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Представител  на неореализма, известен като "Баща на 

анголския роман",един от класиците на анголската 

литература.  

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Castro_Soromenho_em_1957.jpg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
http://www.google.bg/imgres?imgurl=http://photoshop-brushes.ru/wp-content/uploads/2009/11/raz1.jpg&imgrefurl=http://tennisvkontakte.weebly.com/blog/razdeliteli-dlya-teksta&h=250&w=500&tbnid=ZeIEnAqpxfuvLM:&zoom=1&docid=Toul9j0T9MgjpM&ei=v5t2VbuODoaVsgHZhbnwAg&tbm=isch&ved=0CC0QMygNMA0
http://www.google.bg/imgres?imgurl=http://photoshop-brushes.ru/wp-content/uploads/2009/11/raz1.jpg&imgrefurl=http://tennisvkontakte.weebly.com/blog/razdeliteli-dlya-teksta&h=250&w=500&tbnid=ZeIEnAqpxfuvLM:&zoom=1&docid=Toul9j0T9MgjpM&ei=v5t2VbuODoaVsgHZhbnwAg&tbm=isch&ved=0CC0QMygNMA0
http://www.google.bg/imgres?imgurl=http://photoshop-brushes.ru/wp-content/uploads/2009/11/raz1.jpg&imgrefurl=http://tennisvkontakte.weebly.com/blog/razdeliteli-dlya-teksta&h=250&w=500&tbnid=ZeIEnAqpxfuvLM:&zoom=1&docid=Toul9j0T9MgjpM&ei=v5t2VbuODoaVsgHZhbnwAg&tbm=isch&ved=0CC0QMygNMA0
http://www.google.bg/imgres?imgurl=http://photoshop-brushes.ru/wp-content/uploads/2009/11/raz1.jpg&imgrefurl=http://tennisvkontakte.weebly.com/blog/razdeliteli-dlya-teksta&h=250&w=500&tbnid=ZeIEnAqpxfuvLM:&zoom=1&docid=Toul9j0T9MgjpM&ei=v5t2VbuODoaVsgHZhbnwAg&tbm=isch&ved=0CC0QMygNMA0
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Детството му преминава в Ангола и детските му впечатления са 

свързани с Африка. На 6 годишна възраст родителите му го изпращат 

в Португалия, за да завърши средното си образование. От 1916 до 

1925г. учи в лицей в Лондон. След това се завръща в Ангола и  започва 

да работи в най - голямата компания за добив на диаманти в 

североизточната част на страната. Това му дава възможност да 

опознае живота на коренното население и да прави етнографски 

проучвания. По-късно  работи като журналист в Луанда и главен 

редактор на вестник "Diário de Luanda" и седмичника "Humanidade". 

Посвещава голяма част от творчеството си като журналист и писател 

на борбата за правата на човека. През 1937 г. се завръща в Лисабон и 

сътрудничи на редица вестници: "Diário Popular", "A Noite", "Jornal 

da Tarde", "O Século", "Seara Nova", "O Diabo", "O Primeiro de 

Janeiro", "Dom Casmurro". През 1943 г. създава и собствена 

издателска къща. Изнася много лекции в различни държави за Ангола 

и нейната култура. През целия си живот се занимава активно с 

етнографски изследвания. През 1960 г. поради критики към режима 

на Антонио Салазар, заминава в изгнание във Франция, а по-късно за 

САЩ, където става професор в Университета на Уисконсин и води 

курс по португалски език и литература. През 1961 г. се завръща във 

Франция и работи в списание, чиято тематика е свързана с борбата на 

африканските народи за независимост. През декември 1965 г. се 

премества в Бразилия и там е преподавател  във факултетите по 

философия в Сао Пауло и Араракуара до края на живота си. Той е и 

основател на Центъра за африкански изследвания в университета на 

Сао Пауло в Бразилия. 

 
Творчество: пет романа, няколко тома с разкази, социологически и 

етнографски студии и пътеписи. 

