На 28 февруари 2012 година в Дома на националните общности в Прага се състоя среща с управителя на издателска къща „Персей“ в София Пламен Тотев. Организатор на тази литературна среща беше сдружение „Възраждане“. Председателката на сдружението Мария Захариева изказа радостта си от поредната литературна среща, организирана от „Възраждане“.
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Пламен Тотев представи продукцията на издателството, което
е специализирано в издаването на
поетични книги. Издателят подчерта
значението на поредицата от книги
за любовта на големите български
поети – Пенчо Славейков, Пейо Яворов и Димчо Дебелянов. Той разказа
любовните истории на поетитесимволисти и сподели подробности
за жените, вдъхновили техните
стихове. Тази поредица е замислена
от една страна като възможност
да се представи българската поезия по начин, който да привлече
повече хора да я четат и оценят,
и от друга страна като възможност
за подарък по случай празника на
Св. Валентин. Изданията на поредицата са луксозни, с предговори
от известни български критици.
Те са съпроводени и от интересни
архивни снимки на поетите и техните любими. Повечето от българските
модернисти около кръга „Мисъл“
са се влюбвали в известни жени от
семейства с висок социален статус,
но любовите им са били трагични,
тъй като роднините на жените са
били против тези връзки. Считали
са, че бедността на поетите би била
пречка по време на брачния живот. Изданията на „Персей“ излагат
всички тези детайли като ползват
материали от литературните архиви

и къщите-музеи в България. В книгите има писма от поетите до техните
любими, след което са публикувани
и стихове, посветени на тях. По този
начин – чрез вплитането на житейски случки като писма, поетичният
литературен текст е много по-лесен
за възприемане от широката аудитория. А привлекателните илюстрации
и оформлението на книгата те карат
определено да я купиш и превърнеш в част от библиотеката си, или
просто да я подариш на любимия
човек.
Пламен Тотев подчерта, че издателството не е специализирано само
в издаването на поетични, любовни антологии, но и на исторически
романи (за кралица Елизабет, за
Медичите, за рицарите-темплиери), учебни и бизнес помагала.

След интересното представяне
на подукцията на издателството
и разказа за любовния живот на
поетите-символисти, Пламен Тотев
получи въпроси от публиката за
това на каква реклама разчита
при продажбите и по какъв начин
организира премиерите си. Той
се съгласи, че рекламата е важна
и сподели, че прави премиери
и в провинцията и че книгите
(в частност любовните антологии)
се продават изключително лесно
и бързо.
Пламен Тотев поздрави седящия
в публиката писател Стефан Кисьов.
Мария Захариева от своя страна
изрази публично желанието си
слеващата литературна вечер да
бъде именно с участието на Стефан
Кисьов.
Сдружение „Възраждане“ установи постепенно една традиция на
популяризиране на българската
литература в Прага от издатели,
писатели, журналисти. Повечето от
литературните четения се провеждат и в Българското училище. Тези
срещи с живи творци и издатели
много липсваха през последните
десетилетия на българската общност в чешката столица. Те са една
истинска апология на българското
и опит за включването му в чуждия
контекст.
д-р Димана Иванова

Пламен Тотев
е издател, литературен критик и журналист. Той е автор на помагала по
български език и литература за средното училище, книгите „За място
на върха“ („Петекстон“ и „Обектив“, 1994),“Българският блян по епопея“
(„Хермес“, 1995) и съставител на антологиите на световната и българската любовна лирика: на световната любовна лирика „Обичам те“ (2005),
на българската любовна лирика „Да те жадувам“ (2006), на световните
шедьоври на любовния сонет „Светът е за двама“ (2008), на българската
женска любовна лирика „Само за теб“ (2009). Той е и автор на текстове
на популярни песни в изпълнение на дует „Шик“ („Където няма студ“),
Петя Буюклиева („Дай ми лято“), Рени („Фатална любов“), Емилия („Ангел
в нощта“), Таня Боева и др.
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