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НАРОДНИТЕ РЕГЕНТИ 8А RНИГА1А
Винаги сr,.м се отнасял с· голнмо б-аагоеовение 1'1>.1, киигата. Не е ли тя·

най-съ1'роое11ото хранилище на словесните наши духовни богатства, на на-шите знания, на нашите ськровенн мчсли, на всички наши. художествени no·стижения чрез словото? В нея се крия-п га вечни времена всички мьпооста начов1чи·твото. Не само се крият пи· в нея, но още чрез нея се предават отпоколение на поколение, като всяно ново поколение, усвоило чоез книгата до-тогавашните човешкн мъдрости, добива своята эа всчна слава и вечен прогрес начовека.
Книгата е баагословен ичстоумент. за «епрекьснатото раэвитие на чо-вешката мисья н човешкия dyx. Hu тя е и най-добрият и най-сьвьошенинтдвигател за дечонратиэацията на човешките знания, на човешките мисли, начовешката мъдрост: на словесннте художестяена произведения. к01z нямадостъп чрез книгата др тия духовни богэтства ? И 1'Ой не може чрез нея да се

приобщя нr,ц niя.v; It да допрннесе своето T<Ъtt тях? Оня, който не разполага
с няколко лева да си набави сам желаната книга, има достъп до обществе-ните библиотеки, грижата «ьм които следва да боде т-ьй голя,1tа, както игрижата 1<,1,м книгата.

Гюмислете си и за друга една добра страна на книгата. И10 Л'.l- от
нея, от добрата, сьдьржатевна книга по-добьр и верен приятел? Caito оня,който не я по 1нn.11i/., не е ччвствува.; неичата неизмери 1ta преданост и верност
при всички превратности на нашата съдба,?- Книгата има голямо значение за духовния и обществения живэт. Н()това зчачение има добрата книга. За сьжаление, нашата книжнина познава
не само добрата книга.

Моите пожелания по случаа годишчината на книгата са ясни : Повече
дo6ptl книга в съкровшцницата на нашата книжнина. Останалото иде само по
себе си.

ВЕНЕЛИ.'1 ГАНЕВ

Бьлгарската книга е тясно свьрэана със сьдбата на нашия народ. Не-
говата история е и нейна история, Верен изразите 11, на народните вьжделения,тя отразява най-добре еьэможностите на нашия народ в неговото духовно из-
дигане. Нейният образ днес ще дьде от най-галя 110 значение за преценката
1<..:;;i:.·? • ., 1<1Lm/+ ,д нсо -е ?11 'I. 'Ц!' направят ,зk нашето вре щ;. J 1

Нека сторим всичко, тя. да проникне до пос ведната колиба tl do всичка
трудещи се, във всичка слоеве на нашия народ, за да продьлжава д х го о ft.JP ня
духовчо и да го води по пътя на великите човешки принцчпн «за свобода, на-
предьк и култура. ЦВЕТКО БОБОШЕВС/{И

.

Седмицата на книгата е и трябва да бьде един действително народен
кулmуfJен празни" н сьшевременно акция за всестранно подобрение на книжов-
ното дело у ние„ Отсчественофронтовсна България може а трябва да се нау-
чи. да издава. да разпространява и да изнолзува култуоно хубавата книга,
Хубдеата книга, истинска наоодната, научна, публицистична н художествена
1'1t11U1 е мощно орьдие за правилно, всестранно развитие и благоденствие на на-
рода. Любовта 1''ЬМ хубавата книга е една от най-висшите добродетела на
култур чня човек. Тая любов, обаче, е tt тоябеа da бьде свьрзана с нужната
любов и уважение н към авторите на хубавата книга. В отечественофрон-
товска Бьлгария авторът ха хубавата книга може и трндва да бьде поста-
вен не само политич.ес,щ, но сr,що така матерпал1<0 п Аtорално в такова по-
ложение, че с радост и с n'ЬЛН,О ра3zръщане' на сво1.те твор•tески си1щ da се
omdade на своята велика J<.ултурна .?щсии. В това отно,иен.ие о те•1ествено-
фро1tтовска България вече направи не малко за нn//1•,те 1,втор1t. Но то все още
не е всuчко. 1'оето би люгло и би трябвало да cg нrтравп. Ged.iшцama ха 1'HU•
?ата трнбва da си постав1t ,1сежду другото и тая и.1,енно ааdача.

Пожелавам пr,лен успех на акцията. A:.aдe.im1' ТОДОР ПAB.!JOJJ
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председател на Съюза на бълr. писате?
<1еако, духовно плп социа.,по - дпn·
жсшю па бъ.1гарск11я народ е пред·
шестпупапо, nлп зачопато чрез ху-
11,ожестпепото слово. Нашето nъзраж·
)(апе започва с пlтетnчпа'11а' история
па е11,1ш пдъхпоnеп монах. Нашето
оовобождеп11е се ражда от буптоnпо·
то с.,ово па пnса?rмя. Тая пераздел·
пост ъ?ежду писател п парод пе со

прекъсва II до дпес, пяма и да се
прекъопе, защото nпачо народът що
за rуб11 образ.

Ала,, емапацпя па всич!(О хубаво
в паципта, воче саъ?о поради това,
11ст1шскпят ппсатм посп оrромеп
дъ.п. Духов.оп nода11, прптежаnащ
бога?rстnа, подаропn му от ця., парод,
той трябва да r11 nърпе па тоя народ,
умпожепn ·п още по·11реч11степ11, за·
щото то са общо достоя11110. Извисе11
пад другите, той е д.11ъжеп да nздш·
пе до себо en тия друrи, за ко11то е
доmе.11 па тоn свят, и чпето де.,о
върпm. Защото спnра.,ата, по която
со двпж11 паm11ят жп11от, 11од11 само
пагоре, п в това е едппстnепото
опраnдаппе па rтомчест1юто.

ПИ-САТЕЛ и НАРОД
Всъщпост run две попятия пе би

ltJ)ябпам да се де.чnт: без да са pan·
uозпач1111, те се пре.шваrr едпо в дру-
rо. Плодът, коiiто сш1детелстпува за
l!ОГЬЩIIЯ и З1lГЦЪ'JСП жппот па ДЪ!!·
бочипитс, п самиrе тия земии педра,
без кш1то пи11акъв плод ле е възмо-
жен. Та11а, те са спързапи перазкъс·
ваемо от памтивека до 1tpai1:, и мъч·
по 611 ыогло да се каже ч11е ш1е ос·
rавя славата с11 във вековете - пи-
сателят, ил11 народът, който го е ро·
AH.II.

Няма голям п11еатм. в коiiто да
не се чувствува преди всичко 11ацш1-
та. Rосмополитшшт п11еател е 1111mеп
С'Г образ. Ом11р, Дапте, Серпаптес,
Шексп11р, Г1,оте, Пуm,шп, То.,стой-
посят наii-nърво .?ъха па своята
зе1111. Но тех1111те кореп11 са толкова
на дълбоко, че нзведnаж пзрастват
като сипоnе па цmraira щапета.

R:шcruпa 11епостижим е тоя про-
цес, в 1юiiто всеки парод тьрс1r да
изяви себе en чрез сло1юто. По пе·
nпдuми, ваrадъчп11 11ът1шщ се ф11л1'-
р11рат пс11ч1ш паб11рап11 от векове,
СГЪСТСПI! в НПЗl!НIIТС, СО!\ОПе, за да се
прелеят пеоча,шаuо n човешки с.?о-
па, пасптепп е красота п мъдрост,
които дават цепа па зоъшото съще·
ствУ13аппе.

Цялата история па паm,ш собс'!'-
пеп парод е блестящо до1шзате11отnо
sa топа. Художественото с.11оно J'
пас пе само отразява - попякога то
буквалпо твори живота, ка1<то в бп·
блейската фраsа - ,,В пачам бе
Слово".

Чрез създаването па азбуката
бълrарсю1ят парод сътвори себе en 11

тоя акт па оспобождешr? продължа·
ва 11рез словото ето пече хпля;tо ro-
1\ППir. Всsшо 11сторпчес11о - под1rr11-

Аnексакдьр Обретенов
председател на Коморо,о на нор. култура

ПРОГРЕС И В Н АТА К Н И Г А
След 9 септември се

з а и о ч п а т р е с к а в к у л-
туреп кппеж в цяJ1ата страпа. Т11ра·
жrпе па поnо11злевп11те кшmr достиr·
в.аха пебива.ш у пас цифри. Израст-
паха х11л1ц11 caыo;i.eiiшr rру1ш. В ц11-

лата страиа се създа11оха, особено
всред младежта, !1Поrобройu11 кръ;ко
цп за четепе Ш!1 паучпп произведе·
ИIIЯ, беседи, ск?зкп, лекцш?. IUKOJ!I[,

пародшr ушшерс11rети, nечерип кур·
cone и др.

Чрез тези общlI ус11.111111 в кръжо·
ци, беседп, иародшr упиперситетп и
пр. се постпгиа действпте,шо ыпоrо,
по все пак осповеп фактор зз; J<у.,-
турпото изциrапе па иарода, па тру·
дещ11те се 11 111псJ1шепцпя, сп остаuа
са:1юобразоваш1ето п л11чпата работа
над 1шшата. Добптото в кръжоn11,
шко.ш 11л11 ве11ер1111 уч11л11ща пе може
да замепп истппсюrrе позиаппп, ко11·

то биха мorлrr ;;i;n се rroлyч.arr чреn са-

ыостоnтслпото задълбочено проуЧ11аве
11 усвонвапе па художествените и 11а·

учш! протше,1\СШIЯ.
Порад11 топа, осnQппа за)l;ача ва

пашата 1<ултурпа общестnепост е да
tъз,1це 11роrрес11пиа 1шпrа.

Itамарата па пapoдrrarra ку.пура
има като своя rоляма rр11жа създава-
пето 11меппо па такава кп11rа. Чрев
своята орrап11зщхша п вадмбочена
идсологочпа работа, чрез поощряване
11 rрпжо за проrреспnп11те творцп, тя
се стреми да 1111пулс1тра т11х11ото твор-
чество, за 11а може n резултат да се
получп OllaJJ IICTIIDCKa паучпа и ис-
тnпска художествспа кu11ra, ко11то П()

сnоето съ11ържаппо 1r форма Jta бъ11е
разб11р_аема, тьрсепа. 11 .1110611ма ва
всички слоеве па бъ.парс1шя паро)I,
кппrа. от която тoii 11ма пужда като
от слъпце II пъз.1ух, кп11rа, която ще
бъде моГ'ЬщО оръж110 в пеrопата бор-
ба яа вr.cCll'J)aneп възход.



кннrд и НАРОД
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кииrата като езикова постройка
МЛАДЕН ИСАЕВ

-н Н И
·r АТ

д·· :.с ЛЕ д 9 С ЕПТЕМВРИ
\

Ч11ПИТ6 са ыпого п ве е яясто тук .1.а

се восочват. Това,' обаче, ве звача,
че п11сатс.1111' трябва га се освобо-
.1.nт от всякш во чувство па отговор-
ноот прод варова и бъзвщето.

вавпалевие, 'foii отразява. особеве-
сгите па общоствепото устройство 1

по тоя пачип 11r11.1.ава п па нпшапв
еоциаяпа стойност. Пай-висшата,
11редстаапата функция па езика, па
която JtЪ.IЖП същсствуnа11ето си кпв-
жовппя тrуд., со оспоnава пат1то па
югистичвата, така п па псшояогвч-
пата проява па човешката прпродв,
без 11а се покрива папъяво пято о

е,1.11а от тях 11 без 1iJ. вагубва своя
специфичеп обяик па епмпопш, вяв-
ново oбvc.roвena същност. Тя е
-п,11м0 п?й-с1,nършеп11ят ивраа па 11·

виковата лrйnост, която е дотоявова
л11ч11а, юкоякото я КО.16КТ11ВОа. Зато-
nn 11 творепът на кпитата - ппсате-
яят съзижда своята работа пв саво
яогпчпо, по п с повюхогичоски по-
хв1'!'11, като не вабравя никога, че
псйпото въэпинвапе, смвсъяът 11

предпазпаче11nС'ГО и трябпа 11а ииа.1

социално 011раn;,.ап11е.

Езпкът па кпигатз, може )(а прв-
тежала евойства, която му осигуря-
ват еъпшпсна рпсувате.ша дарба,
Той може га CJYЖII' за емопиоваяпа
свивозизаппя, ха пъзбуж11а естети-
чесни пrсж11всл111111, ,ta се превърне
в эвунова жввопис, ши да прозцуЧI
в ритиичвв, uуз1111а.tпо ивваяпи сао-
na. Той може .1,а пршвэвика магичео-
ко пгп вабрапитеяво въэюйствие, а-

фвктапия, ноиизъя, 11.1п 11а настров
борчесип. рввоаншнопао. Паастпквта
па еаинонпто фnrури п особепо па
метафората, както II раввообравватв
коипозипия па фразвте II характерв
па речника, n който пай-яесво II пай·
юбре памира вяраз повият живот, от-
пежяа 1,ъ11 опова уиепив, вюжево в
кпижовпото двю, което се варичв
ппигвияуааво ввпоявувалв па еаика

. Да re съвпце етно нп11тnnпо про-
пilnrArnпe 'впачи о nnii-oбn1:пnnon11я
CIIИCЪJ па ,tу11ата мпсяпте 11 1\ 1РП'f0

па авгопа га nn1нnn11ят firs,•r.1nnпo
езикопа фориа. Евппът в споите па-
рояпогтв«. тrn11'!'f'1111aлn11. гоппашп в
гр. paзnnщ1,nn("rn р пе rn,•o pno1rтno
за ,1yxnnпo ofiшvп?ne в rpr1nтn па
епю обпн-с.во поп пай-пвжпинт ку.1-
турсп ввигатея, който vnr1·nnм1ana
нппгята п rr vr1,nъpщrnrтпvn1 чпев
пея. ()тnn,пon110'1'0 па евпка към кпи-
гага е савюпатеяпо повобпо па виа-
яонтичпото ешпстпо. НОО'ГО се пабгю-
дава IICЖAY оз11ка вато отрааигея па
проыеняивпте порив 11а съяпапието,
присъшп па обшествспия 110.,скт11n. 11

самите тия порип, т. е. висъята. Съ-
гьряавието, ивеояогпчпият образ па
кпнгата се осъщсствпва със сродства-
та па езика, 6111 тoii обрааво-поети-
чеп 11.ш аботрактпо-паучеп. l{a? па·
пъяяо социално яваопие пакто по
проивход и раввой, така п no прея-

турен жшют е в преустройство, чер-
таят се ввшксеешш шавове, очер-
тават 00 коотурuте па eJ.110 светю,
хубаво бъдащв за родивата Ult. Пя-
сатегите пе иогат .1.а остJ11дт без·
участви 11ы1 това забс.:?ежuто.100, ое·
бщза.110 в пашата страпа ,1,е.10.

