” – Украйна 

Принос на фондация „Следваща страница“: 2690 USD 
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NEW GEOGRAPHIES /НОВИ ГЕОГРАФИИ/ 

New Geographies е нов програмен поток, създаден с цел да пренасочи опита в 

книгоиздаването на фондация „Следваща страница” от нейните „традиционни” региони в нови 

географски територии, за да изследва как книгоиздаването може да се използва като 

инструмент за дневния ред на отвореното общество по тези места. За да направи това, 

фондацията започна чрез възлагане на изследвания на книгоиздаването в тези страни, като се 

фокусират върху конкретен национален книжен сектор, специфичен проблем и/или 

конкретен трансграничен език. 

През 2005 г. беше сложено началото на тази пилотна програма с няколко инициативи: 

 

1. Първоначални контакти и проучване на възможностите за прилагане на 

лицензите Creative Commons за преводи в развиващите се страни  

Цел: Да проучи приложимостта на лиценза Creative Commons за развиващите 

се страни в книгоиздаването (особено за Северна Африка) 

Дейности: Едно изследване на начините за въвеждане на лицензи за 

отворено съдържание (или други лицензи за авторско право) на книжните пазари в 

развиващите се страни (поръчано от ИОО-Будапеща); участие в панаири на книгата; 

дискусии с издатели 

Принос на фондация „Следваща страница“: нефинансов 

2. Новаторско изследване на книгоиздаването на кюрдски в 4 държави  

Цел: Да осигури подробна „карта” на състоянието на книгоиздаването на 

кюрдски език, с особен акцент върху съвременната ситуация 

Дейности: Възлагане на изследване за книгоиздаването и в трите писмени 

диалекти на кюрдски (Курманджи, Сорани и Зазаки), двете азбуки най-широко използвани 

в днешно време - латински и арабски, и в четири държави (Турция, Ирак, Иран и Сирия); 

превод на резултатите на кюрдски; целенасочено разпространение на крайните резултати 

от изследването. 

Принос на фондация „Следваща страница“: 22 000 USD 
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3. Подкрепа на регионален панаир на книгата в Кабул, Афганистан 

Цел: Принос за изграждане на капацитет сред афганистанските печатари и 

книжари чрез предоставяне на възможности за обмен със специалисти от съседни страни; 

осигуряване на по-добър достъп до повече книги в областта на социалните науки и 

културата за афганистанските читатели; стимулиране на четенето 

Дейности: Регионален панаир на книгата с 20 афганистански издатели и 

главни книжари, 5 ирански издатели, над 1500 заглавия и 45 000 книги 

Принос на фондация „Следваща страница“: нефинансов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панаир на книгата в Кабул, 
септември 2005 
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BOOKS ACROSS BORDERS /КНИГИ ПРЕЗ ГРАНИЦИТЕ/ 

Рамковата програма Books Across Borders има две по-общи цели: да подкрепи издателските 

инфраструктури в Хърватия и Сърбия/Черна гора, и да създаде здрава и разнообразна среда 

за книжния пазар, както и да насърчи трансграничния обмен на информация, търговия с 

книги и други съвместни дейности в пространството, което някога представляваше един общ 

книжен пазар. 

Програмата се осъществява благодарение на Националната библиотека на Сърбия, Фонда за 

развитие на книгата в Централна и Източна Европа - Амстердам, ИОО-Сърбия и финансовата 

подкрепа на програма МАТРА на Министерството на външните работи на Холандия, 

Министерството на културата на Сърбия, вноските на участниците и други донори. 

СЪРБИЯ: ОБОБЩЕНИЕ НА РАЗВИТИЕТО ПО ПРОЕКТА 

 

1. Информационна система за книгите, разработена от MC Most  

Цел: Да се създаде устойчива информационна система за книгите на сръбски 

Развитие: Електронната база данни (www.KnjigaInfo.com) обхваща около 95% 

от книгите, достъпни на книжния пазар в Сърбия и Черна гора, както и информация за 

бестселърите, новини и събития от книжния сектор, конкурси, ревюта, описания, 

биографии и библиографии на автори, преводачи, редактори, данни за издателства, 

книжарници, дистрибуторски фирми, библиотеки, книжарници за употребявани книги, 

печатници. Тази информация се актуализира редовно (на дневна база), и към момента 

включва: 33192 заглавия на книги, 39893 текстове за книги (анотации, ревюта, интервюта, 

откъси, биографии на автори), 22836 сканирани корици за книги, данни за 1213 активни 

издателски къщи, 339 книжарници, 374 библиотеки, 22 дистрибуторски фирми, 14 

книжарници за употребявани книги, 10 вносители на книги. 

