
2.09.2022 (петък) – Настаняване на най-големите мераклии.

3.09.2022 (събота)

11:00-13:00 – Посещение на Регионалния исторически музей.

13:00-14:00 – Почивка за обяд.

14:00-14:30 – ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА БУЛГАКОН 2022.

14:30-15:00 – Спомен за Никола Кесаровски, Тодор Ялъмов, Александър Карапанчев и Атанас Славов.

15:00-16:15 – Онлайн панел: „Цената на смъртта като разменна монета в литературата: да колим

масово или елегантно да пронизваме“ с участието на Елена Павлова.

16:15-16:45 – Кафе-пауза.

16:45-17:45 – Онлайн среща с израелския писател фантаст Лави Тидхар.

17:45-18:45 – Онлайн панел с британския писател Пол Маколи и чешката писателка Джули Новакова.

18:45-19:15 – Представяне на сборника от юбилейния Национален конкурс за фантастичен разказ на 

клуб „Фантастика“ (Кърджали) и община Кърджали: Дилян Благов и Кирил Добрев.

19:15-20:00 – Обзор на българска фантастика (книги и комикси) от последната година: Григор Петров.

По мръкнало – Среднощно литературно четене (от хора на място).

4.09.2022 (неделя)

10:00-12:00 – Екскурзия до Перперикон.

12:30-13:30 – Почивка за обяд.

14:00-15:00 – Присъствена лекция: „Блокчейновете – фантастика в реалността“: Григор Гачев.

15:00-16:00 – Онлайн панел: „Жените в полската фантастика“ – с участието на Кристина Чодоровска.

16:00-16:45 – Кафе-пауза.

17:00-18:00 – Присъствена лекция: „Преводът на „Трите тела“ и предизвикателството да превеждаш

фантастика“: Стефан Русинов.

18:00-19:00 – Онлайн панел: „Науката във фантастиката в науката във фантастиката…“: В. Д. Иванов.

19:00-20:00 – Онлайн панел: „Изгревът на следващото и трънливият път към светлото бъдеще“ –

разгoвор с Божан Божков и Невена Паскалева за наградените в конкурса на „Човешката

библиотека“ романи и виждането им за бъдещето на човечеството.

По мръкнало: Литературна бирария… ooоп, четене с Елена Павлова.

5.09.2022 (понеделник) – ден (и нощ) в Обсерваторията

10:30-11:30 – Присъствена лекция: „Фантастиката: прозрения, провокация или просто развлечение?“:

Николай Теллалов.

11:30-12:30 – Присъствен панел: „Вграждане на фантастични елементи в книгите за деца и млада 

публика и защо да ги учим да четат такива щуротии“ – с участието на Елена Павлова, 

Явор Цанев, Петър Станимиров и др.

12:30-13:30 – Почивка за обяд.

14:00-15:00 – Онлайн панел: „История на най-старото полско жанрово списание „Нова фантастика“:

Агниешка Халас.

15:00-16:00 – Присъствен разговор с П. Станимиров: комиксите, илюстрациите, кориците на Ст. Кинг...

16:00-16:45 – Кафе-пауза.

16:45-17:45 – Присъствен панел: „Между утопия и дистопия: визии за човека в научната фантастика“ –

с участието на Николай Генов, професор Миглена Николчина и Чавдар Парушев.

17:45-18:45 – Онлайн панел: „Научната фантастика като балканска турбо чалга: призив към

интернационализъм и най-малък общ знаменател“: Кристиян Тамаш (Румъния).

19:00-20:30 – Онлайн панел: Разговор с Питър Уотс (Канада) и литературно четене.

По мръкнало – Демонстративни астрономически наблюдения с Агоп Бохосян.

6.09.2022 (вторник) – в малката зала на общежитието

11:00-11:30 – Присъствен разговор: „Среща на фенклубовете и състояние на българския фендъм“.

11:30-12:30 – Присъствено представяне на нови български книги: сборникът „Без китове“ от Елена

Павлова и книги на издателство „Гаяна“ – с участието на Елена Павлова и Явор Цанев.