 

СБОРНИЦИ  

  

Няри – драмата на чернокожите (разкази и новели) (1938) (Nhárí: O 

Drama da Gente Negra) 

Буря и други истории (разкази) (1943) (Rajada e outras histórias)  

Каленга (разкази) (1945 г.) (Calenga) 

История на Черната земя (разкази и легенди) (1960) (Histórias da terra 

negra) 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE_%D0%B4%D0%B8_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%A9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8A%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81
http://www.google.bg/imgres?imgurl=http://photoshop-brushes.ru/wp-content/uploads/2009/11/raz1.jpg&imgrefurl=http://tennisvkontakte.weebly.com/blog/razdeliteli-dlya-teksta&h=250&w=500&tbnid=ZeIEnAqpxfuvLM:&zoom=1&docid=Toul9j0T9MgjpM&ei=v5t2VbuODoaVsgHZhbnwAg&tbm=isch&ved=0CC0QMygNMA0
http://www.google.bg/imgres?imgurl=http://photoshop-brushes.ru/wp-content/uploads/2009/11/raz1.jpg&imgrefurl=http://tennisvkontakte.weebly.com/blog/razdeliteli-dlya-teksta&h=250&w=500&tbnid=ZeIEnAqpxfuvLM:&zoom=1&docid=Toul9j0T9MgjpM&ei=v5t2VbuODoaVsgHZhbnwAg&tbm=isch&ved=0CC0QMygNMA0
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 "Няри – драмата на чернокожите" (Nhárí: O Drama da Gente Negra ) - 

сборник,  публикуван в Луанда през 1938 г. В него разказва за живота 

на обикновеното африканско общество и миналото на Ангола.  

"История на Черната земя" (Histórias da terra negra) - сборник,  свързан 

с продължителното му пребиваване в северните райони на Ангола. 

Тук са събрани най-добрите литературни произведения от първия 

период на творчеството му. В него са публикувани и художествено 

преработени разкази и легенди, чути от местното население.  

 

РОМАНИ  

Тревожна нощ (1939) (Noite de Angústia) 

Хора без път (1941) (Homens sem Caminho) 

Мъртва земя (1949) (Terra Morta) 

Прелом(1957 г.) (A Viragem) 

Рана (1970 г.) (A Chaga) 

 

Трилогията, посветена на португалския колониализъм, тежкия живот 

на чернокожите в Ангола и борбата им за свобода и човешки права е 

съставена от: първа част — романът "Мъртва земя", публикуван през 

1949 г. в Бразилия, /издаден и в България/ се превръща в политическо 

обвинение към португалската колонизация. Книгата е забранена в 

Португалия веднага след излизането ѝ; втора част – романът 

"Прелом",  издаден през 1957 г. в Португалия,  веднага е конфискуван 

от цензурата;  трета част -  романът "Рана" остава незавършен 

поради смъртта на писателя и е публикуван посмъртно през 1970 г.  

 

 
  

Ден за защита на личните данни —  

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitwPiVxajRAhXC6RQKHWC7AxsQjRwIBw&url=http://www.ideaverde.bg/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5 %D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8&psig=AFQjCNGXEs4v6kN5_wJbX9_TVUXGV6hoag&ust=1483621031490049
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.google.bg/imgres?imgurl=http://photoshop-brushes.ru/wp-content/uploads/2009/11/raz1.jpg&imgrefurl=http://tennisvkontakte.weebly.com/blog/razdeliteli-dlya-teksta&h=250&w=500&tbnid=ZeIEnAqpxfuvLM:&zoom=1&docid=Toul9j0T9MgjpM&ei=v5t2VbuODoaVsgHZhbnwAg&tbm=isch&ved=0CC0QMygNMA0
http://www.google.bg/imgres?imgurl=http://photoshop-brushes.ru/wp-content/uploads/2009/11/raz1.jpg&imgrefurl=http://tennisvkontakte.weebly.com/blog/razdeliteli-dlya-teksta&h=250&w=500&tbnid=ZeIEnAqpxfuvLM:&zoom=1&docid=Toul9j0T9MgjpM&ei=v5t2VbuODoaVsgHZhbnwAg&tbm=isch&ved=0CC0QMygNMA0
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гарантиране правото на неприкосновеност на личния 

