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Походът на румънския роман 
започва от Балчик 

◊ ЗA АВТОРИТЕ И КНИГИТЕ
Романът „Ангелус” от Руксандра Чесеряну

Руксандра 
Че серяну 
е родена 
на 17 ав-
густ 1963 
г. в гр. 
Клуж, Ру-
мъния. Тя 
е поетеса, 
есеист и 
публицист. 

От 1991 г. е редактор на списание за култура ”Стяуа”. 
Понастоящем е професор в Катедрата за сравнителна ли-
тература във факултета по литература в Клуж. Участва в 
Центъра за изследване на въображението – „Фантасма”, 
където провежда ателие по творческо писане. Печели ре-
дица литературни награди. Превеждана е на английски 
и унгарски. „Ангелус” излиза за първи път на български 
(ИК „Персей”, Сф., 2017). 
Трима чужденци, които се предполага, че може да са ан-
гели, пристигат в столицата и променят не само нея, но и 
мисленето на жителите й… В романа писателката пред-
ставя сатиричен портрет на съвременна Румъния през 
призмата на дистопията. Основна тема на „Ангелус” е 
опитът ни да открием смисъла на живота, когато всич-
ки налични митологии са се изчерпали, а настоящето 
ни предлага пошъл политически театър, участниците в 
който се стремят единствено към собственото си облаго-
детелстване. Опитът на хората за промяна на статуквото 
е също обречен на неуспех, защото те стават жертва на 
още по-безумни фиксидеи.
Романът „Дефект” от Флорин Иримия 

Флорин Иримия е роден 
през 1976 г. в Яш, Румъния. 
Преподава във Факултета по 
литература в университета 
„Александру Йоан Куза“ в 
Яш. Пише литературни оч-
ерци от началото на 2001 г. 
като сътрудник на различ-
ни списания. През 2009 г. 
дебютира като белетрист 
в списанието „Ноуа лите-
ратура“ (под псевдонима 
Едуард Тауту), а през 2011 г. 
в издателство „Брумар“ из-
лиза романът му „Дефект“, 

номиниран за участие във Фестивала за дебютен роман 
в Шамбери, Франция (2013). В издателство „Полиром“ 
се появяват книгите му „Един мрачен прозорец“ (2012), 
„Някои неща за теб“ (2014) и „Мистерията на китайски-
те колички“ (2016). „Дефект” излиза за първи път на бъл-
гарски (Изд. „Ерго“, Сф., 2017). 
Загубени в прехода от социалистическо (комунистиче-
ско) общество към демокрация от източноевропейски 
тип, персонажите от румънския роман „Дефект” опит-
ват да намерят себе си в собствената си страна и извън 
нея. Техните пътешествия на три континента в търсене 
на по-добро бъдеще маркират основните емиграционни 
дестинации и за българите – Германия, Италия, Канада, 
Австралия. Тези миграции не са безпроблемни за тях, 
като залог и жертва стават семейството, любовта и про-
фесионалното осъществяване. Ще могат ли героите да 
намерят себе си и каква е цената, която могат да платят 
за едно такова бленувано щастие? Тези и много други 
въпроси получават своя отговор в напрегнатия психот-

рилър с много хумор, сарка-
зъм, но и лиризъм. „Дефект” 
е първокласен дебютен ро-
ман с послания, които ще 
бъдат уместни за не едно по-
коление читатели, и не само 
в Румъния и България.
Романът „Рускинята” от 
Джиб Михаеску
Джиб Михаеску (1894-1935) 
е роден в Драгашани, Ру-
мъния. Участва в Първата 
световна война, адвокат e в 
Кишинев и родния си град. 
Пише за вестниците „Збура-

торул”, „Гъндиря”, „Вияца ромъняска” и др. Умира на 41 
години от туберкулоза. Романът „Рускинята” излиза за 
първи път на български (ИК „Персей”, Сф., 2017). Чита-
телите вече познават и друг роман на Михаеску – „Доня 
Алба”. 
Някъде в граничната зона между Румъния и Русия по 
река Днестър се завързват опасни връзки между ру-
мънски лейтенант и рускини бежанки от погромите на 
Октомврийската революция. Дали ще намери той своя 
идеал, изграден от прочита на класически руски автори, 
или ще види една много различна руска жена? Търсенето 
на жената идеал се превръща в своеобразна детективска 
история, на фона на която се разкриват много човешки 
съдби. Зад всичко обаче е мистериозната река, повляк-
ла не една участ и държаща ключа към тази невъзможна 
обсебваща любов. 
Романът „Произшествието” от Михаил Себастиан

