Интервю с г-жа Бонка Ичкова –
учител по френски език
Коя е книгата, която най-силно Ви е
повлияла, или тази, която най-силно
Ви е накарала да се замислите и Ви е
вдъхновила по някакъв начин?
Това не може да бъде - в такъв дълъг
жизнен път като моя, не може да бъде
една книга. Естествено, че в детството
едни
книги
те
вълнуват.
Например ,,Малкият принц" в поранните ученически години и с течение
на времето това са стотици книги, които могат да вдъхновят,
и стотици автори. Не може да се каже за една книга. Това е
най-трудно определяемото, но бих могла да цитирам, че
изключително са ми повлияли разказите на О‘Хенри.
Всичко, което Хемингуей е написал, френски автори, Виктор
Юго например. ,,На изток от рая" бих я определила като
книгите на книгите. От по-съвременните автори това са
Орхан Памук, Елиф Шафак и много други. Не мога всички да
изброя.
Как избирате коя книга да прочетете?
Не избирам. Важното е да се чете!
Човек трябва да чете много неща. Не може да се избере. Как
да избереш? Ти откъде да знаеш на какво попадаш. Да, има
автори, които се рекламират, и естествено те представляват
интерес за мен. И се стремя да си купя произведенията или
да ги намеря да ги чета. Но човек трябва да чете поразнообразна литература.

Според Вас каква е ползата от книгите и ако можете да
кажете, какво ни дават те?
Книгите развиват въображението, помагат за обогатяване
на речника, за изграждане на по-богата култура. Не ти дава
нещо, смляно наготово. Образите, които ти си изграждаш
сам, като четеш книгата, са достатъчни да си представяш
света дали по-добър, дали по-лош, но вдъхновяващ. Зависи
от самите герои, но в крайна сметка книгата развива много
мисловни умения и изгражда много цивилизационни
модели.
Бихте ли споделили кога и как започнахте да четете и
ако можете, да вдъхновите и да мотивирате младото
поколение да чете повече?
Ще започна отзад напред. За съжаление съвременните
поколения все по-малко можеш да ги мотивираш да четат.
Лошото е, че родителите на децата не се мотивирани да
четат, те не са мотивирали собствените си деца, защото
моята мотивировка да чета е изградена от родителите ми
от най- ранното детство. Вкъщи имаме толкова богата
библиотека от 1200 тома, с които никога няма да се
разделя, но аз от ранното си детство помня, че са ме
научили да чета художествен литература освен учебния
материал в училище.
И един последен въпрос. Мислите ли, че електронните
книги могат да заместят по някакъв начин книгите на
хартиен носител?
Не, аз това не мога да го мисля. За мен хартиеният носител
е над всичко. Той определя много по-голяма духовност.

Екат ерина Япарова – ученичка от 12а клас
Коя е книгата, която най-силно ви е повлияла? Или книгата, която най-силно ви е накарала да се замислите и да
промените нещо в живота си?
Тук не мога да посоча само една книга. Всяко нещо, което съм чела по някакъв начин ми е повлияло или наймалкото ме е накарало да се замисля. Обичам да се провокирам, четейки.

Художествена или нехудожествена литература? Или и двете?
Основно художествена, но въпреки това бих прочела и нещо от нехудожествената литература.
Какво четете в момента?
В момента чета ,,Небе в дълбините" на Адриен Йънг. Това е дебютният роман на авторката, но вече се е
превърнал в бестселър, впечатлявайки много хора по света. Главната героиня е Ийлин - смел боец от клана аска.
Тя е прекарала по-голямата част от живота си, участвайки в битки срещу риките и ставайки свидетел на какво ли
не. Един ден на бойното поле момичето вижда нещо, което разрушава света му и всичко, в което е вярвало
досега.
От тези хора, които четат само по една книга ли сте, или можете да четете по няколко наведнъж?
Винаги чета само една книга, тъй като ако почна и друга, ще се объркам, а искам максимално да се насладя на
творбата пред себе си. Все пак няма по-хубаво чувство от това да се потопиш в историята, вместо просто да
преминеш покрай нея и да я забравиш веднага.
Има ли книга или автор, които препоръчвате отново и отново на всичките си приятели?
Смятам, че повече хора трябва да се докоснат до творчеството на шведския писател Фредрик Бакман. Макар и
изпълнени с драма, в романите му се съдържат много важни уроци за живота. Уроци, оставащи у читателя дълго
време, след като е приключил с четенето на книгата. Едно от любимите ми произведения на Бакман е ,,Сделката
на живота ти". Това е кратка история за равносметките, които правим понякога, и за нещата, на които сме
готови в името на близките ни, дори и да рискуваме собственото си щастие. Затова обърнете внимание на
Фредрик Бакман, когато видите негова книга в някоя книжарница. Определено няма да останете безучастни към
съдбите на персонажите. А и кой знае? Може да се сдобиете с още един любим автор.

