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Национален вестник за литература, изкуство и обществен живот

и
Цена 1 лв. 

ПРЕЗ 2010-ТА – 160 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ВАЗОВ

НИКОЛАЙ ПЕТЕВ – 
председател на Съюза на 
българските писатели:

1.Коя краска предпочитате?
– Небесен цвят.
2. Коя е любимата ви мириз-

ма?
– От планински босиляк 

мирис.
3. Кое цвете е според вас 

най-красивото?
– Тръндафилът.
4. Кое животно ви е най-

симпатично?
– Моят Хектор.
5. Коя краска на очи и коси 

предпочитате?
– Черните преимуществено.
6. Коя е според вас най-

ценната добродетел?
– Милостта.
7. Кой порок мразите най-

много?
– Грозотата.
8. Кое е вашето любимо за-

нятие?
– Нехара и разходките.
9. Кое развлечение ви е най-

приятно?
– Etre chez moi en robe de 

chamber.

10. Кой е според вас идеалът 
на земното щастие?

– Здравето, когато си го из-
губил безвъзвратно.

11. Коя съдба ви се вижда 
най-вече за оплакване?

– На мизантропа.
12. Може ли да попита човек 

на колко сте години?
– 45 години и нещо си. . . Уви!
13. Кое кръстно име бихте 

си взели, ако бихте си го избрал 
сам?

– Иван.
14. Кой е бил най-хубавият 

момент от живота ви?
– Когато пръв път плаках от 

радост.
15. Кой е бил най-печалният 

(най-тежкият)?
– Имя им легион.
16. Коя е вашата най-голяма 

надежда?
– Уж не жду от жизни ниче-

го я.
17. Вярвате ли в приятел-

ството?
– Да !
18. Кой е за вас най-

приятният момент през деня?
– Когато слънцето залазя зад 

Люлин планина.
19. Коя историческа личност 

ви е най-симпатична?
– Napoleon Bonaparte (malgre 

tout)
20. Коя личност от роман 

или театър?
– Жан Валжан, защото пра-

ви да  обикнеш доброто.

21. В коя страна бихте пред-
почитали да живеете?

– България! България!
22. Кой писател предпочи-

тате?
– Хюго, Хайне, Толстой; в 

юношество: Сю.
23. Кой живописец?
– Мейсоние в Наполеонов-

ските му картини.
24. Кой компонист?
– Бизе – т. е. чудната му 

песен на  Тореадора в Кармен и 
други някои късове.

25. Каква девиза бихте си из-
брали, ако би трябвало да имате 
такава?

– Любите друг друга.
26. Кое е според вас ше-

дьовърът на природата?
– Хубавата жена.
27. От кое място сте запази-

ли най-приятен спомен?
– PIlatus.
28. Кое ястие обичате най-

много?
– Сарми от зелена шума и 

заарска бел – пастърма.
29. Предпочитате ли твърдо 

или меко легло?
– Меко.
30. Кой чужд народ ви е сим-

патичен?
– Братушките.
31. Напишете една от вашите 

мисли или цитат, смисъла на 
който одобрявате.

– Много е по–леко да прена-
сяш удара на завистта, нежели да 
я изпитваш.

ИЗ ЕДИН АЛБУМ
Д-Р ГЕОРГИ ВЕНИН

На 27 февруари в старото 
килийно училище на църквата 
“Св. Архангел Михаил” имаше 
премиера една книга: “Българ-
ската екзархия – 140 години”. 
Като всички ювелирни изде-
лия на Клуба на приятелите на 
книгата “Букинист”, и тя беше 
уникална. А още по-добре е да се 
каже: всяка книга от поредния 
скромен тираж е уникат.

Но това е правило без из-
ключения.

Защото в целите на този 
клуб е вписано да опазва първо-
печатни и ръкописни паметници 
на българската и преводната 
литература.

Какво е рядката книга? Кул-
турен паметник. А клуб “Буки-

нист” е реставратор на книжов-
ните ни паметници. Отпечатва 
ги в ограничен тираж с релефен 
печат върху кожа, златно или 
сребърно фолио. Ръчна изработ-
ка. Може и по нарочен проект за 
лични и фирмени подаръци.

Такива книги са антикварни 
реликви, дори когато излизат на 
бял свят като стародавна новост 
(или обновена старина). Патина-
та на времето е съхранена в тях. 
Не отива такива творения на 
книгопечатането да се разпро-
страняват в търговската мрежа. 
Те са юбилейни дарове за специ-
ални случаи.

ВЕСТНИК „ЛИТЕРАТУРА И ОБЩЕСТВО” 
ОЩЕ В ПЪРВАТА СИ ГОДИНА –

СЪС СЕРИОЗНО НАЦИОНАЛНО 
ПРИСЪСТВИЕ И МЕЖДУНАРОДНО 

ПРИЗНАНИЕ
„... За популяризиране на 
българската литература, за 
творческия живот на нашата 
организация имат заслуги 
издателство „Захарий Стоянов”, 
Университетско издателство 
”Св. Кл. Охридски”, издателство 
„Българска книжница”, 
издателство „Евтим-Илинда”, 
издателство „Славчо Николов”, 
списание „Знаци”, алманасите в 
страната, вестник „Литературен 
глас” – Стара Загора, вестник 
„Литература и Общество” – 
Варна, списание „Съвременник”, 
списание „Везни”, дружествата 
на писателите в Ямбол...”

из доклад на събрание на СБП
на 16.01.2010 г. София

Клуб “Букинист”:

ЗАВРЪЩАНЕ В БЪДЕЩЕТО

В днешното бездуховно вре-
ме и объркани мисли, нивото на 
художественото ни израстване 
се измерва с ценностите, които 
създаваме.

Всеки от нас крие своя опти-
мизъм, облича го в цветните 
кръгове на мечтите си и го за-
пазва дълбоко в себе си. Лишен 
от възможността сам да ги осъ-
ществи...

Но споделените въжделения 
се превръщат в животворната 
сила, с която можем да създадем 
нещо безценно и уникално.  

Днес се радваме на една на-
ционална, с висока художествена 
и литературна стойност медия 
в град Варна - вестник „Литера-

тура и Общество”. Една успешно 
осъществена споделена идея.

Екипът, който го създава, 
компактно изгражда и генерира 
модел за подражание.

Всеобхватен, стилистич-
но подреден, с първостепенна 
значимост за едно напреднало 
общество, националният вест-
ник за литература, изкуство и 
обществен живот настоятелно 
навлиза към по - вътрешните и 
конфликтни територии на  сме-
сеното ни общество.

Той третира щекотливи 
въпроси, търсейки открито ис-
тината наред със словесната 
публицистика, която поднася с 
прецизност и изискан подбор.

Не малко е мястото отредено 
за българската книжовност и 
бележитите й представители. 

На страниците на вестника 

откриваме доброжелателност и 
братска привързаност към пред-
ставители на различни етноси 
и видни личности с принос в 
българското общество. 

Пожелавам на вестника 
качествени читатели и верни 
поддръжници за проспериране-
то на патриотичната идея, за да 
запазим духовността и книжов-
ността на България. 

РуПЕН ЧАВушяН
Председател на Общоар-

менски Благотоворителен Съюз 
“Парекордзаган” клон Пловдив

Член на борда на европейския 
комитет на ОАБС “Парекордза-
ган” със седалище във Франция

Заместник Председател на 
Арменско Църковно Настоятел-
ство при храм “Сурп Кеворк” 
град Пловдив

“ДАй ПОВОДИТЕ
НА ИСТИНСКИЯ ЕЗДАЧ”

(Арабска мъдрост)
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