CJ1c,1 9 СЕПТЕМВРИ у uac ua
611.1 свит се пуспа orpoШJo ко.1пчо-
ство 1ш11жоnпа. въпрсю1 ос111,,1,пата
псчатаrска хартня. Препццоха се
1tпoro от 0111111 11п11гп, 1ю11то таiiпо се
чe,rra пров времето па сJ,ап111?11а.

Из?адоха се II много ПОВI! IШl[ГII, па.-
П11СаО11 прс;щ п C.IC)\ 9 ССПТС11DрП.

Tai;a засn.,еш1та ?ю.1,ца 11ы1 по-
nата орогрес11nпа 11п11га .i:o гоцuа
стспеп се уто?я па. Между HЗl\?·ACJJП·

те ор11г11пад1111 бъ.парс1ш кш1rп пиа
таюша, пап11сап11 с 11ст11nско пдъхпо-
nош1е, 1юито, стр1•ва ъш се, ,1.ъ.1го ще
ВЪJl\уват 1\УП!ПТ6 па ПОКОJСПIIЯТа.
Rpa йuо врс11е о 1,р11Т1111ата ,1.а rп по-
соч11 па ч11тато.ште. По 611 iюr.!!O ,1.а

се 1tаже, обаче, че та1111nа кпиrи са
1JПОГО. Ве би 611.10 СЪВСРМ справе.1.·
Juno ,1.а се nппят л11сатс11;то, че ,1.0

сега - го,1и11а II по.1оnппа спод 9
СЕПТЕМВРИ - не са .1:а.111 пай·
хубавото, което uогат .1.а .1,а.1.ат. При-

Да се rоворя за. кuнrата uэобщо-
'"l) пеправяJпо. -Имs? ':i&rira, вредпа,

прот11вопародоа 11оиrа. А owa и коп-
r?,.

· вдъхповепа, 111.дро пао11саuа, коп-
м, 11оято разкрива шпрокu хор11зоп-
\'JI про.1, човена, разкр11ва пътищата
къ:11 свободата., щаст11ото п ист1шска
красота.

Ика:n1е 10 пре,1п 9 септоиври 1·11.-

юrва к11иrи? - Везспорпо, 111o1axue

Те бяха съца,?;епи от опия влъхпо-
11опи творци, които посеха ботевскл
огъп в <,"Ьр1tата rп. n д1,1бона, пеот-
разпма Jюбоn 111,и пapoJJ.a. Тия 11с-

mпскп nаро.1.пи кnnrn в паii-тож1ште
rо1111в11 па фаmпсткото потnс1111чество
окрепоаха ,:уха 1щ стот1ш.и х111ади
плтриотп в пашата страпа. Те б.!!Iа
вечпя п верпп спъТ11п?u1 ва хrабрп,,,
борnп npoтirn фаmпзыа. О11ърваnепп-
1'6 ръ!!о па Jtже..атпте от .1овпnте
1\РУЖППП често JJзпаждаха от рапп-
цптс па убПТ11 пар111запп. паред е
паЧRп na'!'p01rn, и томчета бъ1гарс11а
реВО!Ю\tп011П? ?пряка. По ?-1\TROpllTe

11 копцептрадиоппите Jarepn п.1епепп-
rе патрп01'Я грnжJипо, 11а'Го зе11и1111те

па очите. ся пазеха от тъиппчарпте в
,1,жандары11rо таiiио nоесевпте оа-
рОI\ВП кппгu. в ХП!IНИ ч11та!11mа в
вату1еоп 1,ътпща се 11р11еха II тaiioo
раздаваха за прочпт паро.1ш1те кпи-
rп. Год1ша част О'Г тя1 по заповед па
чероеСО'ГиП№ Bopuc Йо11ов се вз·
sемваха от 611.16потеките.

!{011г11тс, vбачс, 11011то 111iax11e

.1.0 9 СЕПТЕМВРИ да.'lече, не бяха

CJo.1. 9 СЕПТЕМВРИ за ппсате·
.1.вто оо създадоха пншоа ус.rовия за
творчество, l\aKDIITO те Аействuте&ОО
п11коrа по са 1111a1u. Бе пре1?ахпаrо.
nозорпата 1tепзура пад ху;tожестве-
пата 111тература. Бяха увс.111чепп
зuа•1ИТОJШо въ?uаграж.1.ео1шта, 11оото

да,1,е оъ:111ожn0Ет па rом11о1а част от
п11сате.111те да се оцадат па спо-
коеu творчес1-1 труJ.. И пай-важпо-
то, Па J\UcaTC.1111'6, С ПЗl\!ЮЧСП110 па
nе1<0л111ша фашuс,11, бе гараптирапа.
пыпа тnорчее?;? n &uчua свобода.

В тал попа -,)ааведреоа атмосфера
c.:ie11 9 СЕПТЕМВРИ: ра1щъвт11ява-
щата паша .штература ще да,10 11с-

т11пеки тожк11 11.?одове, с 1<011то ще
се rордеят дпс1?111е и бъдещи поко-
.,r,нnя. llo тия п1одоnе - хубавите
кт1r11 - иогат да узрс11т само прп
11спшс1111, waii•mншш гр11ж11 11ъм

тпорн11те от страпа па цnпата отече·
стnепофроптовс11а обшесвеоост в па
j\ържавата.

МАJ1ЧО НИКОЛОВ

ПИ СА ТЕЛЯТ И КИ ИГАТА
'Би лп продължавах )(а твори Пуm· u - оnнnаме се от mепrтпrпата псга

1шп- 1шевпо Пушкпп. у 1югото па чvnrтната 1) - n 1,а1п,nто 1юnта1п
потребата Аа отраз11 11 11зраз11 nпдепо сме лрп четепето тnорnнте па · е)!11П

11 преж11вяпо е бш?а ueyJJ.ъpж11}ia - Дапте. Пlrксп11р. Гrте. Хаi\пе, Юго,
ако беше 11зпа11:пал па оsrк.:шъв пуст Пу1шшп, ж11ве.1я II тnор11.п1 )lалсчс
ост:?ов, прп съзнавпото, чо няма пп- no nремо II място от 11or,. 3атоnа м11-

11oii да го чете. бе пре;,.метът, ){О 110.1- съ.па, че п11rа·?.1пт жиnrr n rno11тe
кото en спомням. па едва 1rа,шо •1у- rшпг11 11е е rамо ,Тщгvратпnсп израз:
дата, но 11отерсспа , анкета преди тoli папст11па жнnоr r пмпя сн nъ-
rо.?11ш1 в сl(по рус110 .п1тературnо с11п- тпсшеп с1•лт. r fl""·'"''""Пlrra п мn-
сапие. 3а пас отrоnорът е: )(а, Пуш· c.пrro сп. с nя.?атn rмжnorr па чуn·
rшп бп пролыr:каnа.,. ocтanaiiю1 по- стпа II паr.троопия. с 'N'"ПР11амепта r11

pen па своята ш1с1?аnз1mпа 11р1rро;щ II па п.,а"rпеп fionrп.. 1ш111.11то r? юш·
по сн.,ата па оаn1ша, по nостспсппо nппа n бvптонJJj' ·н. lj!I r nerп11 nот9(),
в тпорчестnото ?11 611 uаСТ1..,n11ло ne- ?uJJ11 пa.1';;aзoir';??-?nGтa 11свол11!1?.

11?бежпо ос11удяоапс, ващото то бп rшr.ъвто се покl1:,nа в ,шдушсnптпе
611,10 .шmепо от паii-хшn11тР.шпл .му сп елеr1111 Дебмяпов. Затова пяыа
r.тиму.'1 - общениеrо с хората. В ппшо Ч),}\По. тtоrато тnoprrtът - пп- Чети I то прави сляпото ок.ето., .

същпосr - п 7ona е очсви.1nа ис- сатс.11 ire отrнн·я 1<1rм r.nопте тnорбn По-скъпо то е от еnм"3" и эnато. • •

{
.. Да, слънце то е. Срам за оногова,

тппа -, nсяко па!l)'СТВО II Jiа11-мпо- 11ато 111,м паii·бл,1\?1ш лоrвn същества
го пп„ате.,гкото) с пре.1.11 nспчно е:що - то са 11.rik'rnnтr.,110 п.тът от ?<ой в мрак духовен жив се погребе.

по-nпсшо срсдстоо за общспне !tСЖду П!IЪтrа му It l<ръв от нр,,вта ?,у - п,
Чети! Чрез него тваор ще стенеш нова

чоnепrпе? Общсппо. l\О6ТО o1nc пре? наНЪD'ГО о случая+ с ?[0111·еп. дори с н снлна, за сввтовний бой готова.
Чети в, б.

П'Т·""""'(\ ,.,. ,. .....Т\"'"' ,... • , ...Н ТТ:1 trrtPf'tfC- Cl{.'f0IICП Д:1 I'll nneдrroqe'J'C пре;J. жп?
стnото па.мира паii-сы1ършс111ш па- в11те сп рожб1/. rPo сн.,ата па това II3nccтna е nз1шоч11ТеJJnата паче-
чпn ia f'" n1·1.111Pr"f1<11 - пnе110то. П nсею1 п11rатР.1 не може ца влма 11у.?т тепоrт па Пrпча C.;rane1rкoв. п?vто-
101.стрп?е,n.., nno \IP 11ns11?na\lo ПО·ВО· J\ЪЪI паii-,1обр1rтспро11:шодО!1ПЯ ва 1'!)0р- JIIOIЗ.'Гa Ъrу жажда 1ta ППО ОТ ВСПЧJU!

J1n110 иsобрстоппе от това, което е;ъ- чесю1я дvх. 1;о11то са способствvоа.ш т11орческ11 иnnорп; позпата е го.,я1rа-
хрnням Ra nrчпн nпr,iPna, до т1nто sa ве1·ов.ото собс?nепо съзряваое и та .,птеrатуrпа 1,уЛjра па Яворова,
чоttоцоетм?о r,,m?rтn,na, 110 еа110 пзднгаnе п са едпЬ от паii·моrъщ!!те I{пр. Хрпстов, А. Оrраmпмпров, П.
?п11пnfl'l'a 11 yмPn11fl'l'a, 1111mvн:1П11я 1остове за папrел11а па чооечестпо- 10. То,1.оров п п:а плкоп от ж11вuте
през nе1ювете човешки опит, по и то. Това от,111чпо са разб11ра.ш п пп поетп о белетрпстп. -В това отпо-
опоnа, 1tоето о пстпnrко чудо - чувствувахп п па пте ппсате.ш - шепие, 1,а11то п с ппсате.1ската сп
обезсмъртява живата 11пд111111дуаJпа възрож,1е11щ1, n оJямата си част доiiоост, те са би.!п пай-страстппте
хпчпост па творена - nпсатсл. ноnто хора-самоу1щ, n шя с.1ед освобожде· лропаrапдаторп па цеппата 11ппrа,
п слРn rмър'М'а му тъй осеsате.шо !!пето. Ра?бра.1 г-,

?

п оашпят мъдър върmп.111 са с,;;по впсо110 кртурпо
'Т'l'nствуnаме в пeronlfl'C творfiп. Та11а паро,,. 1<0пто е съ ДЗJI op11rпna.Jiua·ra 11 сош1а.шо J(сло, способствували са
чl)ilз м1,р'l'Rпте зпапп па ппсмото п noroвop1ta „Itппra ъпо пяма" п по за осъщсствя11апето оаii-вuсо1щта нел
,,;пес - c.11en nпе II по.,оnппа хп.1япп- 11шrro cxna щаппя веу1111пт човен е па пз11уствот0 - nчовечnапе па чо-
леrnя -, четейкп песните па Сафо, с.шп. А Вазов,

1<0!-

о шшаrп е бю1 ве11а, пздиrапе па, neronuя „J(уховеп
ппе nо,1\Ва.га сме в 11опта11т с 1\УШата изразпте11 па па J(оите м.nс.ш и п правствеп ръст".?---- ???--???...,....??----....?????--???--?----?