Интервю с г-жа Цветана Габерова,
учител по биология
Коя е книгата, която най-силно Ви е повлияла? Или книгата, която
най-силно Ви е накарала да се замислите и да промените нещо в
живота си?
„Малкият принц“ от Екзюпери, „Майсторът и Маргарита“ от Булгаков,
„На изток от Рая“ от Стайнбек, „Време Разделно“ от Антон Дончев,
„Ана Каренина“ от Толстой, „Климати“ от Мороа, както и други.
Художествена или нехудожествена литература? Или и двете?
Чета и двете.

Какво четете в момента?
В момента препрочитам „Как работи животът“ от Андрю Матюс.
От тези хора, които четат само по една книга ли сте, или можете да
четете по няколко наведнъж?
Обикновено чета по няколко книги наведнъж.
Има ли книга или автор, които препоръчвате отново и отново на
всичките си приятели?
Горещо препоръчвам „Методът Силва“.

Интервю с г-жа Десислава Тодорова - учител по философия
Коя е книгата, която най-силно Ви е повлияла? Или книгата, която най-силно Ви е накарала да се
замислите и да промените нещо в живота си?
Книгите са две - „На изток от Рая“ от Джон Стайнбек и „Идиот“ от Достоевски.
Художествена или нехудожествена литература? Или и двете?
Предпочитам да чета художествено-философски текстове.
Какво четете в момента?
„Геният и неговият наставник“ от Цветан Стоянов, която е посветена на Достоевски.
От тези хора, които четат само по една книга ли сте, или можете да четете по няколко наведнъж?
Мога да чета по няколко наведнъж, но рядко. Обикновено чета по една.
Има ли книга или автор, които препоръчвате отново и отново на всичките си приятели?
Тетралогията на Достоевски: “Престъпление и наказание“, “Братята Карамазови“, “Бесове“, Идиот“. Както
и „На изток от Рая“от Стайнбек.

Интервю с Цветелина Ремичкова - 10в клас
Коя е книгата, която най-силно Ви е повлияла? Или книгата, която
най-силно Ви е накарала да се замислите и да промените нещо в
живота си?
Книгата е „Малкият принц“. Тази книга ми повлия, защото ме научи, че
въпреки различията, които имаме, или това как изглеждаме, можем да
бъдем важни за някого.
Художествена или нехудожествена литература? Или и двете?
Предпочитам да чете и двете.
Какво четете в момента?
В момента чета „Огнена наследница“ от Сара-Джесика Маанс.
От тези хора, които четат само по една книга ли сте, или можете да
четете по няколко наведнъж?
Само по една книга.
Има ли книга или автор, които препоръчвате отново и отново на
всичките си приятели?
Няма книга или автор, които да препоръчам