12:30-14:00 – Традиционен търг на книги.

14:00 – ЗАКРИВАНЕ НА БУЛГАКОН 2022.

Програма



Program

2.09.2022 (Friday) – Early accommodation of the most eager fans.

3.09.2022 (Saturday)

11:00-13:00 – Visit to the Regional Historical Museum.

13:00-14:00 – Lunch break.

14:00-14:30 – OFFICIAL OPENING OF BULGACON 2022.

14:30-15:00 – Tribute to Nikola Kesarovski, Todor Yalamov, Alexander Karapanchev and Atanas P. Slavov.

15:00-16:15 – Online panel: The cost of death as a bargaining chip in literature: should one go for mass 

slaughter or elegantly pierce, with Elena Pavlova.

16:15-16:45 – Coffee break.

16:45-17:45 – Online meeting with Israeli SF writer Lavie Tidhar.

17:45-18:45 – Online panel with British author Paul McAuley and Czech author Julie Nováková.

18:45-19:15 – Presenting the short story collection of the jubilee National SF&F Short Story Contest organized 

by the Fantastika Kardzhali fan club and the Municipality of Kardzhali: D. Blagov and K. Dobrev

19:15-20:00 – Overview of recent year’s Bulgarian SF&F (books and comics), by Grigor Petrov.

After Sunset – Midnight literary reading.

4.09.2022 (Sunday)

10:00-12:00 – A tour of the ancient city of Perperikon.

12:30-13:30 – Lunch break.

14:00-15:00 – On-site lecture: Blockchains – science fiction in reality, by Grigor Gatchev.

15:00-16:00 – Online panel: The women in Polish SF&F, with Krystyna Chodorowska.

16:00-16:45 – Coffee break.

17:00-18:00 – On-site lecture: The translation of The Three-Body Problem and challenges in translating 

science fiction, by Stefan Rusinov.

18:00-19:00 – Online panel: Science in science fiction in science in science fiction…, with V. D. Ivanov.

19:00-20:00 – Online panel: The dawning of tomorrow and the thorny road to the bright future, a 

conversation with B. Bozhkov and N. Paskaleva about their prize-winning novels in the 

Human Library Literary Contest, and their visions for humanity’s future.

After Sunset – Literary beerfest… oops, reading with Elena Pavlova.

5.09.2022 (Monday) – day (and night) at the Observatory

10:30-11:30 – On-site lecture: Science fiction: insights, provocation or entertainment only?, by N. Tellalov

11:30-12:30 – On-site panel: Embedding fantastic elements in children’s and YA books, and why teach  

them to read such phantasmagoria, with E. Pavlova, Yavor Tzanev, Petar Stanimirov, etc.

12:30-13:30 – Lunch break.

14:00-15:00 – Online panel: History of the oldest Polish genre magazine Nowa Fantastyka, with A. Hałas.

15:00-16:00 – On-site conversation with Bulgarian artist Petar Stanimirov – about comics, illustrations, his             

covers of Stephen King’s books etc.

16:00-16:45 – Coffee break.

16:45-17:45 – On-site panel: Between Utopia and Dystopia: visions of humanity in SF, with Nikolay Genov,            

prof. Miglena Nikolchina and Chavdar Parushev.

17:45-18:45 – Online panel: Balkan SF turbo chalga, a plea for SF internationalism and the lowest common 

denominator, with Cristian Tamaș (Romania).

19:00-20:30 – Online conversation with Canadian writer Peter Watts and a literary reading.

After Sunset – A demonstration of astronomical observations with Agop Bohosyan.

6.09.2022 (Tuesday) – at the small hall

11:00-11:30 – On-site get-together of the fan clubs and discussion of the state of the Bulgarian fandom.

11:30-12:30 – On-site presentation of upcoming Bulgarian books: Without Whales, a short story collection 

by E. Pavlova, books by the Gaiana Book and Art Studio, with E. Pavlova and Y. Tzanev.

12:30-14:00 – Traditional book auction.

14:00 – CLOSING OF BULGACON 2022.