Хартиен вариант и CD версия на каталога се издават през цялата година. MC-

Most публикува седмичен електронен бюлетин KnjigaInfo - седмичен обзор на събитията 

от книжния сектор, който се разпространява чрез електронната поща до около 1500 

абонати. 

Информационната система за книгите се превърна в редовен участник в 

големите книжни събития като Франкфуртския панаир на книгата и Белградския панаир 

на книгата, където служи като официален източник на информация, като предоставя на 

гостите и всички заинтересовани лица достоверни данни. Директорът на MC Most, г-н 

http://www.knjigainfo.com/
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Александър Дракулич, посети редица чужди държави (Украйна, Словения, Чехия), където 

представи дейността на системата. 

Принос на фондация „Следваща страница“ през 2005: 10 177 евро 

Общ бюджет на проекта през 2005: 86 459 евро 

2. Книгоразпространителен център Bookbridge  

Цел: Професионален книгоразпространителен център, който е независим от 

издатели и книжари, и който предлага своите услуги на издатели, книжари и библиотеки 

при справедливи и равни условия. 

Развитие: Bookbridge установи сътрудничество със 169 издателства, 77 

книжарници и 28 библиотеки, както и с редица училища, факултети, фирми, банки, 

архиви, институции и т.н., на базата на твърди плащания (не на консигнация). Центърът 

започна регионално книгоразпространение с хърватски и босненски колеги. 

Принос на фондация „Следваща страница“ през 2005: 10 758 евро 

Общ бюджет на проекта през 2005: 71 601 евро 

3. Допълващ фонд за мобилност за регионално сътрудничество  

Цел: Да допринесе за разширяване на книжния пазар на регионално равнище 

(Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Хърватия) 

Развитие: 40 души от 11 издателства и книжарници установиха професионал-

ни контакти в Хърватия (Загреб, Пула), Босна и Херцеговина (Сараево, Баня Лука, Мостар) 

и Черна гора (Херцег Нови). 

Принос на фондация „Следваща страница“ през 2005: 3 219 евро 

Общ бюджет на проекта през 2005: 4 906 евро 

4. Копродукции  

Цел: Да допринесе за разширяване на книжния пазар на регионално равнище 

(Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Хърватия), като подкрепи трансграничните 

копродукции 

Развитие: Общо 40 заявления за съвместни продукции от 28 издатели (14 от 

Сърбия и Черна гора, 8 издатели от Хърватия и 6 от Босна и Херцеговина). Седем 

съвместни продукции са в процес на подготовка: 

1. Jasen (Белград) & Demetra (Загреб): Тоталитет и бесконачност, E. 

Левинас 

2. Futura Publications (Нови Сад) & Sarajevo Center for Contemporary Art 

(Сараево): Otvorena kultura I priroda mreža, F. Stalder 
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3. CID (Подгорица) & Political Culture (Загреб): Evropske revolucije, 1482-1992, 

Čarls Tili 

4. Plato (Белград) & Biblioner (Баня Лука): Enciklopedija Mitova i mitologije, F. 

Giran, Ž. Šmit 

5. Plato (Белград) & Prosvjeta (Загреб): Leksikon savremene kulture 

6. Belgrade Circle (Белград) & Multimedia Institute (Загреб): Manje zlo – moralni 

pristupi praksama genocida, H. Dubil, G. Mockin 

7. Fabrika knjiga (Белград) & Jesenski&Turk (Загреб): Ideologija, legitimnost i 

nova država: Jugoslavija, Srbija, Hrvatska, S. Malešević 

Принос на фондация „Следваща страница“ през 2005: 16 000 евро 

Общ бюджет на проекта през 2005: 38 884 евро 

5. Програма за обмен между библиотеките  

Цел: Насърчаване на трансграничното движение на книги между Сърбия и 

Черна гора и Хърватия чрез предоставяне на книги от съседната държава и стимулиране 

на мрежи за трансгранично разпространение, съживяване и допълване на обмена между 

библиотеките в региона 

Развитие: 20 главни библиотеки в Сърбия и Черна гора получиха общо 1186 

книги (894 заглавия) от 197 хърватски издатели, 17 хърватски библиотеки получиха общо 

1352 книги (1093 заглавия) от 211 издателства от Сърбия и Черна гора. Проектът покри 

75% от разходите, а библиотеките – остатъка от 25%. Програмата беше изпълнена от 

книгоразпространителите BookBridge - Белград и Distrix - Загреб. Медиите определиха 

програмата като едно от най-значимите събития в книжния сектор след разпадането на 

Югославия. 