ГЕОРrм КАРАСЛАВОВ эвучот думите но Па ло пред съдь, тувilне до Мловднв ka Мо?ко си. 30 лен ei.e СI.МНенк?, CtM81illЛ ot tpeaora.

i.i н и r и 3 А
Но към кроя не • Ннато ние нзчер- мое rолямо учудвоне, тя обе1.Ц4 да MJ.f т.а на неизвестността. Долн ще М14 nрм·

1\ Х Л Я Б nМ.Хме библиотеката На нашия сьуче. даде не само два големи сомуно nwe. емьт хляба? Или Ще ме изпъдят? Мож•
ник. Коквото имаше , местната книжоР'"' ннчен хляб, но н пори зо влака. И още би ще ми се изсмеят, и толкова. Едно
ннчка сьщо бешо кjпено. А искахме на друntя ден, нотоворен с днсаrн, в малко селянче с дънести потурн и с

цапано кннжко or една войнишка би„ да че;е?. И ето, еди ден н.аучнх коА които бяха заrьрнатн два хляба, аз за- царвулн търси кннfн за хлябl Сигурно
блнотека, 8 която даваха no нещо ху- знае от кого - тово и досега не мога мннох 30 блнзкня rрь? № следния ще ме изгледат Със снизходително с1t-
?во от наwи добри ПИСё)теnн. да си спомня, - ч в Пловдив кни- ден си иэвадх.х документи за nътувьне, жаление и ще ме препратят кой эноt

А доста оТ учениц11те търсеха А? жорницнте давали кн?гн За хляб. Това научих къде трябва да гн заверя 8 къде. А може и да ми кажат напроао.
прочетат нещо 11Нтересно. Дълго вре- м.н се видя малко невероятно, но като Пnовднв, за А4 се завърна, н з8минох. че тук такива замени не ставаt.
ме ние, някоnЦиtfа nо-11юбо3нателни роз

)
мислих, зоключмх, че може и ташt За np'hB път излизах сом но токова Ломня, че от дясно на входната вр?

ученици, получавахме прекрасни кннrи д.о е. Защото в малкоrо околиАско далечно пътешествие. СЛед един чьс то, зад някаква маса, седеше жена КJ1
от наш съученнк и съклас•tнк. Неrоанят гродче rлодувох u ф• " "°J:.учаваха от ур- слязох на пловдивската гара и, като средна аъзР4ст. t „ nиwewe нещо. 8
баща, извънредно събуден селянин, с нит noе няколко сто) н грама неnъэ... Алековия repol1, с днсагите на рамо, дъното шеташе малко момче. Женат•
изключително w?роки културни и лнте- можно now хляб. Помня с каква бл• поех главнета улица. Вървях бавно и дигна очи, погледна ме и пьк се наве-
ратурни интерес•i, не само че купувм rодарност околиЯският съдия и мт1... Се оrлеждох внимателно. Изгарях от де. Аз кэтрt.nнах " не 3наех кок де
всичко ценно и значително на наwия дата му же? получавrхе no една де- нетърпение да ЗЪРНА nърва'fа книжар- почна. Женат,а ме nоrледнь втори 11'Ь1',

бела филия от селски1 nwен1о1чен хляб ницаt за да видя далн щ,е се съгласят и тъд като аз не се помръднах от Мlt-
на тримата ученнц11, конто бяхо на на оригиналната зомян,а. Така стигнах с:тотd сн, тя полита сухо:квартира в същата къЩа. И оэ заклю_ грnдската rрадннь и нг?влязох в .чар-
чнх: г?ко в Мllлкото rр?дче, около кое-- wнято•. Тоrова Пловдив беше малък,

- Какво искаw1

т б
- Дыате лн книги 30 хлябJо има толкова

or.a!
село, XOpllтa сив провннциолен град, н най-забеле·

научно литература в едно затънтено гладуват н са nетимн за ко? хляб, жнтелното нещо за простите хора том Трябва до с1,м попитал много rnyxo
родопско село прочетох .Майка• от сигурно и в Пловдив е Ще да е no· беwе .внушителното" здание на хотел 1ащото женат4 се праnовднrно учу·
Горки Тази кннrа ми НОПр,6ВН порази„ добре в това отношен е. Ако в кн ...... "Manne". Там някъде именно, близо до дена.
телно впечатление. Зачетох я вечерто, жорннцото не б д Какво? Кок 1дават

кн1и
за хля , ще старата • жумая•, от дясна страна,

- во
н я чотох с такова увnечение, че, за· продltм самуните н с пllрнте пак ще э1tрнах nърв,?то кннжарнliцо. Струва мн - Давате лн нннгн 30 хляб1 - rto?
бравен, на другия ден не 0111дох на си купя. се, че бetue кннжарниц11та но Петко аторнх аз ло-смело.
учн.nнще. е ywнrs ми кт-очелн още • Р.аэкрих моите npoe за &А.Но пъ- Беловеждов. Влязох n113аълн""ОН, К.-- , - '!'I>- - •tn.• хл•б1 - второчм с.,. 'ta •

р;остатъчоп J(R )'ТQJЯТ гояямата nar
родпа жаж11а. Пастъ11и.ш пай-теж-
1ште воеппп го?иш1, 1;01·ато на ипо-
з1ша от свърз-а1J11те с парола. писа-
те.11п по само пс бе 11озво.11епо да пе-
чатат 1tнпrп, по цепзурата зорко c.re-
p;eme ю1къщ в печата да пе се лпят
,1.ор11 са110 nмопата 11111. А 11зрастоаmе
nова мnа)\СЖ, която папразпо тър-
сеше 1шиrпте па папрелп11чав11то п11-

сатмп. Tor?na ,,ака парече11а'!'а Лп-
рекцяя па нац11опа.птата пропагап,1а
пусмmе десеткп х11:1ю11 тпражи зло-
сто11, отровпп 1шпжлета с падеждата,

о стил.
Влцсеп0'Го па ез11Rа. езпковото пв·

11устnо, поЮ<1.запо в ,1обрата rшпта,
е прюшак па 11удтура, добпта чреs
спстоъшо· образовапnе 11.ш упорпт са·

мообразоватмеп пропее. 1.lа6J1юдеппе,
чуnсm11Те.11пост, апа.1111,mчеп ум, 1\?Р
за 1<0?шоз1щпя, атташ1d, чоnечuост са
nспrпсюпе 11ачсства па та.,апт.?П11п11

Нлюстрацн11. от HJ ТУЗСУЗОВ

I "чуnстnа, n „Че'ГП, rоnедарче , 11а.зва
ме,1.ш1Те хара11Терпп 11умо:че me моrа3 )(а опо?rт тw?nото съs-

паuпе па па,оата ш111одnа 0птсJ111rеп-
11,Ия.

9 СЕТТТЕМRРИ paR1,i111 Рлпа nona
б.11естяща rлo'ta Ra pn ?пnrт па :?пте-
ратурата. На пом,рхnом-rа па on1no-

nпсате.?. no то пмат ед11п едппствев
израз1rтс.1, те се nъп.,ътяват за вечен
ж11вот в езика, n ипогообразпето О'1

оз1111оnп 11?раRш1 rре.1ства.
Нп11жоnнпят сз1111 се явява n 11ато

кародностна спой1,а, 11 n тоя см11сы
юшгата, чрез 11оято тоi1 се утвърж·
J(ana, свързва общестn?пнте rpyпn,
по,1чсртаnа обшопаро;щ11я )(УХ n съв·
папие п 11опу.н1р11з11ра лаmпроко
11ртурппте ,1осrолп11я.

Быгарсюшт п11сате? nм:а па раз·
по.1ожет1е матерео езпк с богатя въз·
МОЖПОСТI\ за 11.шаз П С Xll.1Я;tOJ16'1'В8

К)'.tтурпа тра.,11щш. Той трпбва ,1\8

пролвu само по-rо.1л?1а грнжа за пра·
n11.111ост, точпост, чистота II разпоо-
браз110 в своето езиково творчество.
По тоя пачпп, 1шт0 възпята орп то·
na nоко.,с1111ята о ,;уха оа ху)(оже·
стnешш рса.шзъм п в ш1ето па па1Й·

J1Обр11те пдеа.ш па човечеството, той
ще зас.11•жи прпзпато.шостта па на·
рода, чпiiто верев con е бш1 о ще
остане за вппаrп.

стпеппя жппот ПR.,я?оха rn.1P\ll\ ча-
сти от nal)OЩ 1111 - раnотптшn. се-
!ЯПII, паро1па 1шw.10гrпщш - с no·
.1ята да очисг.?т n1,з:ivxa от зараюrго
па фашпС"'!,ото •,пша.10 11 11а преу-
строят ж1rвота та1,а. •1е .:i:a се no.,vчn
при ?оешпп11 11стор11ческ11 етап пaii-
\'O!Я&ra спраnс:1.п1nмт. СъщРrтвува-
щата ,:о 9 СЕПТF.МRР!Т жажла 3а
хубава uаро,ща бъ.,rap('lla 11ппrа се-
га стократпо поnаt·,'Па. Нопnте xora,
оппя. КОПТ() пзnfrnxa па п.,rщите си
тежюата liopбa ПТ)()тпn фа шщтюто
варварство я noficлn"a. rrra ча1шт
)(а nпхят 11 1шпrnт,, яа nnrn'N'дпre
яркwге обра?п от rnoxaтn 11? еп11ч-
иито fiopfiя. Жяпnтът n пnпата r.1e1-
сеПТРмnпii,·ка епоха прР?яnяnа 11ы1
ППС8ТА„ПТ? Пе W\.1КП ПRПГI\R?RПП. п?
?пят ви обществеп, JТОnаоски и пуJ·-------'

Беwе към края на първата световна
война. В училищата нямоwе дисциnли„
на, децатll бяха изоставени от родите-
nмте си, защото бащите бяхь мобилн ...

:sирllни, о мадките работеха вместо
тях. Учениците учехl!!! no е'днн или два
часа нг ден. По липса на учители, в
някои прогимназии не се изучаваха
ной-ВАжнм.те. предмети. Учителк111те труд·
но се сn?вяха с n11ловите и изтървани
МЛllдежи, но които беwе безразлично
далк ще минат в no-ropeн клас, дали
ще "' изключат или ще ги оставят до
продължат образовьниото си„

8 провинцията t1ямаwе никакъв духо-
вен живот. Читалищата след Балканска-
Т4 война бяха западнали, кннrнте им
бяха ра,знесенн нлн унищожени, учн-
лищните б11блиотеки комай не работе-
ха. В провинциалните книжарници ид-
ваше глупаво ,лигава лнтература с пло-
сък хумор или с вулгарни шовинисти ...

чески тенденции. Семо някои no-et.бy_
дени аа iHHLIJ.il дон4сяха no HJfKOJil и3„

книжен пазар, но подвързвал книrJ1те си
о много добра и много уредена хос-
ковск.а книговезница. Между другото,
от библиотеката на този скромен и не ...

знаен любител на художествената и



КННГА И НАРОД
СТРАНИЦА Э

[О ГЕОРГИ ДИМИ7РОВ ЗА RНИГА7А
Нашият народ се нуждае от истинска художвстевна литературакато от хляб и 11'l;зdyx, от такава литература, която с дьпбоката си

правдивост и висока емоиионалност ще и ,о;, га култуоноп о и идейно рав-
нище, ще развива ппеданост и любов към 11,rрода и роаината, ще уLилваомоазата кьм фаши i.Ata и кьм всички народна врагове, ще бичува вси•t!СО
гнило и разлагащо здравия народвн организч-м [паоаэитизма, вулгарния
каоиеоизь м и дребнавото, егоистично поли,,,цканство).ще очистеа: бьлгар-
ския R'Ь ?дух от ми.,z змлте нл вепикобьпг лрския шовиниэьм и на ве яко
мпакобесие, ще ризпоостраняво любов кь 11 истинската наv са, щЬ поощ-
рява героичните поовизи в областта на труда и култчоата, в борбата
за защита на чаоодните свободи и права ще вьзпитава чувството на
славянско еоинство, на международна с олидарност и вечна дружба с на-
шия освободител, великия съветски народ.

(Из пнсиото н11 Г. Диивтров во Съюав на българските писатели и. иай 19-n).

ПРОФ. en. КАЗАНДЖИЕВ

АКАRЕА1iИЯ НА НАУКИТЕ
·

Някогашното „Бъ.11rарско кппжов-
110 Аружество". чийто пряеявяк е
нашата Академия па науките я 113ку-
етвата, е осповацо десетива rо,11ш11
цреш освобождевието 11а България,
ва 11а бъде „сре,!l;оточие па бъягар-
окяте пвтеяигентени с11.1111", които ?
грябваа., да се оргаяияират за "по-
правихпо п по-метошчпо раяпроетра-
аеппе па нарошото просвешепие" в
вшо време, когато стра пата се е
ваяивага от повооткривапп учияиша
11 читааища, Дружеството яапочва да
вадава свое „Перпод:пческо списапив"
Ва яитерятура. наука я критина, ,
което се предвияпаяо .11а быат па-
печвтави трудове па гипа „съвършено
вешн.' с11011па.шrт11". Яvжпо било „д?
се посочп па обрпяопавия гвят, че
бъягарският навоя сам саиепвчък за-
почва .11а се проfiужда 11 чрея свое
собствепо яалягапо па re яомогва към
по-бяагопоаечеп живот". От топа rпи-
оа1111е АО Освобояцеппето са ивяеалп
всичко двавщесет кпиги, печатави в
Враша.

