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 по-ранните 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 найранното 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.

