Кратко и сдържано г-н Тотев представи успехите в работата на своя
екип. Продукцията на ИК „Персей“
е изключително богата.
В отличен превод са издадени
световните бестселъри на нашумели
автори на скандинавската литература Ян Гиу и Том Егеланд. Особен
читателски интерес предизвикват
и руските бестселъри.
ИК „Персей“ представя богато
българската проза и поезия с нови
или неиздавани досега книги като :
„Кръв“ на Александрина Железова,
първият български роман в традицията на модерно-демоничната
литература; „Романът – що е то?“
на Симеон Хаджикосев; „За това ли
беше всичко“ на Евтим Евтимов, роман, издаден сега, две десетилетия
след написването му...
Гостуващият ни критик Пламен Тотев
обясни, че е автор на концепцията,
заложена в тях: да се интерпретират
всички текстове за матурата сбито, синтезирано и в същото време
просто и разбираемо. Тази идея
е проработила – първо за изпита на
сина му /взет с „отличен“/, а после –
след издаването на помагалата – и за
успеха на много други ученици...В заключение нашият гост каза, че ще се
радва да чуе и личното ни мнение по
засегнатите от него теми.
Първа се престраши да вземе думата
г-жа Болчева, която сподели общото
вълнение и радост от възможността
да се докоснем до хубавата българска книга. Благодари на сдружение
„Възраждане“ и лично на г-жа Мария
Захариева и на г-н Еленко Начев за
организирането на тези запомнящи
се срещи.
За да проявят своето съпричастие
към подобни въодушевляващи
събития, четирима ученици – Тони,
Петър, Дарин от 11.клас и Иванина
от 8.клас пожелаха да изпълнят
няколко любими стихотворения
на поетите, с които ни срещнаха
последователно щастливите звездни
мигове. Прозвучаха откровените

послания на Божана Апостолова /
„Като дете съм“ и „Руска рулетка“/,
на Ивайло Диманов / „Добър вечер,
госпожо Тъга“, „Четири грама безсмъртие“ и „Надежда“/ и на Маргарита Петкова с подкупващата й вяра,
че всичко е любов.../ „Сега, когато си
отивам“ и „Щастлива, лекомислена
и млада“/.
Г-н Тотев бе трогнат от импровизираното топло посрещане на нашите
ученици и изказа съжаление, че не
е могъл да побере повече книги
в колата си за жадните ни души...
Последваха въпроси от страна на
младежката аудитория, като най-находчиви се оказаха възпитаниците
от 11 клас, които си ги бяха написали
предварително на лист и побързаха
първи да ги предадат на уважаемия
ни гост. Г-н Тотев отговори изчерпа-

Еленко Начев и Пламен Тотев

телно на всички питания и не сдържа усмивката си при очевидния факт,
че мнозина от нашите любознайковци се интересуват от книги с отлични есета...Оставете есето за десерт –
след матурата! Да напишете хубаво,
наистина оригинално и стойностно
есе е много по-трудно, отколкото
интерпретативно съчинение. Иска се
много, много да сте чели, да знаете,
да мислите, да съпоставяте, да сте
преживели, помъдрели..., а и много, много да сте писали...Започнете
с най-простото и най-сигурното –
онова, което изучавате в училище...
Такива бяха мъдрите съвети на
нашия гост, почерпани от наблюденията му като литературен критик,
изследовател, издател на бестселъри
и...баща.
Срещата завърши в атмосфера на
сърдечност и приятелство.
Хубавите срещи търсим и намираме
сами. Сами си ги създаваме. Както
и добрите хора. Няма нужда да ги
измисляме. Те са истински. И когато
идват, те не си отиват...Стават част от
самите нас: от обединената ни „по
нишките на духа“ човечност и българска надежда.
Светла Болчева
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Снимки: Мария Захариева

На 29.02.2012г. в Актовата зала на Българското училище се състоя нова знаменателна среща, този път с Пламен Тотев – литературен критик, изследовател, автор на учебни помагала
по български език и литература от 5. до 12. клас и управител на издателска къща „Персей“.
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