С пренасяаето па Клпжовпото
?ружество в Сафия, подир Освобо-
вкепаето, п особено след 11ре1111е11у-
ването му (1911 r.) в Акаюмия. за-
почва non етап в пеговото развитие.
Наред о живота па народа и дър-
жавата, който с течение па времето
шава все по-сюжеп, нарастват вуж-
ште на ыатерпаяпата и 11yxon1iaтa 1111

11:у.пура, увеличават се кадрите па
ввучвите пи работппци и задачпгв на
шя работпвпи стават вге по-кон-
вретнв и по-вааожитеяви. Вr11ч1<0 то-
ва 110 можеше да се пе отраяи 11 вър-
rу научната и ввижовпа работа на
!кадешшта. Нейният периодичен пе-
'1:,/!'1' се разшири, а наред с пето 110-

медва и едва дълга редица от от-
?е.mи ваяааая. До доес, ведно с бра-
ыоквя псрвоя на своето съществтва-
нве, Акадеипята е падаяв: 1) IIерп-
едяческо описание - 83 тома; 2)
!етопис па Бъвгарското кннжовво
q>ужество peen. БАНИ- 44 тома; 3)
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Списание па БАНИ - 71) гоиа; 4)
Сборпцк за вародни учогвор. ния п
варояопис - 43 ·111.11?: f;) Бъагарокв
стар11011 - 13 тома; 7) Бъ.парони
хуюжесгвепн старини - 2 тома, ?)
Въягарска бибаиотека - zn тома; 9)
ЛокJ•мепти аа бъагарскага 1\t"1'0рия-
4 тома; 10) Огдвзпн ,..ъ,11111t1оня -
63 тома. - Между отделните 1,;1,ч11·
попия, иаяаяепи от А№дсJ1и111'а, са
ияилючитеяпо пешгите ва пчпата ку,1-
тура трудово па Дриооn, Ирс111\к, Зла-
тарски, Васил Друыеп, iinpдao Три·
фопоn. Ип. Шюrшаnоп, Йордан Ива-
воп. П Ников. М. Арю?.1·.нш. биб.ню-
оrраф<,;ютте трудо})О Шt 11 •11нu1ш, Ни-
кода Мпхоп, Ромапск11 - Попру-
жепко, споъ1еп11те на rcnP.f)aл Ф11чев,
Добре Гапчев, И11. Салаfiашсв II АР·
Осве11 това в архивито па Ак•.ЦР.М11-
ята се пазят ънrожеL'ТВо цеппп фод-
к.11ор1111, napoдoniic1111 11 друг11 паучои
ъ1атер1rад11, които •шкат своя ре,!1; 11

по-б.шrо11рnят1111 ус.,онш1 за печ:ат, ва
11а бъ11ат пуб.шкувапп.
· Достатъчно е да се 11ад11П!(ве в 110-

11ро6111rя опис па матерnад11те. оm&-
чата1111 в п?дапnята па Ака(ем11ята,
ва ?а се в11д11 голямата паучпа и
к1111жо1та работа, пяnърmе11а от па-
шяте паучп11 работ11111111 прен rрав11и-
те.11по R1.r11я пеrиод от съществуnапе-
то па А1<а1еъпrята до n11ec, nт.11рек11
6-те войни, които па 111111,т паrnд во-
ди ПJJея това време п n1.прск11 кpaimo
CKf)O'IТIПTf\ If R мноrо О'l'ПОIПР.ПIIЯ 11е·
блаrопр11Я1'\ТI\ условия за па1чпа ра-
бота.

Зnпaзnain<11 споя ,rарактер Wt 1rай-
впсmе научно средите, дпес Акаде-
мията е на 111,т д:а отбмсжи пов етап
в своето ранвrтrе - Jta се 1!pen1.p·
пе n 110-с.,ожпа орrаппяапия на пау·
чпо-пнс.,едоnnте.,скп ипстптут ва си·
стемпа и метолпчпа Rо.11ектпппа pafio-
тa n ofiлac-rra па тrayюrre и и?куrтва.-
та. Таиа А капемпята me застане по·
б11пяко до живота n по-КО111(ретно ще
може да отговори па пеrовпте Нj'Ж,Ц'.

МОМЧЕТО
Спн къщата. Тъмно. lсреднощ •.
Оrннще и - fудно .момче.
То чака Еnенсната поща
да звънне със тънко ?заънче.

Вняnнца вне в боаэа}Не nусна тя
nощат1

нес.
Привечер бай Aнren у каза:
.Ще стнrне чак къс ,нощес•.

Какао nн момчето евожнl
Защо nн край оп.н? бднl
То чака. И знае че може
n.н цяnата нощ 'да с?дн.

Но ето - то всnуwва се, скаче
дочува сред бурята - звън.
НавеАt4а преспа прескача
н втурва се бързо навън.

Шедната е вече възпряла
под кривия мътен фенер.
И снежна е ryrna. а цяnа
на сепскня стар ку?нер.

6ali Aнren noranвa момчото,
сам радва се, като деrе:- Дошла е „Звездица•, а е10
JСветуnка• -(' '1 Jf'!:''!'P за теб., • l:<"\} 1

Кннжnетата rрабва - не чака
момчето - н срички р?дн.
д падат снежинките - сякаш.

\;
no бунвите светят звезди.

И, сякаw, насъttе бнпо е
тун маnкото буд110 момче,
косrо в 6аnканското сепо е
дочакnаnо тънко зв•нче.

Звънчето nорастна о камбана,
момчето nьк - в истннскн мънс,,
а сnъwце - .Звсзднцата" стане
оrрея наwкр н ••Аl)•>Н.

Tъli днеска си сnо./няw тн вснчко:
момчето н тъмнатаJ нощ -
как ь •:ннгата наlfде самичко
н правда, w борческа мощ.

книги ЗА ХЛЯБ

ПАНТЕЛЕА MAfEEII

м.ене.
А3 сложи• днс.огите на масата и no„

?их кроАчеца на ед.нння сомун. Же-
ката дойде при мене, помогwа да нs-
?:таннм дисагите на масата, и, като мо
tlaнa лоск.аео 34 рамото, посочи внсо-
снте рафтове, nретъnкьнн с кнкгн.

MllXllWe, зе? сноятlt стока, оэ взех праа-
нкте дисаги и започнах дlJ rн пълня с
отделените книги

дръстена от книги книжарница и да нз- - А ням.& ли ?? Lэемеш JМлко хляб
nусн? BЛOl<lt, И дали -ЖeHllTll, КОЯТО СИ ЗО себе CHl - norтa заrрНЖ6НО ЖО-
седна пред месата до пълните дисаги, нат?.
нямо до ми каже, че много искам за Тя не знаеше, че: а широкия cenctUt
два сомуно хляб. Ка&то отдеn11ох десе- пояс ез cw бях ск11:тол един краешнин
тино книгн, ,а3 се дръпнах нозад. Жена- и че самуните б.яхЬ определеюt само
та ме погледна, стона, дойде при мене,
бутна небрежно книrнте н рече:- Избери каквито си искаш . , . и

,олиото искаш, - допълни тя н кимна - То с.омо толкова ли? Избери си,
nм момчето: - Ха.Яде, помогни му избери си още. , . Erot прегледай и го-

ре. - И тя каза на момчето дll ми

с разтреперани ръце, смуrен и 38_ донесе някакво С"Тълбкчка.

за размянат&- Не ми трябва, - отвърнах аз к&-
то прибирах rрижлv.ьо книгите. _ До-
вечера ще си бъда н i село. . .

На иэлиэttне, женат.а, която приб?
двата хляба със сьщата грижа, с как-
вато аз прибрах книгите, ми нзвнка ?....оян от ?стне, llЭ започнах Дll пре- Изглежда, тя пък со е страхувала, пощsкам малко. Тя отиде някъде в дъ·rnеждnм напрашенИ:те книги. Все още де не намеря, че избраните кн11rи са ното но кннжарницllта, измъкна някак.,.не ми се вярваше, че всичко станtt малко за толкова хляб, н до ;., остаоя ва дебела, здраво ,подвързана кннr.о „rолкове бързо и така леко. Търсех npe- само някой к?ешн1о1к. изтича към мене.

димно nронзведения от български nи- Окуражен от веiiнато любезно пак.а- - н?, - пъхна й тя в ръцете ми.сатели, с които се бях запознал чрез на, аз се покачих ни стълбичката ц за- Аз я разгънах. Това беше, доколкотоедин учебник no nнтературt1 38 осми почнах да ровя no на11·внсоките раф; сега мога да проумея, една rодншни-
с.nа-с от Д. Мирчев. Скоро отдеnwх тове. на от списание ,..Руское богатство•.първата книга: .Смях от прозорецlt"• С
Това беше малка книжка от Елин Пе· Когато натру11ах доt-тd книги, прашен

мътно си спомням, че на nърв!!та
н уморен, аз слязох и като хванах дн'..

странн.ца прочетох и името на Коро.
сагите, извадих двата самун.в и ги оста· л?нко, эг когото още нищо не зиоех.- А това н.& бъ.nrарскн лн е? - no-

rам...

nнн, издаден!!, доколкото сн спомням,
1 Кюстендил. И след това започнах да
отделям н д?уги произведения от бъn-
горски писатели.

енх на масата.

Бе.эспокоях се за две нещ6: даnк ня· учудено н изненадана женат?.
мв да се уеnек• • 1"1ЗН nр1шна, эе- Като махнах така небрежно, к•кто т,1

- Всичкият ли хлябl - диrно ееждн
питах малко разоч.орован.- Не, на руск11 е.- Не Mlf тр•бваl - 11 оз "ом?•н•х
nълнwте д11с1r11 ,n.м rllpaтв.

Поограма'tl.? на Отечест11е1tuя фpfJнm, както е и11естчопр.двuJ1сdа dостъпна и широка н.ароd ...а прос11ета... Ние и ,и н,ясно съзнание каква могъща сила е dyXQвнnrna култvра 1, пое-успя11ането и щастието на ЧOtJel(a и на н11podurne. Бъ,uaf]cкurirnнароd о6ича ;,ауката и noocnema'1la З,t съж:, ?ение, не вся-когл в ..ttuчaлomo пwй е и •?ал въ 1,ю чс1tост д11 се padв1J 1ta бл ,zo.приятни vсловия за своето кvлтуо-,о оа1в•zтие. Дч.ес ед11д отна11-6лаzороriн.ите а,tбициин.а 1tов,та в11пст ri на Orneчвcmв•1triяфронт е da съ 1ействуват с вс1zчюz rюдхо 1ящ•z co,1dcauш. за da на-правят просвепю.та най dостъпн.а 311 шиои?.ите сwевеот н.aoorJa.За nocmuza1temo на това, do6oam11 к?ии се явнва особемпригоdно среdстьо. Ние се стре ICU,, ,1а „асъоч.ава че бъ zzapcк,imaкнига ll неин.ите творци Ние прав11А1 11c1NKQ •memo е по НдШU1718сили, за оа nocmaпu.1t на разпило/f('е1t11е 1и гоа>1Сdач1?те отсела и граdове въз..tюжно повече и по .r;убави книги. Иdeflrna дасе yped11 сеd11ица на книгата е в това отнош.ение еdна щс:ст-
ли11а инициатива.

Ето защо аз nо!lдрав11вам от все съrще т11зи u1tицши1иваи nlJJ't •мва тя да 6ъdв итълнена с н'lil-голчм vспех. Поже.ш-вам IL на шщщ_я лю6озн.ателен наооd 11а о juit.z и da цe1t1i все такахубавотом ч,тиво, както пwва. не е престава i да ирави dopu
11 наи-трудните моµ.енти на своята 6урна „стория.

'<ИМОН ГЕОРГИЕВ
tfинистър-nрРдседате?

Ако би.ха ми ilоискали да и.1р11.?я с една единt;;n11,;н.? d1•.на
11сестранните стремеж?? на светпвчоrпо 0111вит1?е и нл. ч.овеш'"1,-та цищл•,зация, аз без колебание бих npoUS'lecъ.11, dy,ШZma
РАДОСТ.

Човечест11ото се стреми 1'ЪIС вcecm(J11tн'lrna оадост от ма·
териалн.ите и dуховнитс, от еконо ш?ческ,zте соци-?л"ите и по-
лuт1Lчесю1те nocmu:xceltllя. Едча Ч?с,п от muri постижения са
всеобщо ОQ•-тоя11ие, но дру2а dобра члст ост11нат нед,1стъnчи за
широ1'и 1taporJнu соеди; висшата stavк11, театърът. музиката,киното. худоJJСествените uzлeouu и т н. а rn. н.. Остава недо-
сmъnНll, следователно, и padocmma, която тия постижения мд-насят на човека.

Но има един посредник, който цоже на всеки човек и на
всеки дом da nod1tece padocmma, която uзmи'tll от толкова мм-
гобройн.ите ппстиже1tuя на ?tовешкпта цив11.11,1нация. Тоя по-
среdник е КНИГА7А Всеки ..t1оже оа UAta с н.ай-чалко средства
и в най· дъл6о1'ото уеdllнени• великата наслада. КОЯ'110 човешкият
ум е заключпл в страниците на киuuzm,i. Ето защо посветенитв
на кн.игата агитационни dни имат и1к11ючителн.о значен.ие. Те
се cmpe..ttяm da поdнесат на вси?tки p11docrnume, които крие 1'НU·
гата, като хранител на нu.и.-великите досrпиженич на човеш,тя
дух. Раз6ир11 се, 1te всяка N,нuza, а книгата. която служи набезсщ,ртните стоемежи н.а ч.овечството къ,t сьвър_шенсmво11Ю
нъм свобода и справедливост.

ДИМ.О R.АЗАСОВ
Министъо на ифорцацаяmа

и на изкуспuщта

rордостта и силата намалките наоод и се: крие в тяхното
духо?н.о богатство Веков1t.ото бvuzmcmвo на бъ'!l?аоския народ
е събрано zлав;{.о в 61,л?арската к1tига. Тя е наща7zа духовна
з4ат11а нaлuit1tocm, която rtu е пашла on ?ашва1t.е а в наil-кри-
тичните ..tю tteнmu от труdния и кр1?вола?tещ истор1иески път
на бълuzоскиrt народ. Днес тя е нашата wodocm и утре, чрез
българската 1Сн1?ги преди вси•tко, носителl(а на повече свеmлин11
и !lравда във вса•ши области на н.ашия жuпот ние ще си извою-
ваме dостойно място .нежду най-издигнапи?те deAtoкpamи'UUJ
народи.