Принос на фондация „Следваща страница“ през 2005: 20 419 евро 

Общ бюджет на проекта през 2005: 26 386 евро 

6. Други проекти  

Програмата Books Across Borders включва и други съществени дейности, към 

които фондация „Следваща страница” има нефинансов принос, като например: 

 Книжарници в по-малките градове, която има за цел да съживи 

купуването и продаването на книги в по-малките градове в Сърбия и Черна гора. Девет 

такива книжарници бяха отварени досега, а книжарничката в Суботица ще бъде открита в 

средата на 2006 година.  
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 Обучение и консултации, които имат за цел обмен на професионални 

знания и умения по книгоиздаване. Девет семинара се състояха на теми: маркетинг в 

книгоиздаването (2х), книгоразпространение в условията на пазарна икономика (2х), 

промотиране в книгоиздаването, управление в книгоиздаването, стратегическо планиране 

в книгоиздаването, успешно продаване на книги (2x), последвани от индивидуални срещи 

и консултации. Общо 216 души от книгоиздаването, книжарници и книгоразпространители 

от страната взеха участие, и имаше 48 индивидуални срещи и консултации.  

 Оборудване за печат в малки тиражи има за цел използването на нови 

технологии в подкрепа на издателите с малки тиражи в райони с предимно малцинствено 

население. Пет малцинствени издатели бяха снабдени с оборудване чрез открита тръжна 

процедура. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И ПРОМЕНИ ПРЕЗ 2005 Г. 

 
 
 
 
1. Нови членства 

След успешен процес на кандидатстване, през април 2005 г. Фондация „Следваща 

страница” стана гост-член на Европейския център на фондациите (European Foundation 

Centre EFC). Като независима международна асоциация, Европейският център на 

фондациите е събирателната точка за независимите донори активни в и с Европа. Днес 

ЕЦФ служи като ядро за членство на повече от 200 членове, партньори и абонати; 350 

общностни благотворителни инициативи; както и на още 50 000 организации, свързани чрез 

мрежа от 58 центрове за информация и подкрепа по целия свят. 

От юни 2005 г. фондация „Следваща страница” е редовен член на Българския дарителски 

форум (БДФ). БДФ е независимо сдружение на над 20 български и международни 

фондации, които предоставят финансова и техническа помощ за развитието на граждан-

ското общество в България. Като член на БДФ, фондация „Следваща страница” ще се 

включи в анализа на съществуващите практики и законодателство в България, съ-

финансиране на дейности от взаимен интерес и за създаване на нови партньорства между 

международни и двустранни публични донори, частни фондации, бизнес и индивидуални 

дарители, които работят в и за България. 

2. Промени в екипа 

През май 2005 г. Мария Величкова се присъедини към фондация „Следваща страница”, за 

да замени Христина Маринова – нашия бивш координатор на проекта и офис мениджър, 

която напусна фондацията, за да започне нов живот в Ню Йорк. 

Мария Величкова дойде във фондация „Следваща страница” от фондация „Интернет 

райтс България“ да поеме общото управление на грантове и проекта East Translates East. 

3. Промени в Управителния съвет 

В края на 2005 г. Сретен Угричич, дългогодишен приятел на „Следваща страница” и 

изтъкнат член на Управителния съвет на фондацията напусна съвета, за да посвети 

цялото си време и енергия на Националната библиотека на Сърбия, където заема поста 

директор, и на писането. През 2006 г. ще бъде решено кой ще заеме неговото място в 

борда. 
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СПИСЪК НА РЕСУРСИ И ОНЛАЙН ИЗДАНИЯ 

(разработени от или с подкрепата на фонда- 

ция „Следваща страница” през 2005 година) 

 

                  Arabooks 

 Изследване на четенето – предварителни доклади: 

www.npage.org/article63.html  

 Изследване на политиките за преводи: www.npage.org/article51.html  

 Доклад върху ИТ инструментите за книгоиздатели:  

www.npage.org/IMG/doc/conclusionfordissemination.doc  

 