Михаил Себастиан (кръ-
щелно име: Йосиф Хехтер) е 
роден на 18 октомври 1907 г. 
в Браила, Румъния и умира 
на 29 май 1945 г. в Букурещ. 
Той е писател, драматург и 
литературен критик, публи-
цист, изучава философия и 
право в Букурещ. Сътруд-
ник е в списанието „Кувън-
тул”, където се запознава с 
Мирча Елиаде. Привлечен 
е от вълнуващите идеи на 
интелектуалците от литера-
турния кръг „Критерион”, 

който включва такива имена като Емил Чоран, Мирча 
Елиаде и Южен Йонеско. В началото на 40-те години на 
миналия век, му се забранява да работи като журналист, 
отнема му се и лицензът на пледиращ адвокат, защото е 
евреин. Сред романите му се открояват „Градът на сал-
къмите” (1935), както и „Произшествието” (1940), който 
се публикува за първи път на български (Изд. „Изида”, 
Сф., 2017)
„Произшествието” е роман за Балчик, Брашов и Буку-
рещ. Михаил Себастиан изгражда апатичния герой Паул. 
Чувствеността, тъгата, самотата и споменът са част от 
конструкцията на романа. Завръщането на човека към 
природата и хармонията с нея са свързани с планината 
до Брашов, която влияе силно на Паул и остава до го-
ляма степен чужда за Нора и Ан. Романът привлича с 
изключителните живи и конкретни описания на големия 
град (Букурещ) и на по-малкия град (Брашов), както и на 
планината в околностите му, с пресъздаването на проти-
вопоставянето на двете жени в живота на Паул. Усеща се 
непрекъснатият полъх на морето от спомена, претворен 
в изкуството от емблематичен за България и Румъния 
курорт – Балчик. Самият читателят е въвлечен и във въл-
нуващо пътешествие из Румъния в една зимна приказка, 
с която трудно може да се раздели. 

◊ ЗA ПРЕВОДАЧА
Христо Боев е завършил 
английска филология в ПУ 
„Паисий Хилендарски”. 
Доктор по сравнителна ан-
глийска и американска ли-
тература на Университета 
„Овидиус” – Констанца. Си-
мултанен и писмен преводач 
от и на румънски, английски 
и български. Преподавател 
по английски, френски и 
румънски. Хоноруван пре-
подавател по английска ли-
тература в ШУ „Епископ 

Константин Преславски”.  През 2016 получава наградата 
на музея на Ливиу Ребряну за превода на романа „Адам 
и Ева”. Превел е от румънски на български над десет 
романа: „Адела” на Гарабет Ибрайляну, „Доня Алба” и 
„Рускинята” на Джиб Михаеску, „Произшествието” на 
Михаил Себастиан, „Дефект” на Флорин Иримия, „Жи-
вотът започва в петък” и „Бъдещето започва в понедел-
ник” на Йоана Първулеску, Ангелус” от Руксандра Че-
серяну и др. 

Организаторите

Среща на бизнеса с 
„Инспекцията по труда“ в 

Добрич организираха 
народните представители от ГЕРБ

Работодатели от сел-
ското стопанство и стро-
ителството се срещнаха 
днес с екип от дирекция 
„Инспекция по труда” със 
седалище Добрич. Ини-
циативата бе на народни-
те представители от ГЕРБ 
Даниела Димитрова и 
вицеадмирал Пламен Ма-
нушев.

Това е първата от поре-
дица срещи на представи-
тели на бизнеса с инсти-
туциите, която цели да се 
помогне на работодатели-
те от реалния сектор за 
тяхната информираност 
с цел превенция и недо-
пускане на нарушения, 
сподели при откриването 
на форума Даниела Ди-
митрова. 