Днес, наред с българснс?я народ, ct бългаоска•па 1'нll.Z4 е cвtJ
бодна.· За нея са раз1Соuти шдроко всич.к!l. пъ1ища за истинско
свободно твор•tество. И а? не се съ1,няflа н. че българският писа-
тел, както и ·всичк11 dpvгu, /COU'1lO изпо11,зуват са.лапа на най
мощното opъJJCue в с ,j,,1д - печатн.оrпо сло110, ще употребя111
всu,щ1?те си ycuлая в с 11 ж'i z на бъ ·1гарския наоод, 1Camo не за
браsят никога, 'te са . :> ?,i dv.х:овн.о рас'11.ен.ие вирее dобре •
цъвти, кооен1?т? на 1,. ,?,,io са внедоенtl дьл.бu/Со R наооdн.ата
dуша.

На Jl<IЛЩUтre се т,к, no слvчаа' седмаццта-жi""6ълиiрската
ю,ига, пожелавам и г,z с 1етва,1t да oбuitarn бъ 42йРС1Сата книzа
и da я четат, защопю :а , r. нея в ръка и '1,рез упорито чете-
не те ще мог.ат da nocm!lz,;,,111. за,Jачате, кои '110 споят пред mЯJI- da овлаdеят dуховнтпебогатства на вековете и да станат
достойНll творц,z на сво,,, ia родина.

СТОЯН kOC1YPKOB
М1ишстър на н.ароднопu;,

просвещение

Националният коАш,nет на Ome'f.Ccmвeнu" фрон.т аз1'азвtl
своята увереност, че cлerJ като 9 cenrne..ttвp1i даде свобода м
бълuzрския народ и възJtожност за развити? на 11аutия це.ЛО1'У·
пен полити?tески, стоп,z.нски и културен ж11пот. б1,ма11снат,;
книга ще кpen1te tl ще tiмa все по-wлеми y.cnexu Същеврем.:,;но
Националният кoJtumem се об{J'Ьща к1, 11 всич.ки · отечествеШJфрон-
товски номитеат в cmpalt(Jma с wрещ а11ел da вложат и сюиrш
усилия в ?tествуването сед.Аtuцата на книгата, за да може np?
н.ея da се Аtобилизс?рат още no·sdoano н.ародюzте си11а в борба
против фашизАtа tl за 1zзzраж-Jан.ето на нова; благоdенствуваща
демо1С1атична ti просветена България.

Да живее бълuzрската поогоесив1tа к11ига а нeilltllяm т,о-
рец - писателят, н.аучни,?т работ1tuк, културният труженик.

Да живее народната бм:шрска култура I

Национален комитет на Ome1tecmвeнuri фронт.
· Секретар: Добри Бодуров

Заведу№щ на Rу.лтурно,просветнz?я отдел: д-р Люо. Гераеамов
Секре1r1ар на сею11ор ,печат• : Ангел Тодоров



КНИГА И НАРОД

Т. БОРОВ
шрсктор па Нар, бибяиогева

НАРОДНА
Пародпа бибвиогска?
Ппма110 п дпсс - бясстящ резуз-

гат от „с11а1nо.,11ч11ата. война" цп пя-
ког,1111111,го „1,обр11 българи "срещу за-
падпиго дсиоирацип, нрасноречив до-
куиеат за гринппе па ф11.1ооц11 11 110-
цовци за бъягарската култура.

Пиаио: сд1111 нуп (20 иетпа на G и.,
висок до 4 11.) от 11л110.1r;о стопш XII·
.ап,,11 ю111г11, пптрупапи без псякакъв
рщ о подзеипяга па Съдебната 11а-
вата: ,11;110 11з1·орс.111 п едно недовър-
шопо 110110 адапие па мястото на 611в-
ш1111 иапеж: 11 тридесетипа служ11тс-
ш, нопго се суетит оною разрушепия
11м кошер, 11 nee 11a1t - само тия хо-
ра предсташяват днес ощо Пародпа-
та бибаиотека, поне по бюджет.

Н11е се чувствуваио ,11;пес като щаб
ва възста110011nа110, за оргапиаирапо
па бъдещата Парояпа бибпютека. Но- какво да иредпрпемсм ? Всички
опити, nс11•11ш грижи, плапове, )'СП-
.rпл се събират двес като в фоr;ус в
е,11;00: строежа, завършващ, па попа-
ва сграда!

За -,а устапопии, каиво о заrубспо
прц бомбаршровкито п ,1,а ваиочцом
..;а възсгаиовяваыо трябва да пввадиы
кпигито II да предпрпсием папопо тях-
пата бибяпотечпа обработка, защото
всички каталози па Цародцата бнб-
явотека са упищожспи. За да изпа-
JI.ПI! кшпите от Съюбпата пахата,
)\СТО те лежат вече 22 иесеца, -
трябва 1111 сграда. За да оргапизи-
ра110 чнташя за пубанката
трябва 1111 сграда. За да opra1111з11-
pau(I подготоnкат„ па бибяиоттекар-
ски наври. 3а -,а. обработваме
и парежшие повопосгъпващите 1ш11-

rn, за )la раэвиои работата по „Бы·
гарски кппгоппс", за )la оргавизира-
яо кпигообмепнигс връзнп с чужби-
па - трябва 1111 сграда. И, за папю
нещастие, ве каква да е къща, коя-
кого 11 да о гояяиа. Народпата 6116-
шотека по може да се пасгапп, 1tа110-
жп пък 11а фушщ1юш1ра редовно в
обинпопено адапие - дори да 611 се
наиериза свободна къща в София!- по сто п еша прnч111111: страшната
тежест 11а кпигиге 611 събориая вспко
обинповепо влапие, а чптаапя, об-
сгужвапе, персопая, ноптрояа, как дв
ги варевим о едпо ипогоетажпо ада-
ппо с огдеяпп апартаиепти?

Ето, затова осповпата пробявия, па
6116А11отеч111rя живот о стояипата па
попа, демократичва Въягария, освов-
пият въпрос на бъзгарсното библпо-
гечпо деяо япес о - аавършвапсто
па новата сграда па Нарошата 611б-

гнотека о София.
Труша задача - пр11 дпсшпото

безраааичие па обществото къы биб-
шотенигс, Не сме театър - соifшяп-
пи ша месеца пе могат да живеят
без театър - п театърът се възсга-
вови бързо; пс сме радио дпеш1шпт

ПРОФ. ИВАН НЕНОВ

ШРИФТ И ХУДОЖЕСТВЕНО ОФОРМЯВАНЕ НА КНИГАТА
О ТЕ КА 11 пвота па Со,Jнш ра нанвато тр.гбва да бъде всяко при една ополучаивв постройка пасщо пово в ж

11
' .. , 00,011110 тоьсга Когато се поспппе проста,са м11оrото 1щ11жарсю1 в11тр111111. о- печатарско 11роз11 ,, . ·

бьлгарпп два дпп по може )la )111ша ' '
отдеаят от ,ру- Формата 11 голоминага па наборно- яспл 11 стегната композппип, в коитошпе 11цau11rr та11 со „ 1, ' •

.без радио - вьэстацовихмо го още гито. Чувсгвувв се стремеж да 1111 то 110,10, с1,0т11ошсu11с10 11сж,1у uабора всл?а ст,став11а 11 вс1ша •1аст со свъ-
по·бър?о. По C!IC па ?юда.

се да,,о уr.,една II лрнмснате.ша пъп- 11 споGодшпе но.10та, дълж1шата па ре- рзват хармопнчпо с щ1.,ото, бихме
А - 11<:11:1 пам 110110 бъде позво.,с- шuост. Едпа хубава норrща прнвдн- доnстс II разсто111111сто помежду 1ш, мог.ш да 11ажс11, 110 11маме една кпп-

110 An ш1р1шмо- по с праnо тon,i от- ча r;ато IIJJl!NIOlдllno обсщанно. Че- начсстnото пп хuрпrята II п.1ътпо- га добро оформспа художествеuо.
110111с111ю 1tы1 старата 11 досто11очтсnа сто пред 10311 nнпншп чувам плr;он стта пп мастн.,_ото, nс11ч1.о топа трnб- Опаз11 111111ra, 1ю11то 011 създава то.1-
1шст11ту1(11Я 11а чонсшната ну.,тура•-

да се D'ЪЗХIIЩаnат от хубавото из- па да бъде доорс от.11срсnо. 1tona радост за зре1111ето II осеза,.
б11б.111отс1ш·га. Ето: от Народпата 6116- даване па пашнтс ,шшн. llaщipнo то Тъюrо JJ хараrпсра па тазп арх:п- п11сто, 1ю.,1юто н дыбо1ю чувстnуоа
.шотоr,а шrа нужда Gт,.m1рс11ата м.,а-

шrсдлт за ?юрrщата. В това отпошс- теrпура творбата трнбnа да. памсрu пе за духа.
11сж - у•1сшщ?r, хп.,яднто студенти,

?ше панстнпа е нanpnneuo много. своето матсриа.шо хуi\ожссп1?1ю въ- Няма пепз!нщпо опрс,,с.?еш1 за·
жадпито за са1юобразоnап110 раGот- Художсстве?юто O ф O Р м я II е на 1;о. 11лъщс111ю, за да 11одуч11 11а11-11одхо- itoшr, 110 itoiпo бихме моrлн да се
111щ11; пмат остра пуж,,а, 113\"IПJПе ра- р1щата 11амrр11 слоито маiiстор11. llз- дящ 11 11зчср11атс.1е11 нзраз. Осповшrят ръкоnоднм, за )la пост11гпсм този ре-(iотu1щ11, ll!IIIЖOIIПIЩIITC; по IIOЖO без ест11с11 гр" "!ШСП с?смспт ту,·а Сдатс.нпе 11ато•1с.ш по се решават ne- 11 същ • "" · ' эу.пат. Tona е едnо изкуство 11 са·
пея п държавата - спъната о до11у- че да пуспат ?тнrата в пъстрото бунnата. Нс1111шrт xapartтep трябnа мо чувстоото може да поrtаже orpa-
мeuтa1t11111a по пърnостс11еu1111 пац110-

ревю па !J11тpj!JJa1a без подход11щ но- .?а се съrласую с ндо11тс, м11с.?11те в п11чс111шта, rю1по трябnа да пр11смси,па.шп nънpocir. стюм. Но чсёто тсхшпс възмож11осп1 чувствата, които ще трпбnа да бъ-
11 свободата., 1юято 1южеы да си

JI ощо псщо псе още вярваме, 1r .11 тлхnата rрнжа, свършва само до дат 11зразсш1. Бу1шnта трпбnа да бъ- nо?во.нш, за да запаз11м опази въ·
само зnтоnа продыжаоаъtо усrшшта там.

·
де пзраз11тс.п1а п 11cua, пр11rод11а да трешпа жпапепа закопомерnост, око-

си, 1,011то 1ша•1е често 1111 11зr.1сждат Хубаво пз,,;?)lспата коша, опазп се cn1,pзna о стоrпаrг, строеп II чет- srтo лежи хубостта па вся1ю про11зnце-
безс1111с.?сш1: попа ·Бъ.нарил шiа хар1101111чпа художсстnепа творба пп тш ред. Тя с опаз11 дадспост, 1юято пно па, 113нуството. Необходнмо о съ-
здраво от11ошсш10 1tы1 нултур1111те псчатарс11ото 1ш11устnо, е още една що опредс.tп по·пататък пътрстuатп що сдпо тaitona съr.шсуnапо сътруд-
nроб.,01111 11 що па.?ожн създаnането р11111<ост у пас\ Itорнцата 11 11люстра- sако11омер11ост о изrраждапсто па п11честпо между пздате.tн, тппоrрафп-
па псобхо1,11м11то пре:1посташш, за да ц111пс са caaro част от 1tом11оз111tш1та 11лдата ком11оз1щпя. На пея трябuа сншща.,нстн II художшщ11, за да ,ша-
моrат да фушщ11ош1рат аа11а11рсд пра- •па 1<1111rата. То са заnър111е1ш II yi;pa- ?а бъде 110,,•11111011 11 образшшт ыатс- ме художестоспо оформепа кшна.
nп.шо ре;,1ща 1,у.нурп11 шrсппутп, сата па едпа хармо1111ч11а архптс11ту- n110.,. Той ще прплш·пс добре ?амо
11011то в мrшалото бnха caJIO дс1.ор.

?-- ·--·- -
70 rод,11111 м,10 Народпата 6116.шоте-
1.а со разn,шашс пспормалпо. nеrет11-
рашо nт,n 11севъзможп11 п пепъзъrож1111
ПО!IСЩСПl!Л, D I\OIITO я тикаха като
11я11111ша патрапшща. Дпес пс11е отно-
шеппото към пея о 11змсuе110: поuо
1ro върховете - М111шстерсюшт съвет
отпуспа па два, пъпr срсдстnа за
строежа, отпуспа повече, ошо.,1,от? о
дanano за бнб.шотоката от осnобож-
деш1ето па. Бъ.пар111r досега,. Напст11-
па, бюрократ11чсс1tата българска БОП- маш11парп11 по усплхые, за жа..