Програма за обмен на културни журналисти – статии онлайн 

 http://www.potyah76.org.ua/news/?news=305  

 http://www.potyah76.org.ua/news/?news=314  

 http://www.vjesnik.hr/pdf/2006/05/23/22A22.PDF  

 http://www.vjesnik.hr/pdf/2006/05/23/35A35.PDF  

 http://www.vjesnik.hr/pdf/2006/05/22/41A41.PDF  

 http://www.vjesnik.hr/pdf/2006/05/19/50A50.PDF  

 http://www.vjesnik.hr/pdf/2006/05/27/64A64.PDF  

 http://www.kultura.bg/article.php?id=11438  

 http://www.kultura.bg/article.php?id=11304  

 

Свързани с ромите 

 Виртуална ромска библиотека: www.npage.org/rubrique31.html  

 RomLex: http://romani.kfunigraz.ac.at/romlex/index.xml  

 Rombiblio: www.rombiblio.ru  

 Информационен сървър Dzeno: www.dzeno.cz  

 

Информация за книги и сътрудничество в книгоиздаването 

 BiP за Сърбия: www.knjigainfo.com  

 Проект Bibliodyssey за Сърбия и Черна гора: bibliodyssey.nbs.bg.ac.yu  

http://www.npage.org/article63.html
http://www.npage.org/article51.html
http://www.npage.org/IMG/doc/conclusionfordissemination.doc
http://www.potyah76.org.ua/news/?news=305
http://www.potyah76.org.ua/news/?news=314
http://www.vjesnik.hr/pdf/2006/05/23/22A22.PDF
http://www.vjesnik.hr/pdf/2006/05/23/35A35.PDF
http://www.vjesnik.hr/pdf/2006/05/22/41A41.PDF
http://www.vjesnik.hr/pdf/2006/05/19/50A50.PDF
http://www.vjesnik.hr/pdf/2006/05/27/64A64.PDF
http://www.kultura.bg/article.php?id=11438
http://www.kultura.bg/article.php?id=11304
http://www.npage.org/rubrique31.html
http://romani.kfunigraz.ac.at/romlex/index.xml
http://www.rombiblio.ru/
http://www.dzeno.cz/
http://www.knjigainfo.com/
http://bibliodyssey.nbs.bg.ac.yu/
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ДОНОРИ И ПАРТНЬОРИ 

 

                  През 2005 г. основните оперативни и програмни дейности на фондация 

„Следваща страница” бяха възможни благодарение на финансовата подкрепа на Институт 

Отворено общество. 

 

 

 

Благодарни сме също така и за подкрепата на: 

 

 

 

 

През 2005 г. разширихме съществуващите партньорства и добавихме нови 

контакти със следните партньори и колеги: 

 Arab Thought Foundation 

 Book and Reading for Inter Cultural Education – BARFIE 

 Book Review, Russia 

 Books from Lithuania 

 Book World, Prague 

 British Council 

 Bulgarian Reading Association – BulRA 

 Center for Slovenian Literature 

 Center for Strategic Studies, Beirut 

 Concept Foundation, Romania 

 Creative Commons 

 Critical Thinking International 

 Culture 2000 programme of the European Commission 

 Department of Linguistics, Karl-Franzens University, Graz (Austria) 

 Division for the European Dimension of Education, Council of Europe 
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 Dot Culture Centre - Македония 

 Drava Verlag, Klagenfurt - Австрия 

 European Cultural Foundation 

 European Roma Information Office 

 European Roma Rights Center 

 European Roma and Travelers Forum 

 Eurozine.com 

 Frankfurt Book Fair, International Department 

 Fund for Central and East European Book Project 

 Fundacja Wspolpracy Polsko-Niemieckiej 

 Gateway Trust 

 Goethe Institute – България 

 Goethe Institute – Египет 

 Günter Grass Foundation for Sinti and Roma, Lübeck - Германия 

 International Board on Books for Young People 

 International Reading Association 

 International Romani Studies Network 

 International Roma Writer Association – IRWA 

 King Abdul Aziz Al Saud Foundation 

 KulturKontakt – Austria 

 Lebanese Center for Policy Studies 

 Mawred, Culture Resource 

 Muzeum of Romani Culture in Brno 

 Minority Studies Society Studii Romani 

 National Library of Serbia 

 Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs 

 Polish Book Institute 

 Polish Literary Fund 

 Renaissance Foundation, Украйна 

 Resource Center for Roma Communities 

 Roma Cultural and Educational Ceter Darhja 

 Roma Information Center – Сърбия и Черна гора 

 Roma Information Project 

 Roma Page – Унгария 
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 Romano Centro – Виена 

