Седмица на четенето в НХГ „Св.св. Кирил и Методий“ - 0ктомври 2018

Какво четат нашите учители и ученици?
Ученици и учители от НХГ „Св.св. Кирил и Методий“ отбелязаха седмицата на четенето 22 – 26 октомври с интересни дейности и събития. Учениците Росица Забунова и Ваня Десподова се изявиха като добри журналисти и взеха интервюта от
свои учители и ученици.

Интервю с г-жа Бонка Ичкова – учител по френски език
Коя е книгата,
която
найсилно 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 произ-

веденията 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 помалко 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,.
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.

Интервю с Цветелина Ремичкова от 10в клас
Коя е книгата, която най-силно Ви е
повлияла? Или книгата, която найсилно 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

г-жа Цветанка Габерова за книгите и четенето
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?

За четенето и книгите разказва г-жа 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.
Интервюто взе Росица Забунова, ученичка от 12а клас

За въздействието на книгите, с г-жа Десислава Тодорова - учител по философия
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 художественофилософски текстове.
Какво четете в момента?
Коя е книгата, която най-силно Ви е
повлияла? Или книгата, която най-

„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.