.1ост, да раздш1ж1ш, през дълпш таз-
rод11шеп строптс.,сп сезоп ,ю с1ю.,а-
сахме да посташш п11то една тух.11>

па сградата, парпто стоят пс11зпо.,зу-
вап11. На 11ас лежп: да со борнм, за
да впесем разб11рапсто на поnа Пы-
гарпл за ролпта па бпб.111101екпто п

сред пяно11 по-пзост.апа.ш пружпп11
па държаnппя мехаппзъм, да падо:?11ъt
па цn.,ата държава. па вс11ч1ш пс1шп
opraшr, nово отпошсппе 1t1,м 611бл110-

текпте. J 1

БИБЛИ

.Дпсс ъ?еп ъ?е пзмъчnп, разбира се,
парадо1tсаЛ1Iото положешю: yqa сту-
дспппе в Ушшсрс11тста 11ак да пзпо.?-

зуnат 611бл1юте111пе, а по съм о със-
то1ш11е да 1rм пред.,ожа ппто едпо ъщ-

сто за работа в Народпата бпб.шоте-
1tа. Но от тлхпата .?ейпо мап11фсстп-

рапа жажда за паука, от техп11те
сnстпа.ш младеж1111 поrлсдп аз чернн
вярата, че дпсшпото 1юложсшю пnма

д,а1 бъде за дыrо, че п?пч1t11 трудпо-
стп, пе11ъюперп11тс трудпост11, с 1ю11то

има да со бор11 ОФ Быrаршr прn

своето тс;1шо пас.,сдстnо, що бъдат
прсододСПII, 11 11110 ще ,1.0)ltrШeeм да
11.11езсАt п да работпм в бъ,,ощпя 1,во·

рrп па българс11ата 11п1на!

У пас възможпостта за добър п&-
чат среща 11спрсодо.111ша трудпост 11

оr11а1111чс111ш избор па печаши шри-
фтове. За да добием по-широка пъз-
можnост за художестnсп печат, пе-
обходнмо е час по-оноро да се за&-
мсм да създаде)? 11on11 печатни шриф-
тове. J(oraтo псrшмс да rрадим, тряб-
ва да 1111аме матер11ала.

М1ша.?ата rOi\lllla повдnгпах: T03ll
въпрос .в Itамарата па 11ародпата 1tу.11-

тура. Събраха се спещш.,11стп. lta-
зaxa со хубави пр1111азк11. Подчерта
се тorann, чо е uеобходшю )la се
npn01· ,.· псдпаrа иы1 работа. Оста-
па да со проучат тсх11п•1ссш1!е п ф1r-
пaucon11 DЪЗМОЖПОСТI!. I?o.,110 поко-
леппл ще траят тези проучnаппл, пе
мога да предвидя. Зпая само, че
11огаrо ,111111cna сптусиазъы пслка
трудпост става пспрсодолима пречка.
Н11)'а пе ще се памерят средства да
се създадат П(!ВП художествепв
шр11фтоnе, за да озпамсвупат 11ато
памешик духа па 11а111ето nрсмс я
паш11я творчеснп потепцпа1? Тоа1
1шм.етп111t, 1юiiто ще останн следа
ВЪD DCЯl(it душа П ще l!О!(аже па
l!CCIШ, J\Ol!TO ПЯl(ЪДе 110 земята пое-
ме бъ.нарс1tа нпша п ры,а, че ппе
с.,сдваме If]JOrpeca в че в душпте п•
ж1шсе 11оппежът за nопге яспота,
pe;i; п строiiпост.

---------------
ВЪВ ВСЯКА ЧИТАЛИЩН.'i ЕiИ-

ЕiЛИОТЕКА ВСИЧКИ ПРО-

ГРЕС?1ВНИ КНИГИ.

от Анастас Карастоянов
(1840 r.J

rEOPrИ РААЧЕВ Но този път не стана тъкмо така. На овчарско лято. Но сега е дума 38 лъчи н8 есенното слънце, които бързо
другия ден np11 блнзкото участне на есента. Късно една вечер през онази топят и иэпс,ряват росата, сгряват въз·дА .? Е Ч "'J::i' П СП QМ Е...II баща м? се произведе търгът, разгла- есен баща ми се аърна от града и сва- духа и. , , книгата, която измъквам 01I? .L.., сен чрез селския глашатай. Баща мч пихме от каруцата три тежки захарни торбата си.

дко се въ;:о.,?м SO ГОJ3ИНИ назад, да коледуват и сурвакат no празници- прибра н тези пJrи, И едва тогава сандъка. Мислех, че •,аистина вътре в полето ме чакаше, с тяхното ста-

трудно е да си nредстав?м кс,ква страw· те. През целите Коледни пости всяка разкри коварната си замисъл: тази има захар. Но на утрото, когато татко до„ връстникът ми, Господин Караиван-
на пустння откъм книги е била нашата вечер се събираха в някоя кръчма и roдi.sнa парите ня*а да се гуляят, а ще отвори сандъците, останах ?,,:.зумен: н чета. Впрочем, чакаше не толкова ме,.
страна! Баща ми беше твърде 111обозна- там определяха певците и разучаваха се съберат с онези от c:1pвt1t<RaheTrJ и -трите бяха nълмн с нtН-раэлнчни кни- че, колкотn {.1вата суджука. Защото
челен човек за онова време - първото песните. Бащ-8 м'l't', макар че обичаше Богоявление и с Jях щ.э основат чи.та- ги. Както разбрвх отnuсле, те били щом се вдигнеше росата, той събира.
десен:летие след освобождението. У коледните песни, знаеше много, пееше лище и ще купят книгн от град.а! доставени от книжарницата на извест- we съчки от ОКОЛН)'!Те rлоци, стъквоwе

дома, между четирите крака на масата rи, дори през ергенството си е бил Парите бяха эа1лючени в общннска· ння по-после общественик Д?митър огън и проствахме суджуците на же-
(тогввв о цялото село Имl!lwe само две първи певец, но никога не допущаше та касl.1, но онаэj зима книги не се Драгиев. Сам Драгиев беше отбрал равата. После _ после той нвrледва-
маси: едната у дома и другата - у тези спевки дll стават в нашата кръч· куn>!ха. Пущаха с слухове и обвине- книгите. we двете стадll, _ а аз не изкачвах HI
non Константннови) та, под масата бе- ма. А ето, ?е през онази зима той ния. Баща ми м лчеше. А пр?з в'1р- До вечерта сандъците бяха пренесе- Хисарлъка, ·сядах срещу слънцето н эо·
we скован сандък, пълен с огромно нanpllвH всичко, да привлече момцУ.?те wитба той впрегнri каруцата, взе nъда- ни в общината, и наредени в импрови- бивах нос в книгата.. ,
к1;1nнчество кннrи, както ми се струва- у нс,с. Нещо повече: палеше им даром ря И тръгна от харман на хармс,н: да зиран шкаф с як капак и ключ. И чнт.lJ- - Ех, вий мили, далечни н незвбра·
we тог.ава. Трябва м са били 50-60. печка, черпеше гн чай, стоеше до къс- дадат кой колкото обича пшеница за n,-:щето почна функциите си. Нямаше в>,\Ми обраэн I Ти, Есмералда, с кознч-
И до днес помня как майка ми, при но с тях да rн учи Hi!I нови песни. А в читалище-то. Едни I Дi!IДOXll, другн не нито учредително„ събрание, нито пред- ката си и даарето! И ти, клетнй м.r
есяко спречкване с татка, най-необори- нощта на Коледа сам раздели групите дадоха. Но все пак събраха се някол- седател и настоятелство. Управата бе· Коазимодо и окаеникът Пиер Гренrу
мото И натякване беше: .- .. , ами те- по цялото село, определи „магарета- ко чувала пшеница, коя-то баща ми we баща ми, nерсонг:лът - писарят ар, знаменитият автор на. мистернi.. •.
зн пусти книги, за които пилееш тол- та• (тогава така се нар1tчаха касиери- продаде н сложи

1 пс,рите при. друrите. Георги, а най-ревностн?,,:ят от клиентите д дебелото подвързано списание
HOВ-lJ пари да rи купуваш, и rубиw днИ:- те, защото ревяха като магаоета, про- През онази пролет баща мн беше - моя милост. ?Книжици•, ис-тинските царнrрадскм
те сн да rи четеш .•• • сях.а пари ,.; искаха да rи .подковават• Эl'lкупил над двесте ялови овце и сто- Мога да кажа, ка-то Вазова) 0 прочу- Кн?жициl Отде ли бяха дошлн те, з1

От оноев време в паметта ми се е с тях) като нареди и всичко събрано да рн .маари•, за огсу'ване и търrовия. И, тата му песен за овчарчето, че нико· да ми донесат прнкаэката за чудни•
•рязал.а повече от всичко еднв сурова се донася и скледирва в нашатв кръч- за голямо отчаяние на майкlt ми, през re, тъй сладко и пр., защото онези сън на Макар Чудра„ за сибирските
:аима - ветровита и снежна, каквмто ма. Сам не en.a през цялата нощ, доr- лятото бях аз назначен эо овчар! студени тракийски утрини, ?огато из· снеrове, за лисиците н зайците и
рядко се случват в Ст-заrорското по- дето t\B заключи краваите, сланн11ата - Нека научи какъв е овчарският жн карвах стадото, преметнал торбичка таннствените тайгК. Илн еие, Cllмyelr
ле. Помня зимната Ыlканция, но не по и надениците; прибра н парите. На вот! - заяви баща ми през смях и, не през р&мо, с комат хляб, два грам.ад- Смаилс, Джон Леббок и Емерсонl С
снеrа и поледиц'ите JI помня, а поради другия ден щеwе да стонс тьрrът - отс-тъпи.

[
нн суджука, конто мам• никог• не „ къ""u "" вас тръгнах llэ към неспоко"ния и ,..една слу ... ка, която разоъ.1нува цялото разпродажба на ПР"'.nечеленото, а през Уrоворнли бяха дll со двнжа със забравяше да сложи и някоя дебела 888 двадесети век. С в.ас и ваwнтl

село, особено младежите. Баща ми, следннте нощн обикновено всички уча- с-тар и опитен овчар, който да ме наr- книrа - и до днес са най-тре,гателно кннгн, без CllM да подозирам. че моЖ8как-то винаrн през детинството ми, с-тннци изгуляваха каnиталв1 напиваха ледва и упътва. Все се каня да разка,а милите· а моите спомени. Сякаш и се- би от оназн студена трак,1йска осен ,апак беwе кмет, държеше н кръчма. То- се, счупваха някоя rлав1 и с тоаа се жа някоrа на дне1н-)Jте юноши nрежи· га още сещам под краката си леден4_ мене кннrот• ставо аече съдбо(r11e още С• ne:Jewe обичu момцм.та ca11pw?we коледуwнето. аяв.аниято си npe2 нощите на онои т.а слана, сещам no nнцото c:Jit топлите
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КРУМ ВЪЛКОВ
чп. от У. С. на В. Ч. С.

ЧИТ_АЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА
В кпигата е съхранепо пай-голя-

ыото боrатстnо - ноаективният ра·
8р1 па човечеството. Чрез нея при-
,11.061ш1ште в полето па куятурата 11

поз1ш1111ето со обезсиъртяват п за-
пазват за полауване с години 11 ве-
кове, 11рс,1.ава1111 от 1ю1<0лс11110 па по·
колспис.

I{111т1та, обаче, иоже да бъде п
беще.наа, оставим л11 я да яежи пе-
иэволзушша 110 прашпитс лавици в
1ш11жарппцпте II домашшгге бибапо-
теки.

.
I{п11rата о двиоапея 11 устреыптея,

·i<oraтo тя самата е в движсвис, ко-
-rато ошцеторява кръвообръщешю-
то па пародпага ку.пура. 11 когато
ииа сърце, което да напрашпвя то·
ва кръвообрыцецие.

Ч11та111щ1?ата бибапотека в слу-
-чая се явява като същпвсно сърце.

Ти пе е само храпишщо, с11.?ад па
сбор от 11ш1r11, бсзразборпо разхвьр-
яепи. 'Гя првдставлива псщо друго,
по-нвяесъобраапо и осигурява пран-
-гвчеснк по-яесвото цаиираае па тър-
сопата книга, чрез систеыпата уред·
-ба па квижовпот-, богатство.

При това, тя цеш ,i;a деионраяи-
.вира и направи достъпшг ва ыасово
1JJOJ1зynaпe всички внвпия, ванлючешг
<В нцнште.

Не по-цаяна цеппа особепост па
чптапшшата бибшогси., е 11 отцо- Цостпгпем л:11 това, под свободно-
шопието u. къи пай-маяките читате- то родно цебв, пие ще имаие пай-

.ш, къы децата. сгънчевия празпик па 111111rата. Ща·
Днес nc111<0 читааище се старае да ст.111ш1 ще са нрисъстпспащите n

има 11р11 своята бибаиотека II паро- 1101111 па това народно тържество.
<Jen отдел за децата. Този щастшв дсп 11110 вече преду·

Читаяищнвпт деятоя съзпава чо сещаме, псrоnото заздравлваве пие
?пбва чптатеаят още от дете 1\31 се жадпо приветствуваме.????????:.....?..:.. ???????-

И В. КОЮМПЖИЕВ
председатея па Съюза па кпигопзда-

те,ште 11 111111»,? рпте.

ИЗДАТЕЛ И КНИГА
Мпоrо годили след освобождепието,

пък п до голяма степеп п сега, 111111·

чоавдаването у пас пе етапа здраво
регзаиеитарава, сощдпа търговска,
дойцост, uc създаде, с ;1ед1ш 11з11лю-

вия, едро капитаяисгически пред·
приятия на чисто търговска, търсеща
ропта върху 11а1111тала, база. Лорн те·
з11 иаключепцн пай-добре подчертават
<Нашата вшсъа - псички те са съв-
дадени от бивши учители, писатсяи,
от хора, конто любовта къи книгата,
а пе само псчалбата, r11 о тзаскааа
да работят II създават.