живот 

С напредването на технологиите много се промени и начинът на 

използване на личните данни, особено при онлайн операциити – търговия, 

пътувания, банкиране. Бързто увеличение на информационните потоци 

предполага и сигурна защита на правото на неприкосновеност на личните 

данни. Денят за защита на личните данни се отбелязва всяка година и 

представлява  възможност да се напомни какви лични данни се събират и 

обработват и какви са правата по отношение на обработването и 

използването им.  

„Наличието на ефективна защита на личните данни е жизнено важно 

за нашите демокрации, а и укрепва други основни права и свободи“... 

„Ние трябва да намерим баланс между проблемите, свързани с 

неприкосновеността, и свободния поток на информация, което 

подпомага създаването на икономически възможности.”               

Вивиан Рединг, зам-председателят на Европейската комисия, комисар 

за правосъдието, основните права и гражданството.    

 

 

 
 

 

 
ПАСАЖЕРИ  -  САЩ, 2016; Приключенски, Фантастика / 06 ЯНУАРИ 

http://www.cinefish.bg/Pasajeri-Passengers-id36147.html
http://www.cinefish.bg/movies.php?country_id=2
http://www.cinefish.bg/movies.php?year=2016
http://www.cinefish.bg/movies.php?type=movie&genre=Приключенски
http://www.cinefish.bg/movies.php?type=movie&genre=Фантастика
http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTvYLbxajRAhWFWBQKHV_ZBg8QjRwIBw&url=http://xinsbroker.com/index.php?chlang=en&psig=AFQjCNF1omYMF5pvc-yTXY8zX_3tjiohCA&ust=1483621176352910
http://www.google.bg/imgres?imgurl=http://photoshop-brushes.ru/wp-content/uploads/2009/11/raz1.jpg&imgrefurl=http://tennisvkontakte.weebly.com/blog/razdeliteli-dlya-teksta&h=250&w=500&tbnid=ZeIEnAqpxfuvLM:&zoom=1&docid=Toul9j0T9MgjpM&ei=v5t2VbuODoaVsgHZhbnwAg&tbm=isch&ved=0CC0QMygNMA0
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ПАПА ХЕМИНГУЕЙ В КУБА  -  КАНАДА, САЩ, 2015; Биографичен, 

Драма / 06 ЯНУАРИ 

ТЕ ЖИВЕЯТ В НОЩТА - САЩ; Драма, Криминален / 13 ЯНУАРИ 

ХОТА НА САУРА: ОТВЪД ФЛАМЕНКОТО  – ИСПАНИЯ, 2016; 

Музикален / 13 ЯНУАРИ 

ВОЕВОДА – ХЪРВАТИЯ, БЪЛГАРИЯ; Драма, Екшън, Исторически – 

разказ за истинската история на Румена - майка, принудена да остави дете 

и дом и да оцелява в суровия мъжки свят на 19ти век. Тя предвожда чета, 

която налага свое правосъдие в завладяната от Османската империя 

България. Игрален филм по спомени на очевидци и разказа "Румена 

войвода" / 13 ЯНУАРИ 

ТОВА Е САМО КРАЯТ НА СВЕТА . ФРАНЦИЯ, КАНАДА, 2016; 

Драма / 20 ЯНУАРИ 

ЗАРАЗНО ЗЛО: ФИНАЛЪТ - Германия, Австралия, Канада, Франция; 

Екшън, Ужаси, Фантастика / 27 ЯНУАРИ 

КУЧЕШКИ ЖИВОТ - САЩ; Драма, Комедия / 27 ЯНУАРИ 

СНЕЖНАТА КРАЛИЦА 3: Огън и лед – РУСИЯ, 2016 Анимация, 

Приключенски, Семеен / 27 ЯНУАРИ 
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