
   

 

ДНИ НА ИЗТОЧНОТО ИЗКУСТВО И ДУХОВНОСТ 

Събитие по проект «Възприемане на Източната духовност в Европа», финансиран 

по Програма Мария Склодовска-Кюри, Хоризонт 2020, Европейска комисия 

Организатори:  

доц. д-р Антоанета Николова, Лайпцигски университет, Германия/Югозападен 

университет, България 

Катедри «Китаистика», «Класически Изток», «Японистика»,  междукатедрена 

специалност «Южна, Източна и Югоизточна Азия» при Центъра за източни езици 

и култури, СУ «Св. Кл. Охридски» 

Хайку клуб «София» 

 

Кога: 7-9 юни 2019 

Къде: Център за източни езици и култури, СУ "Св. Климент 

Охридски", София 1303, бул. Тодор Александров № 79 

 

7 юни 15:00-20:00 ч. 

Изкуство и медитация 

Уъркшопи 15:00-18:00 ч. 

 

Кът «Източни вдъхновения» 

Зала 6В 

1. Медитация Хридаякаша дхарана, водещ: Гергана Захариева, БЙА, 15:00-15:45 ч. 

2. Уъркшоп „На един дъх... “: японски рисувателни техники, водещ: Детелина Тихолова, 

15:50-16:50 ч. 

3. Динамична медитация на петте стихии, водещи: Звездомира Георгиева и Константин 

Кучев,17:00 -17:50 ч. 

Изложби: 

Зала 6-В, ет.1 

1. Картини в японски стил, автор Детелина Тихолова  

 



   
2. Благотворителна изложба-базар на вишневи цветчета, изработени от плат с 

японската техника цумами дзайку – Красимира Илева и автори от Български хайку 

съюз.  

3. „Дърво на желанието“. Автор Венелина Петкова 

4. Демонстрация на темари, автор Антонина Караламбева 

 

Зала „Емил Боев”, ет.3 

1. „Пътят на вятъра” – калиграфски прочит на хайку, Александър Телалим 

2. „Цикъл: пролет, лято, есен, зима“ – фото хайку и хайга, автор Зорница Харизанова 

3. Класически хайги, автор Венелина Петкова 

 

Кът на китайската култура: 

Зала „Китаистика“ 

1. Уъркшоп по китайска калиграфия и живопис, водещи Джан Кайюе и Силви 

Велев, 15:00-16:30 ч. 

2. Литературно четене: китайска поезия в оригинал и преводи на студенти от 

специалност „Китаистика“. Водещ: гл. ас. д-р Веселин Карастойчев, 16:30-

17:15 ч. 

3. Изкуството на чая: представяне на китайска чайна церемония, водещ: Цветелина 

Недялкова, докторант, 17:15-17:50 ч. 

 

Изложби 

1. Изложба на китайска живопис, автор Силви Велев 

2. Изложба на студентски фотографии от Китай  

 

 

Кът на индийската култура: 

Зала „Индология“ 

1.  Кукленият театър на Раджастан: кратко представяне и демонстрация, водещ д-р 

Румяна Дамянова 15:00-15:40 ч. 

2.  Изработването на пясъчна мандала като изкуство и медитация,  водещ Лора 

Тодорова, преподавател по йога  15:45-16:40 ч.. 

3. Рисуване с къна – махенди, водещ д-р Мона Каушик 16:45-17:15 ч. 

4. Работилница „Йога на женствеността“, водещ Стела Сачи-сундари Христова 

17:15-18:00 ч. 

Изложба на студентски фотографии  



   
 

 

Кът на специалност „Иранистика“ 

Зала „Иранистика“ 
 

1. Изложба и ателие по персийска калиграфия, участват студенти от 1 курс 15:00-

16:30 ч. 

2. Рисуване с къна на стихове от персийски класици, водещ: докторант Махса Нураи 

16:30-18:00 ч. 

 

Изложба на студентски фотографии от Иран 

 

Кът на японската култура: 

 Зала „Японистика“ 

1. Кандзаши - изкуството на красотата.  Работилница за японски украшения – 15:00 

– 16:15 

2. Уъркшоп и експозиция на икебана с традиционни за икебана керамични съдове, 

изработени от Иван Опаков с авторски декоративни глазури на Васил Харизанов, 

НХА. – Сдружение за икебана „Кагецу” 16:30-18:00 

Моля желаещите да се включат в уъркшопа да се запишат предварително до 5-ти юни 

2019 г. включително, за да могат да бъдат предвидени необходимите учебни 

материали. Имейл и лице за контакт: marry_kem@abv.bg – Мария Кеменчеджиева, 

председател на сдружение за икебана „Кагецу”. 

