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Тунджа. Начало на традиционните Тунджански литературни дни - част от проявите,
посветени на Деня на община &bdquo;Тунджа&rdquo; &ndash; 22 април &ndash;
Международен ден на земята даде срещата с Илко Капелев и Иванка Тонева в с. Овчи
кладенец, община &bdquo;Тунджа&ldquo;.
Тенко Тенев - председател на Дружество на писателите, гр. Ямбол, представи пред
присъстващите последната книга на Илко Капелев &bdquo;Постскриптум. Убежище за
роман&ldquo;. Интерес предизвика и новата стихосбирка на поетесата Иванка Тонева
&bdquo;На кръстопът в средата&ldquo;, представена от Димитър Бечев, директор на
Регионална библиотека &bdquo;Г. С. Раковски&rdquo; &ndash; Ямбол, който е и редактор на
книгата.
За поредна година жителите на село Овчи кладенец имаха възможност да се насладят на
избрани моменти от творбите на Иванка Тонева и Илко Капелев и да споделят с тях своите
впечатления.
С вълнение и уважение към участниците в срещата се обърна и Динко Динев - кмет на с. Овчи
кладенец. В края на хубавата литературна вечер те получиха поздравителни адреси от името
на кмета на община &bdquo;Тунджа&rdquo; Георги Георгиев.
Рецитирайки стихове на Щилияна Желева, лъчезарни деца от група &bdquo;Усмивка&ldquo;
при детска градина &bdquo;Щурче&ldquo;, с. Кукорево, откриха творческата среща в с. Окоп част от Тунджанските литературни дни.
На срещата присъстваха Станчо Ставрев &ndash; заместник &ndash; кмет на община
&bdquo;Тунджа&rdquo;, Иван Георгиев &ndash; председател на НЧ &bdquo;Христо Ботев
&ndash; 1929&ldquo;, с. Окоп и заместник- председател на Общински съвет
&bdquo;Тунджа&rdquo;, Иван Колев - кмет на селото, Тенко Тенев &ndash; председател на
Дружеството на писателите, гр. Ямбол, както и членовете на литературен клуб &bdquo;Христо
Ботев&ldquo;.
За творчеството на Щилияна Желева говори писателят Радко Стоянов.
С приветствие към жителите и гостите на събитието се обърна Станчо Ставрев. Той подчерта
важността на това младите хора да познават и популяризират произведенията на
тунджанските автори и връчи поздравителен адрес от името на кмета на община
&bdquo;Тунджа&rdquo; Георги Георгиев.
Поздрав към участниците в срещата поднесе и Иван Георгиев.
Разказът &bdquo;Невена&ldquo; на Щилияна Желева беше красивия финал на литературната
среща.