 Romano Dzaniben 

 Slovene Writers’ Association for Trubar Fund 

 TAARII – The American Academic Research Institute in Iraq 

 Translation Fund of the Hungarian Book Foundation 

 UNESCO’s Clearing House for Literary Translation 
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УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ И ЕКИП 

 

 Управителен съвет            

 Йержи Целиховски 

 Кейт Грифин 

 Одил Шенал 

 Райна Гаврилова 

 Сретен Угричич (до декември 2005 г.) 

 

Екип 

 Яна Генова, Директор 

ygenova@npage.org 

 София Захова, Координатор проекти 

szahova@npage.org 

 Мария Величкова, Координатор проекти 

mvelichkova@npage.org 

 Наташа Мълинс, Координатор проекти 

nmullins@npage.org 

 Леонид Дуков, Счетоводител 

ldukov@osf.bg 

 Надежда Радулова, Редактор на бюлетина 

nadyaradulova@yahoo.com 

 Гергана Вълева, Правен съветник 
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ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 2005 Г. 

 

 

приходи 

източник сума (USD) 

ИОО 650 211 

Програма Култура 2000 на ЕС  444 083 

Съвет на Европа 1 719 

Други 861 

Остатък от 2004 г. 142 862 

Всичко 1 239 736 

  

разходи 

тип разход сума (USD) 

Обща администрация  

Разходи за офиса 14 061 

Заплати 30 301 

Счетоводство  2 262 

Банкови такси 3 646 

Разлики от курсовете на валутите 3 707 

Други административни 1 301 

Разходи по дейности  

Грантове 215 916 

Оперативни проекти 599 892 

Изследвания 237 378 

Комуникация 2827 

Управителен съвет 3738 

Оценка на програмите  5000 

Всичко 1 120 029 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ЗАГЛАВИЯ, ПУБЛИКУВАНИ ПРЕЗ 2005 Г. 

 

ПРОЕКТ EAST TRANSLATES EAST 

 

Krzystof Varga: Tekila. Vega Media, Сърбия и Черна гора 

 

Šāndors Mārai: Sveces izdeg līdz galam. Atena, Латвия 

 

Luan Starova: Czasy kó, Oficyna 21, Полша 

 

G.M. Tamás: Către cel căzut pe gînduri. Idea Publishing House, 

Румъния 
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Pavic, Milorad: Astral Cloak. Areg, Армения 

 

Valerij Zalotuha: A muzulmán, Jaffa Publishers, Унгария  

 

Lotman, Juriy: Culture and Discontinuity. Language and 

Cultures, Грузия 

 

Василий Аксьонов: Остров Крим. „Факел експрес“, България  

 

Pelevin, Yerofeyev, Sorokin: Russian Flowers of Evil. Areg, 

Армения 
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Goce Smilevski: Rozmowa ze Spinozą. Oficyna 21, Полша 

 

Наталка Сняданко: Коллекция страстей. Idea Press, Русия 

 

Габриела Адамещяну: Пресрещане, „Панорама“, България 

 

Лешек Колаковський: Мої правильні погляди на все. Киево-

Могилянска академия, Украйна  

 

Чойжилжавын Чойсамба: Завоевательные походы Бату-хана. 

Idea Press, Русия 
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ПРОЕКТ ЗА ПРЕВОДИ НА КНИГИ ЗА МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИКА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА  

 

Hugo De Burgh: Oknyomozó újságírás. Jószöveg Műhely, Унгария 

 

Eastman, Ferguson, Klein: Promotion and Marketing for 

Broadcasting, Cable and the Web. Jószöveg Műhely, Унгария 

 

Роджър Фидлър: Медиаморфоза. Да разберем новите 

медии; Издателство „Кралица Маб“, България 

 

Хюго де Бърг: Разследваща журналистика. Контекст и 

практика, Издателство „Апострофи“, България 

ПРОЕКТ ЗА ПРЕВОДИ НА РОМСКИ 

 