Та11а трябва да бъде п шес II ви-
ваги. I{1111rо11здаnапет0 пе е II пе б11-

11а да бъде чисто търговсна работа
Твърде ипого ку11тур1111, твърдо ыно-

<ТО въапитатеапи, твърдо ыпого духов-
-ни иптереси има n пого, за да могат
да бъдат пожвртвувапи за сэгетна па
-едпата ввчалба, ивчислспя в левове.
'Ту11 има II друrа, псчалба, която пе е
:за пропсбрвгваво - въаможпостта да
дадеш в пренраспа форма па хшяш
зора да сподеаят п четат мечтите п

еъзпига, да се приучи да чете 11

оояча нпигата, По този цачнп, де·
тото ще се 11ау•111 отрано да се пол-
аува от кпигпто, да развива своите
приролпи пакхоцвостп 1,ы1 науката
11,ш изнуствата II постсиеппо в него
да се изгражда у1 решшпят гражда-
111111, поситея Ila трулояюбио, възви-
111сш1 идоааи 11 обшесгвеци добро-
детеяи.

Изобщо читаяащпата бибяиотена
има граяаша 11у.пур1ю·соц11а.ша
роля.

Чптавищвият деятез живее със съз-
пациого, че с извършил вече еднп
подвнr 11р11 условнпта, 11011т0 & имал
за работа до днес.

За да 11ро11111ше, обаче, кп11r.аrга
ш11ро1ю между вс11ч1ш с.11оевс па па·
рода 1111, за да п паправнм обнчапа,
11 тьрсеuа, трябва 1<ы1 усн.шпта па
пашия ч11та.шщсп дол.те., да се пр11-
общят усн.шята па ппсате.ш па па·
учшш рабо'J11111(, на yчll'le.,;1 u на
IIOll'll(JI ч11111пе.111 D 110.ICTO па паро,,;-
пата просвета 11 11у.п1•ра.

Наi1-rо.1ем11п отечествен дълг ще
И11Пъ.11пп вашето общество, 11оrато
чрез всеобщото сн учасп1е подкрепи
и oc1rryp11 всп1ю ч11та.п1ще да купу-
ва за cnosrтa 61111б11отс11а всяка нова
I(ППМ!.

образ11те на творс11а·1111сател, да се
смеят 11 n,rynaт с псrоn1пе repo11.

Нашето кппrопздавапе е м.шдо
едва .!111 11ъ?а 11ецссетrод11ш11а

въsраст. И все пак, 11а11ъn шшре-
ды, е паправн.10 п про,,ыжава да
прави за тод1юnа мал1<0 време. На-
шата 1шнrа става nee по·уr.1сдпа, nee
по-11удтур11а. Иссышепо, нoiiuaтa зае
държа това разn11т11е, дорп го върна
назад. В обстапош1ата па едно раз·
рушспо 11 ограбено стопанство по пе-
nоля се вдошнха II печат II х"rшя.
Но това е npN1?ш1a, 11р11пуд11тс.ша

сп11р?;а, нопто с11оро ще остапо пазад.
И бъцарс1;ата 111111га ще става? все
по-добра, nee 110·11мържапа 11 110 пъп·
шоп внд, 11 по съдържапне, 11 по тех-
пнка. Защото. както мпоrо право ка·
за rодем11пт быrар11п Гropr11 Дпмп-
тров в телеграмата сн до 1шпrрсса па
1шшо11здатс.ште: ,,:На1п11пт парод се

пуждае 1tато от х.тнб II въздух от до·
бра но съдържа1111е, 11у.пурпа по тех·
п11чес1ю оформяване ,(! достъппа по
цепа бъ.нарс11а. кпнrа .

Н. МАВРОДИНОВ
Апрсктор па Apxco.1or. мpeii

книrАТА и илюстРАциятА АЛЕКСАНДЪР БАЛА?АНОВ

l{oraro, прс,1.11 11зnecrno време, llpO· па сюшя ч1пате.1 11 тoii С paзJll'ICU Мисли за книгите
/.шах?о особепосппе па .штератур- за раз.111чu11те ч11тате.ш. За по-rо.ш- Х1·бава е 1111съ.па па Шопсn1ауср
DIIП оораа, \JIIC се патышах?IС \JCO· мата част от тях тoii ? С?IЪТС\1 IICOII· за 1·•1с1111те 11 за rс111111те:
•ш1шапо па е,,110 мпоrо важно ошр11· рсдс.,сп - тоu е образ - тн?. l\0.1· ,,У11сш1 са т1111, 11азnа той, 1\Оl!ТО са
тнс. llнo оп1р11х11с, чо топ образ не ното чнтате.,ят с 110·11у.пурсп, ко.1110· прочс.111 в 111111r1пе зпап11ята си. Ге·
о опрсде.1еu добро зр?1с.11ю, че тoii то е 110·01111тс11 11 110-паG.1ю,,атс.1сп, шш, ?шс.штс.111, с.1ъ11ца па света п
!} образ_ па cъr1on1111e 1шr па деiiст· то,шова тoii 1ю11ы11n с въображс1111с· дnшатс.ш 11а чоnс•1сството са т11я,
1111?, по че псrоnнте ?·01пур11 11 под- то сп но-добре образа. I\OIITO еа сн пау•ш.щ м11с.11пе от кпи·
роопостнто му са смыш1, 11оясш1 11 Децата оба •1с nнмат оппrnостта rата па света•·.
че чптате.,ят е к<Jйто пr попълва със 2а да 11опы11ят .111тсратурп11я обра; II 1шоз1111а об11ча11е тая 1шсы, ма-
свон собстnепп прцстащ1. Tou е об· 11 те се дразнят от това, че no ыоrат нар 11 да uo о съвсем тана работа:
раз 011рсде.1еu във вреы?то, по пе II в да с11 го представят ясно. За тях той та... Защото, а110 па,щшшсм ;1ъ.1·
11ростраuството. пе може Да бъде образ - тнп. Toii боно в тайната па rсuпя, ще вндtill,

Героят па нзвестеri ромап n.inзa n трябва да бъ;1е 1ю1шрстс11. В тпхпа че па11 1ш11rата ro е доnс.1а ,1.0 таs
едпа къща. I{о.пюто 11 110,1роб110 да помощ 11,,ва 11.,юстращшта. Текстът сп.,а, кпнrата му е отворu.1а оч11те,
описва 1111сатс.111т тая къща (11011а да 1ш даnа съб11т1юто. състояш1сто, дсi1- ?а да съзнае, че о reпuir...
кажем, че тoir е Ба.ша11), раз.шчпн· ств11ето, а 11.?юстращшта 1ш опре- И защото пе са 11111ш1те нрпвп,
те чптате.1111 en я представят раз.п1ч· де.щ образа в прострапството - да ако от хн.,л;,а ч11татеJ11 е,,ва само

na ш1 11еrов1пе зр1по!ш1 по,1робпостп. петима nзнмат or кппrата това, 110•

От вспчко, . което казахме про11з· ето 11ма в пея, 11 това, м, копто тя
тнча неiiпата пеобхо,,1шост. l{ато. е п11са11а.
пом11сл1ш ма.\1(0 ще ш1дш1, че от то· II с11 ъшс.1я често: в уч11лпщата
na 11ро11зд11за II uеобхо1111мостта па па nародпте се препо,,;аnат )ll!oro
ж11воп11ста изобщо. До края па Рс· пред11ет11. По ще бъ,,с, rодлJ1а бе;?.а,
песаuса ж11nоп11ста беше 11зцядо 111110· ако от тпя мпоrо прод11ет11 бнха се
страцпя па 1111тове. хеrе11д11, рс.шш· 11ремахпаJ11 ппко11, 11ор11 11 да са
озпп текстове. Тя създаваше образ11· r.,an1111•1ю1, за Аа се въведе един сьв·
те па божествата, па оп11сапп в .ш· сем нов предмет учение за чете-
тературата .1еrепд11, па оп11сап11 в нето на ннигите .
евапrе.шпта ыучкп и пр.

Не

11ат време.
ровиш 11.1юстратор11, е?по качество, Богатите пе четат
1,oero образ11те па обшшоnешпо ч11· пю1аrr време. .

татс.ш 11яъrair. Те могат да попыппт Всекп сю1 да сп го 11зтъ.шуnа:
'' л11тературп11я образ във вс11ч1111 nъоб- е;?;пптс пямат време от работа; дру·

Иnюttрацня от ил. ПЕТРОВ ражспня. Tona о защото художест· rпте пяll'ат време от охо.шост п 01

прпятпо II всеело п охо.шо прекар·
n тоя с.1учаi1 тoii дава са?ю у1,аза· nепата творба е пезаиптересувапа. 11auc ua ж11нота, от 3аб:ш.1сп1ш.

шш - еднп по-добре паправсп с11е· Тп е II обществопа по същество. Тя I Монта 11c11pcua мо.,ба е: вс:1чни

лет. Лuтератур1111п1· образ е създаппе се възпр11ема от nс11чк11. да имаме време за 11ш1rата!
'·?,----------------

.Изкуството, подобно на народите, во- хаос н прелом на ценностите. Преломът rледнем жилищните кооперlJЩИН и после

Д'1 международни и междуособни вой- премина и през творците, Н се зара- звездите.

ни. Пон><кога те траят сто годинч, но днха безбройните даданзмн, кубизми,
никога не съвпадат no време с човеш- футуризми, сюрреал?.эми, витализми, Тая зависимост или, ако щете, тая

фовизми и прочее,
независимост на погледа е маята но

1,1З?)·стоата. Като следя едно '":>",=;ц:: н?-

Изкуствата придружават живота. Те ведено над дъждовната локва ,как диrа
не са самият живот, но не са и вьн от главьта си нагоре, когато утолява жаж„
него. Животът дава себе си, пълни из- дата си., аз мога да извлека от туй ?е-
куствата като акумулатори, за да нека значително наблюдение един висок
после от тях светл?на. Как така изку- nример на пиетет, но бл"годt1рност към
ствата ,ученици на живота, стават не- животв, и чак един славослов на боже·
надеНно негови учители, тук е една от стаеното. Изкуството издърпва човека
щастливите загадки на тоя свят. Тя -:е нагоре. Ето още едно негово черта.
крне навярно в това, че никога изку-
ствата не отразяват живота изцяло. Те
правят подбор на рвэnръснатите факти
'К чрез туй сгъстяване са образци на

вота. В '<оято en\)x, да се взирам, все 11дещия човек. Те слизат до мравката и
тове виждам. В гръцкат8 древност жи_ се връщат при човека, отив8т до све-
вотът беше съразмерен, всестранен, тец& н п8к се връщат прн човема.
хармоничен. Тая хармония се преля и

Иnюстрацкя ot ИЛ. 6ЕШКОВ

по. Все1ш попывJ образа па къща-
та с образн, 11011пf11ма във въображе-
пието сн. Но та11а е II с у.ш11а, стая,
пейзаж па открнто. Таю1 & 11 със са-
м11те герои па ромапп.

Героят е 11.11ад, рус, BПCOII, О ЧIIП
пое, с 11а.ша11, об.1ечсп в казаш1ш
дрсх11. И11i1-ма.шо, шшо111<0 десепш
хилпд11 хора отговарят па т11п особе-
пu чсртн. llce1111 or чнтате.нпе с11 прс,,-
ставп rсроп раин•шо. Веско ч11та,.
тел 11011ъ.1ва топ ске.,ст с едпа своя
определепа представа. Лнтературшпе
кр1mщ11 се .пжат, к1>rато казват, че
11звестеп автор p11cyna rеропто сп та·
Юl, че ПI внж,,аме пред себе Cl!. Без
съмuепне ппсатс.\nт се мъчн да ги
01111 ше \(0,\1,ОТо ? ВЪЗМОV:90 ПО·ЯСПО

11 1<01111ото по-добре паправп това,
то.шопа тoii е по-rо.,пм п11сате.1. Но ц

SОЯН 60ЛГАР воюва
.Седмицата на книгата•, която мине-

Изкуството
оскъдица, а истинското J,t.Зобилие Hll-

еа тази година под знака на една сгъ9е- лага известно урасновесеност, известна

-.ta духовна атмосфера, ми дава повод да въздържаност, еко щете. 3атов? С13

побеседвам върху т11ера7урни въnро- случва писателят да мълчи в деня на

си, чо-J.1то би.. нарекъл на.стоящи. събитието ,точно когато всички очакват

Често чуо.ам хора, ·· .. .,.о v··•,т доnиr той именно да заговори. Ала когато

с литературата, да ме пн:т8Т, защо пи- той най-сетне Э8говорва, събитието

.сателнте не улавят достатъчно актуал- възкръсва пред очите на света - nо-

·.ното. Аз им от, -:?варям аинаги no съ· бляскаво отколкото е било, по-с-трай-

щия н8чин: .Актуално е тооа, което
н,1 вълнува, не това, което ни крещ:.с

наС';еща. • За една м8йка са nо-акту-
-..елнн скъсаните чорапи на детето, кои-
то бързо трябоа да бъдат закърпени.
за да не мръзн8т малките, люЕ1•м?