Екатерина Икономова – учител по философия
Коя е книгата, която най- силно Ви е повлияла или тази, която най- силно Ви е накарала да се замислите и Ви е
вдъхновила по някакъв начин?
Роси, ти много добре знаеш, че аз се занимавам с духовна култура, имайки предвид, че първото ми призвание е да бъда
богослов, след това философ. Естествено, че това e цяла поредица от книги, посветени на духовните човешки търсения.
Като конкретни книги, които са ми повлияли, мога да спомена произведенията на един много голям български духовен
учител и това е Петър Дънов, когото открих, докато учех в Духовната академия. Учех теология, четях съвременна
американска литература и се запознавах с Петър Дънов и с друга духовна литература. Интересно, нали?! Но на 20 години
човек е всеяден, защото трупа опит и очертава своя светоглед. Напоследък на нощното ми шкафче има 2 книги за
българския учител Петър Дънов - уникална личност, която ме вдъхновява да се грижа за духовното си здраве. Духовната,
езотеричната литература, изкуството са моите области от човешкото знание. Там намирам смисъла и на собственото си
съществуване като личност.
Някаква книга в момента четете ли и как избирате коя да прочетете?
Човек винаги следва някаква линия на мислене и чувстване, това се отразява на вкуса му към книгата. В момента чета
много хубава книга, която един мой приятел психолог ми даде. Той се занимава с психодрама. Това е една книга на
Джеймс Колис, изследовател на Карл Густав Юнг. Заглавието е ,,Райският проект“. Представлява есе върху
психодинамиката на връзката и целта й е предимно евристична, тоест да провокира мисълта и отговора и да послужи
като един вид коректив на много широко разпространените връзки между мъж и жена. Това е автор, който е преведен на
повече от 18 езика, ново издание е книжката, за която ви говоря. Сега са много разпространени електронните книги и в
този смисъл на думата човек може много актуално да се информира. Голям е пазарът просто. Много обичам от време на
време да си почивам с фантастика, което по един или друг начин е доста близка до езотериката. Почти всички фантасти
са езотерици.
Според Вас каква е ролята на книгите в живота ни и по какъв начин ни влияят?
Първата най-важна е образователната, доколкото човек оформя мирогледа си. За мен обаче много по-важна е връзката
на човека с цялото пространство, наречено човешка култура, човешка цивилизация, а третият пък най-важен момент е
може би, че това е един много личен, интимен свят преживяване. Прекрасно е примерно да си легнеш в леглото с
книжка, да си почиваш и да се отварят пространствата и световете за теб.

В заключение бихте ли казали нещо, с което да вдъхновите по някакъв начин младото поколение да чете повече и
като цяло да се интересува повече от книгите?
Много е хубаво човек да се откъсне малко от ежедневието, да си отдели малко време лично за себе си. Има нещо в
аромата на самата книга, на страниците, в шума от самите страници, усещането да кажеш: „Ето, сега ще свърша нещо, но
ще се върна към любимия си роман, който ме мами да разбера какво се случва. Чисто практически трябва да ви кажа, че
на вашите години книгата работи много добре за подобряването на правописа и за изграждането на богат речник, а
оттам и на мироглед.

Ивана Ангова, ученичка от 12б клас
- Здравей Ивана!
- Здравей
- Искам да ти задам няколко въпроса , свързани с книгите . Коя е книгата, която най-силно ти е
повлияла?
- Книгата, която най-силно ми повлияла, е „Пътешествие в театъра“ на Леон Даниел , защото
благодарение на нея открих любовтта към театъра и към актьорско майсторство.
- А художествена или нехудожествена литература предпочиташ?
- Повече ми харесва художествената литература.
- Какво четеш в момента?
- В момента чета един руски роман ,,Бряг ” на Юрий Бондарев
- А ти какво предпочиташ да четеш-една книга или по няколко наведнъж ?
- Предпочитам да чета само по една книга, за да мога изцяло да ѝ се насладя напълно.
- Коя е книгата или авторът, който ще ми препоръчаш ?
- Авторът, когото препоръчвам на всичките си приятели, е Астрид Линдгерн, написала една от най
-известната детски книжки ,,Пипи Дългото чорапче ”, защото това беше първата книга, която
прочетох сама, и четейки я вече като по-голяма, виждам наистина дълбок смисъл в книгата и
може би най-важноата идея е, че всеки трябва да запази детето в себе си. Така че тя наистина
е хубава книга и трябва да бъде прочетена от всеки .