„Приветствам подобни 
инициативи, чрез които 
може да се скъси дистан-
цията между държавна 
администрация и реалния 
сектор“, коментира пред-
седателят на Общинския 
съвет Иво Пенчев, който 
участва във форума като 
работодател от строител-

ния бранш.
Директорът на „Ин-

спекцията по труда“ Ан-
гел Петков и колегите 
му представиха актуална 
информация във връзка 
със сключването на едно-
дневни трудови договори 
в областта на селското 
стопанство, възможност-
ите работодателите сами 
да изготвят оценка на 
риска, благодарение на 
разработена от ГИТ плат-
форма, както и с изисква-
нията за трудови правоот-
ношения, здравословни 
и безопасни условия на 
труд при осъществяване 
на строително-монтажни 
работи

Екипът на „Инспекция 
по труда“ направи комен-
тар по зададените от ра-
ботодателите въпроси. 

Да се инициира дебат и 
да се подготвят законода-
телни инициативи за про-
мени в Кодекса на труда, 
който е приет преди 60 го-
дини, предложи Иво Пен-
чев, като представител на 
строителния бранш. По 

думите му, трябва да бъ-
дат защитени, както пра-
вата на работниците, така 
и тези на работодателите. 

Дадени бяха и предло-
жения за законодателни 
промени, във връзка с въз-
можността да се разшири 
диапазонът на дейности, 
за които се разрешава 
сключването на едно-
дневни трудови договори, 
като се включи и важен за 
региона и страната сектор 
като семепроизводството.

Народният представи-
тел Даниела Димитрова 
се ангажира след тяхното 
формулиране да ги внесе 
до ресорните парламен-
тарни комисии. 

Тя съобщи, че по же-
лание на туристическия 
бранш ще бъде органи-
зирана среща с Инспек-
цията по труда на 30 ап-
рил. По предложение на 
работодатели се подготвя 
и форум във връзка с но-
вия регламент за защита 
на личните данни, който 
влиза в сила от 25 май.

„Четем заедно, растем заедно!”

От 2 до 23 април за 
седми път се провежда 
Националната кампа-
ния „Походът на кни-
гите”. Като част от нея 
е и „Маратонът на че-
тенето” по инициатива 
на Българската библио-
течно-информационна 
асоциация. 

По този повод в Дет-
ския отдел на библио-
теката на НЧ „Паисий 

Хилендарски 1870” 
Балчик на посещение 
бяха 2 а кл.при СУ ”Хр.
Ботев” с техните учите-
ли-г-жа Св.Георгиева и 
г-жа В.Панайотова.

Децата се запознаха 
с „Пътя на книгата до 
библиотеката” и ”Мол-
бата на книгата”. Чрез 
презентация затвърди-
ха своите знания за ви-
довете приказки и тех-

ните характеристики, 
решаваха кръстослови-
ца, четоха приказки.

Научиха от българ-
ската народна приказ-
ка ”Най-скъпоценният 
плод”,  че няма по-
скъпи плодове от тия, 
които знанието дава на 
човека.

Мариана Радева
библиотекар 

Детски Отдел

Представяне на съвременна и класическа румънска проза 
◊ СЪБИТИЕТО

Букурещкият културен институт, Литературна мрежа „Традуки”, Регионален исторически музей – 
Добрич, библиотеката към НЧ „Паисий Хилендарски – 1870“ – Балчик, Литературен клуб „Йордан 

Кръчмаров” – Балчик, ”НЧ „Зора – 1894” – Шабла и издателствата „Персей”, „Изида” и „Ерго”
Ви канят на тематични дни

КРАЙ ГРАНИЦАТА: ДНИ НА РУМЪНСКАТА ЛИТЕРАТУРА
Премиера на романите: „Дефект” на Флорин Иримия, „Ангелус”на Руксандра Чесеряну, „Рускиня-

та” на Джиб Михаеску и „Произшествието” на Михаил Себастиан
Балчик: 20.IV.2018 (петък) от 15.00 часа, в библиотеката към НЧ „Паисий Хилендарски – 1870“

Добрич: 23.IV.2018 (понеделник) от 17.30 часа, в Дом-паметник „Йордан Йовков”
Шабла: 28. IV.2018 (събота) от 11.00 часа, в НЧ „Зора – 1894”

Книгите ще представят: д-р Христо Боев (преводач на романите), д-р Кремена Митева и Дияна Боева