Patrick Williams: Franciaország – Cigány házasság. Új Mandátum, 

Унгария 
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VORBA. ПРОЕКТ ЗА ПУБЛИКАЦИИ НА РОМСКИ 

 

Милена Хубшманова, Елена Садилкова, състав.: Romano 

džaniben (триезично: на ромски, чешки и английски), Society 

of the friends of Romano Dzaniben, Чехия  

 

Jana Belišová, Zuzana Mojžišová: Phurikane giľa (двуезично: на 

ромски и английски), Oz Zudro Association, Словакия 

 

Barbu Constantinescu: Probe de limba şi literatura ţiganilor din 

România (триезично: на ромски, румънски и английски). 

Editura Limes, Румъния 

 

Rombiblio онлайн библиотека за материали на ромски език 

1921-1938 www.rombiblio.ru, Nizhny Novgorod Romani 

Community, Русия 

 

Jelena Jovanovic, Slavica Vasic: уебсайт за ромите от Войводина 

(двуезичен: ромски и сръбски), Асоциация Роми от Нови 

Бечей, Сърбия и Черна гора 
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Miroslav Mihajlovic: Molilese. Medelaha El Galija (дву-езично: 

ромски и сръбски). Мултимедиен център - Тръстеник, Сърбия 

и Черна гора 

 

Woman’s Strength (триезично: на ромски, сръбски и английки), 

международно списание. Ромски център за жени - Bibija, 

Сърбия и Черна гора 

 

ПРОЕКТ ЗА ПРЕВОДИ НА КНИГИ НА ДЖЕНДЪР ТЕМАТИКА  

 

Красимира Даскалова и Корнелия Славова, състав.: Женски 

идентичности на Балканите. Българската асоциация на 

университетските жени, България  

 

Henrietta Moore: Feminism și antropologie. Desire Foundation, 

Румъния 
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Bell Hooks: Feminizam je za sve. Център за джендър изследвания 

- Загреб, Хърватия 

 

Ненси Фолбр: Кто платит за детей. Ahill, Украйна 

 

Nira Yuval-Davis: Nem és nemzet. Új Mandátum, Унгария 

 

Virdžīnija Vulfa: Uz bāku. Atena, Латвия 

ПРОЕКТ ЗА ПРЕВОДИ НА КНИГИ НА ЛГБТ ТЕМАТИКА  

 

Judith Butler: Jelentős testek (Bodies that matter). Új Mandátum, 

Унгария  
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К.Дж. Довер: Грчката хомосексуалност. Euro Balkan Press, 

Македония 

 

Dona Haravej: Malik listu. Център за джендър изследвания - 

Белград, Сърбия и Черна гора 

 

John Boswell: Krščanstvo, družbena strpnost in homoseksualnost. 

SKUC Lambda, Словения 

ПРОЕКТ ЗА ПРЕВОДИ НА КНИГИ НА ТЕМА ИСЛЯМ И ПОЛИТИКА  

 

Мусульмане в публичном пространстве Америки. Idea Press, 

Русия  

 

ПРОЕКТ BOOKS ACROSS BORDERS. СЪВМЕСТНИ ПРОДУКЦИИ МЕЖДУ ИЗДАТЕЛИ ОТ СЪРБИЯ, 

ЧЕРНА ГОРА, ХЪРВАТИЯ И БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

 

Feliks Giran, Žoel Šmit: Enciklopedija Mitova i mitologije. Plato 

(Белград) и Biblioner (Баня Лука)  
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Leksikon savremene culture. Plato (Белград) и Prosvjeta (Загреб) 

 

Емануел Левинас: Тоталитет и бесконачност. Jasen (Белград) 

и Demetra (Загреб) 

 

Helmut Dubil, Gabriel Mockin: Manje zlo – moralni pristupi 

praksama genocida. Belgrade Circle (Белград) и Multimedia 

Institute (Загреб) 

 

Čarls Tili: Evropske revolucije, 1482-1992. CID (Подгорица) и 

Political Culture (Загреб) 

 

S. Malešević: Ideologija, legitimnost i nova država: Jugoslavija, 

Srbija, Hrvatska. Fabrika knjiga (Белград) & Jesenski&Turk 

(Загреб) 
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F. Stalder: Otvorena kultura I priroda mreža. Futura Publications 

(Нови Сад) & Sarajevo Center for Contemporary Art (Сараево) 
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