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«Όια γηα ηο βηβιίο»: Αθηέρωκα ζηε Ρώζηθε Λογοηετλία 
Με οηθοδεζπόηες ηολ Μάθε Προβαηά & ηολ Χρήζηο Χωκελίδε 

 

 

Από ηνλ Σζέρσθ κέρξη ηνλ Μπνπιγθάθνβ θαη από ηνλ Πνύζθηλ κέρξη ηελ Αρκάηνβα, ε 

ξώζηθε ινγνηερλία πξνζθέξεη, αηώλεο ηώξα έλα όξακα κεηαθπζηθό, πνιηηηθό θαη αηζζεηηθό. 

Σα Public, ην κεγαιύηεξν βηβιηνπσιείν, ζπλερίδνπλ θαη ην 2016 ηνλ ζεζκό «Όια γηα ηο 

βηβιίο»  γηα όζνπο αγαπνύλ λα δηαβάδνπλ. Η λέα ζεηξά ζεκαηηθώλ εθδειώζεσλ, πνπ 

μεθίλεζαλ ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά, αθνξά ζε ζπλαληήζεηο ζπγγξαθέσλ θαη ζε ζπδεηήζεηο 

γηα δηαθνξεηηθά ζέκαηα ζρεηηθά κε ην ρώξν ηνπ βηβιίνπ. ηηο αξρέο ηνπ λένπ έηνπο ν ζεζκόο 

«Όια γηα ηο βηβιίο» επηθπιάζζεη κία ζπλαξπαζηηθή γλσξηκία κε ηε Ρώζηθε Λνγνηερλία, 

θιαζηθή θαη ζύγρξνλε ζε κηα βξαδηά πνπ ζα έρεη θάηη από ηελ αηκόζθαηξα ηνπ Σζέρσθ, ηνλ 

ππξεηό ηνπ Μαγηαθόβζθη, ηελ αλαηξεπηηθή εηξσλεία ησλ Ιιθ θαη Πεηξόβ. ην Public 

πληάγκαηνο, 

 

Οη δύν γλσζηνί νηθνδεζπόηεο, ν δεκνζηνγξάθνο Μάθες Προβαηάς θαη ν βξαβεπκέλνο 

ζπγγξαθέαο Χρήζηος Χωκελίδες, ζα ππνδερηνύλ ηελ Τρίηε 19 Ιαλοσαρίοσ 2016 ζηης 

19.00 ηελ πνηήηξηα, κεηαθξάζηξηα Καηερίλα Αγγειάθε- Ροσθ θαη ηνλ κεηαθξαζηή θαη 

δεκνζηνγξάθν Δεκήηρε Τρηαληαθσιιίδε ζε κηα ζσδήηεζε γηα ηε Ρώζηθε Λογοηετλία, 

κία από ηηο κεγαιύηεξεο εζληθέο ζρνιέο ινγνηερλίαο.  

 

Θα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε γηα ηα βηβιία θαη ηνπο ζπγγξαθείο πνπ έρνπλ επεξεάζεη 

πεξηζζόηεξν ηνλ θαζέλα θαη θπζηθά απηό ζα γίλεη αληαιιάζνληαο ηδέεο θαη απαηώληαο ζηηο 

εξσηήζεηο θνηλνύ ζρεηηθά κε ηε Ρώζηθε Λνγνηερλία, ηνπο θνξπθαίνπο Ρώζνπο ζπγγξαθείο 

θαη πνηεηέο θαη ηελ επηξξνή ηνπο ζηνλ παγθόζκην πνιηηηζκό. 

 

Καισζνξίζηε ην λέν ζεζκό ησλ Public γηα ην βηβιίν θαη ηαμηδέςηε απηή ηελ Σξίηε ζηε 

καθξηλή Ρσζία αλαθαιύπηνληαο ηνλ θόζκν ηνπ Νηνζηνγηέθζθη θαη ηνπ Σζέρσθ.  

 

Μπείηε ηώξα ζην http://blog.public.gr/event/ γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη αλαθαιύςηε 

ακέηξεηεο εθδειώζεηο γηα ηα αγαπεκέλα ζαο βηβιία! 

 

Public, αθόκα περηζζόηερα γηα ζέλα! 
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