 

Кът на Южна, Източна и Югоизточна Азия 

Зала „Индонезия“, зала „Виетнам“ 

1. Уъркшоп с анклунг (традиционен индонезийски инструмент) – 15:00 – 16:00 

2. Уъркшоп за индонезийски танц – 16:00-17:00 

3. Уъркшоп за произношение и писане на тоновете във виетнамския език – 17:00-18:00 

Фотоизложба Виетнам и Индонезия  
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Обща сценична част 
 

Зала „Проф. Емил Боев“ 

 

18:00-20:00 ч. 

1. Встъпителни думи от организаторите  

2. Музикални импровизации с индийски музикални инструменти, Константин Кучев  

3. Китайска поезия  

4. Песен на виетнамски език и танц  

5. Песни и стихове, вдъхновени от Изтока, Кери Кийс, САЩ/Литва, Константин Кучев  

6. Индийски танци, Катя Тошева, танцово училище Кая  

7. Оперно изпълнение, Диляна Георгиева  

8. Хайку рецитал на участници в хайку конференцията и хайку клуб „София“  

9. Танц на групата към Индонезийското посолство  

10. Магията на индийското сари - ревю на студентки, облечени в индийски сарита  

11. Представяне на китайски национални костюми - ревю на студенти, облечени в 

китайски национални облекла  

12. Завършване на събитието с почерпка със специалитети от източните кухни  

 

 

 

 

Изложба-базар на книги, посветени на Изтока, централно фоайе 

 

 

 

 

 

 



   
8 юни 

Конференция „Хайку: възприемане на Източната духовност на Запад“ 

зала „Проф. Емил Боев“ 

9:00-9:30 ч. - Регистрация на участниците 

9:30-9:40 ч. - Откриване на конференцията 

Първа сесия 

9:40 – 13:00 ч. 

Модератор: доц. д-р Антоанета Николова 

Всеки участник разполага с 25 минути, за да представи идеите си. В края на сесията се 

предвиждат 40 минути за въпроси и дискусии. 

 

Проф. Греъм Паркс, Виенски университет, Австрия 

Да прекъснеш връзката / Да запазиш непрекъснатостта. Дзен подход към 

естетическото живеене 

Пленарен доклад 

9:40-10:25 ч. 

 

Доц. дфн Пламен Антов, Институт по литература, БАН, София 

 „Хайку, чистият деиктизъм: опитът на Хайдегер" 

10:25 – 10:50 ч. 

 

Проф. д-р Светлана Стойчева, НАТФИЗ  

Превод и понятност на далекоизточната поезия 

10:50-11:15 ч 

 

Кафе пауза: 11:15-11:30 ч. 

 

Проф. Дейвид Ланю, Ксавиер университет на Луизиана, Ню Орлиънс, САЩ 

Ренку, хайку и будизъм 

11:30-11:55 ч. 



   
 

Д-р Людмила Балабанова  

Да запалиш една свещ от друга: далекоизточни вдъхновения 

11:55-12:20 ч. 

 

12:20-13:00 ч. – Дискусия върху докладите от първа сесия 

 

13:00-14:00 ч. – обедна почивка 

 

Втора сесия 

14:00-17:30 ч. 

 

Модератор: д-р Людмила Балабанова  

Всеки участник разполага с 25 минути, за да представи идеите си. В края на сесията се 

предвиждат 40 минути за въпроси и дискусии. 

 

Д-р Ева Камински, Краковски университет, Полша  

Дзенга и хайга като квинтесенция на европейския образ за духовността на дзен 

14:00-14:25 ч. 

 

Гл.ас. д-р Десислава Дамянова, ФФ, СУ „Св. Климент Охридски” 

Родството на хайку с коаните в дзенбудистката философия 

14:25-14:50 ч. 

 

 Доц. д-р Антоанета Николова, ЮЗУ, Благоевград, България/Университет Лайпциг, 

Германия  

Хайку: да влезеш в пълнотата на мига 

14:50-15:15 ч. 

 

Кафе пауза: 15:15-15:30 ч. 

 

Щефан Волфшуец, Германия 

Развитието на хайку в Германия през 20 век до днес 



   
15:30-15:55 ч. 

 

Мариус Келару, Румъния 

Хайку в Румъния: от Ориента към Ориента на ума 

15:55-16:20 ч. 

 

16:20-17:00 ч. – Дискусия върху докладите от втората сесия 

 

17:00 – 17:30 ч. 

Обявяване наградите от националния хайку конкурс на свободна тема и рецитал на 

наградените. 

Закриване на конференцията.  

 

9 юни 

Гинко: Разходка сред природата (Витоша или/и парк) и писане на хайку и други 

вдъхновения 