..;.срачк8, отколкото изригв8нето на ня

.-wой вул?<ан, 3а който светът говор?.
'Всеки чоsек "".ма неща близки и Д8-
.печни. Тяхната не„тложност или уме-
реност, изобилието или липсата им да-
аат печат но действителността. Писi!!-

тел„т е 1(ато всеки човек. Той може да

бъде влюбен или разгневен, отчаян

мnи потресен, възторжен или презрн-
те1tен. Но забележете, всички тия съ-

стоянн„ той някак по-сложно, по-изо-
билно ги изживява. Когато имаш Д-lt ка-

.жеw малко, не е мьчко да го изкре·

сцнw. Првснлоното • често белеr н•

но, по-прегледно м, нвй"-главно, Н"'"'"'i-

тено с истинска човечност и нзненад-
в&Щ8 дълбочина. Събитието е пре-
създадено. Не че то е било лишено
от човечност, когат? се е развивало
стремително и е увличало със себе си

действитеп· ...СТТ8. Човешко е всичко, до
което човекът се докосва. Но хората

ките воНни. Иэкустrото D01088, коrато
народ""?те мируоат, fro е о мир, когато
народите воюват". Преди половин сто-
летие в дните на Зоnа е било може бн
все още Р""'можно на изкуството Д8
б· де в мчр ,док?то нар"::>дите св Pf"''"'"

вали, Сега вече ннщо не мnще да бъ„

де в мир, · ... гато ьо?нат8 бушува. Бу-
рята е всеобхваtна. Писателите, които
са У.мали жребия да се оформят сред
бурята, трРt:'"1' или да з8гинат, или д?
поемат жребия си в своите ръце.

Ясно е - изкуството съпрОВС".. tД8 жи-

са само Аецата, които пмат
пужда от 11.,юстрац1ш. I{ак бихме en
вредстаnшш Даптевuя „Ад'' ако пе
бяхме IНIЖ)\а.ш BC.1111\0.lCПIIIIТC Jl,110·
страц11и па Густав Доро, шш па
,,Доп J{11хот", 1ып „Мъртвн душrr"?
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Но пма още ед1ш въпрос, 11oiiтo
трябва да разr.1сдаме. Раз.шчппте ху
11ожп1щ11 създават разл11чп11 образ11
па е,,;па II съща .штературпа творба
11 това е съвсем сстсствепо тъii 1што
тяхното творчество е субектнnпо.
Тнп образи са едпаrшо копкрстш1 п
11ъ.ш11, 110 те пе са ед??а1ш11. Те имат
обаче вс11ч1111, а110 са правепп от да·

•
Друго едпо еретическо ъrое мпе-

пне, пнсаnо от мсве като ?юто ri като
реклама за l!Onтa кпнrа „Любов м
поезия'': Не е ?•чеп топ, коiiт0 u паii-
дыбоката своя пау11а пе ъюжо 11а

разкаже разбпрасмо п па парода, в
па па:ii·пе1'ю1те" ...

Защото тоя учоп, тоя ПСТIIПСКИ
учеп ще 11зnърш11 въпроспата споыа·
rате.ша задача в са11ат.а сп 11ш1rа, в
самата сп сказка, в самата сп реч...

И11еппо ще 110,1rотв11 за всяка
с.воя ъшсъ.1 ч1rтатс11п П!п сi!уmатмя
en. Иначе -иначе, защо му е liay·
ната?

Зпа?r мпознпа ще en ?;ажат п се-
га, 1;а1по са с11 казва.ш от во1;а -
от А.1е1,сап;1р11i1с1111п поет - учеп
Ка.шмах от предп двадесет 11 ,,;na
вена до сега, ноiiто е впушш1 па пе·
ра3умп11те да 110 ппшат rо.,еъ111 кпи-
rп защото, с11оре1, пеrо, ,,голяма нни·
га - голяма беда".

Затова бих жс.1а.t п аз да впуша
па съврсмепппцпте сп да, пе пиша,
сега баш т1111 дебе.ш томоn&, а по·
иа111ш 1ш11r11. . .

Предп ГОДППII, 11а11 по 1\11ВО,1.

празuнк па кпнrата, ппсах
па

само
TJIЯ дуъш:

Бс?пнто по четат - защото пя·

пак защото

Каквото и да му показва, то повдига
човек8, защото му ro nокаЗВ-lt с лю-
бов. Провк го nо-см.эл, nо?мъдър, по-
добър. И в тая задача нищо не е зе

пренебреrване. Дори това не е зада-
ча, то е самата природа Н8 изкуството.
Затуй когато кажем .поет•, под нь-

t:tв са е състояние да н8дникнат в сnоя в скулптур8та, н в архнтектур8та, н в Последните доводи са може би ня- къвто ч мериди8н да се намирt1ме, от„

та страст, когато я изживяват. Те имат литер8турате. Вижте Фидий, вижте Пар- как отвлечени за днешната уд8рна дей- крнваме зад тая дума едно светло nич-

нужда някой да им :- покаже. Водата тенона, вижте Софокпа. През средните ствителност, която иска всичко Дi!! е нает, която може и да се гневи, мо-

трябва де утихне, за да може д8 се векове мистик8та и схоластнкат8 прео- пряко, не косвено. Обаче, аз энам, че же и да се бунтува, може и да про-

оглед8 в нея образът Н8 жи'"ота И rз б,1адав8Х8, Те преобледав8Х4 и в изку- нищо не е далеч от човека, щом е н.э- клина, може и Д8 жеn60 смъртта, --'

добре разбирам. че днешните художе· ството. Вижте готическите к8тедралм, вършено в името на човека. Можем да но вършК всичко в името на светnи-

ствени творби приличат на слънчев вижте мистериите, вижте св. Том8 Ак- се разхождаме между звездите, стнгtt н8та, Н8 красотата, на човечностто. По-

лъч върху развълнувонtt стихия: те бля вннски. През нашето възражда,-?е нара, да заведем човек? там. Звездите са радн това, от всички синоними, оня,

свот, но коnкото и да св ярки, бързо дът се събуди, нзnезе из черуnкота си, част от действнтеnностто ни, както фа· който най-добре npнnяra на нэкус?ва·

.-..зче"зВ-ltт в ме8ндрите на вълнението. обозря външния св„т и nочнь да се бо- брнките и жилищните кооnерьции. И эа- та 3а, всяка епоха, се съдърж. 1 пон•-

Т8кнва звключення нt-1вярно ? nозволн- ри. И л"tтератур8т8 му беше борческа. виси само от отправленнето но очи- тнето .хум8ннзъм•: куnт, обожест•••?

ли HJ Зол• д• стигне до постулата: Е1роnейск•т• война свърши с нравстнн те, коr,ато мнн111ма no уnнцат1, де по- не но човечносnо.



СТРАНИЦА 8
книrд. и НАРОД------------------------- -- Ml

ПИСАТЕЛИ и ТВОРЧЕСТВО
По случоЯ кн1otroreседмицата но

енкетнрохме неколцина от r,?реите ни

nwcllтenн, конто любезно оrrоворнхе

но следните, поставени им въпроси:

1. Кое Ви подтикне зо пръв

n„т до nнweтef

2. Kot<aa цоn възлагате но книгите сн?

ЕЛИGАВЕТА

э. к..... Ваwн"т ндеелен чм.т,етел1

Когото nнwете имате ли пред 1нд един
оnредеnон читател?

4, Някоw писатели четат кннrи не го-
лемн автори Ч1рсз времето, когато сь-
здовот пронзееденкето си; ав други че„
тенето на книги през това 1рен,е е
пречке за творчесгвсгс. Кого ч кок че
тоте Вие?

БАГРПНА

l) - П1 <Jrтпрn3Й<'С'ТТО11!ПfПй пъя- rтpr11iп11 опретезвп читател. 110 се

рагт. като yqrn11tJ1ш n Търповгията стремя i? пппга тана, че 111 вадово-
,;eв11чrr1;n твмпааия. пяпигах първи- ля ХУJОЖССТR?ППЯ l!RYC П11 читател.
те сп стихчета. влъхповеяа от нз- който p?1tiПJ)? от пяr;устпото па по-
R.!In'111тe,,naтa жипописпост па. града е111ят11 П пяиенва от ПРЛ ПОПР. тозко-
и оношата прпрода. вя, коякот-, п ая самата. Нлто on·

2) _ На кппгата гп не нъяаагам топ, n1 никога ПА гъм довояпа от по-

предnлrнrrс.,по пякякв» оп„ете.11еп, ("Пl;ПR1'ОТО. - Меж11у яаппсяпото

пев. Ако тя успее. чрез въпаътепите в nnчo етпхотпореппе, напп .. ?. онова,

пея чynrтna. образи. 11тr11. ла юногпе поето яз -ъм ,.n1111я.,а II чужа в с110·

еъвпето п v,1,i па читятояя. _ 113 ,1v . ето 111.оnnn:пеппе. стоят ппечнпто п

•aJ!e вяпп час х,,1ожестnепа пасяя- n1,1мnяшnrтп-rА мп вя осъптегтнавяпе-

аа. паюет. отвих. ияп пък обич към то, бопяпепето с ввуна. вяика, пяча-

шпага живота. рqпvстмто. п яа го . та, риттм» 11 пп. r.rinu.тna па п111а-

ВJ11>"1"по?п яа работа: _ смятам. че яв. "'-- Rrчпата ра1.шка меж?У плс-

кппrатл мп е оправчяяя своето съ- яяа п пееъвършопото му пъпгыпе-

mеrтnvnаппе 11 е погтчгпяя» впга ППА.

екгочпа хv,nжсстnепо·ку.'IТУ])па п 4. - ПnРя nnn,rf\тo. когато пптпа,

то е сыепшите етрани па живота, но-
иго ви -е яабивага в очите,

Or,:111:11 елпого 1111 отвошевпе
штера гуриото теорчество започва
едва 110·1:1,<·110, през времето, когато
озодвах в ху,ожr.ствепата аналеиия.
Все по 1н'rо врече ,1:1 nз11мах участие
u в ра 1з111111п трупи. бях даже ръ11?;
1ю.,11тr1 11:1 трупата „Сnет.шпа
(1fl1:З-l!11 f г.] п "? театраяппта
1\>\'Па 11а I 1 Манелопска дивизип
(Jf\17 1· \ Пишех тогава и „с 11000-
.i.11" 11 „бо1 повпш". по n основата
на ссичко е11 О< гава шо вяканво пе-
доволство от живота. което ме юве-
ж1а rпr 11 до неговото осмивапе. Топа
ЮР-ПТР. от готямата )1111Ррпя, която
бяг прокарал в ветипството си.

·?. к? кча за хача възяатам па кпи-
гите r11? r, ,п\о ;1vim квяапо.: твър-
де <'"r"мrпл. 1kmщ 1шпrfl тряб!lа да
fi,r„зP ,:нnРн '(. N.oii:ro р:1::?11пства п11тя
,а c-i-r,щпrrr п·? чонnка 11ъм nпcпnwre
иа 1rn·ri,1•rн 1r по·mаст!IП1J жпnот.
('·,· тn.щ ,-?":t\)n.•" .ТJJябм да r,P 11а1-
nр•,стt11ж r:a )юпЧJ,!! страп11 cлonit
o'ir•?n II ъ:11r.щ_ оопто 11а паплрат
ч1rra1,.,1,1 1\11 фopinrpa сnопте мпс.1111 п
чync·rna та1;г,, l:эпт0 тоnа ro пспат
11де?.,vт1•. 1-rn"\JCJIII!Te П желаnnята

патрпотпчnа пе.11. пr. 'IP.'rn 1rnYrп ютпrп. мmoro се vn.•п- "" пsщн:r rra"<' .
ча•r n t1Рт?ттrто п мnпт1ам пиrлттr.то.

!\. - C:a,rn пr.rnтn 11пптя ..по пnnъч- И оfinотпото. пnram чР.та. допат<)
? FТ111n.·'!?!!"' <1\f'faтOJI' яа м?пе е

п11". mrair пnе? очтт mrro-rP.нr. "" 1cn- nA naт,1,nmn мпоt1пятата пттпrn. ПА
oнrn ,·ro;;,-'J ч,·пrтоvnа ПVЖ](',l<ra от

1'О'М " ПJ)елпnnпя„Рпо пnnпsnРде11пР.· 'IO•J""" rп;1rr11. кoitro
.я т,,nr.п п жежае.

то. 'Гornna re nпrrrnn" '" пnтта)IПА n
rпrn,r "" ттпm:? · мптnто ?mrълтя мтт 'Гоnа tte "ч11чп. че чптnтr.11пте ъ?п 111я·

-кnъrs пn пеrо1щте nnsf>nnsnnя-. ntiv- Р. t1re 11 пе<r п пе ,юrа ){а се съсредо· бnл •,1. fi"ъ?nт с?мо nпnР,дР.11епа кяте-

tжn"RРпп от 11'J..:'\THH''i'Т':\. nhn'"l!:ЩП?ППР'Г(),
mп-, R тщ.ri'1тя,.<) rп. f{)рпп X?!}:t.. тюпm NJ fi.i'f'п?RП JO мо-

. . Пn 'ТР""'(). r?PJf п1"1ntrптr?пРто пя pma.
t,репята. моче!fl'я п пn. Пn nP. ,mr.1111. тvtin"я 1<ттптя !fV11""1!V11IIM те•яттрето nте :щ?nпрn.ппя. R еnпо nrтпттrпо xv·

че n тл?-:пnn r.,V'IATT vrп11nя?r ?А пя- п пneim••ттn.,n11!Pmtl'"r(\ Ail mim•. _ ?1""""TQP.Пn npo111J1Pneппn моrлт ла

mrm, 1tобро хуложестnепо пропзве-1•1 Rпnчтт. nт ГМР•rпя nrътт n О'ГФТJ1,1111л.11я
ттnvr,nцr ][J),па 11r11t1пп xnnn. RОПТО ra

IPП!fA. P?TTII печn:t. RОЯТО МОЖО ,ta яаnа,ш :????') n:?P;o??:TTa?CT?u:?:::i. Псе ;??:
"Когато тrnmл по см!\ почпп. нямам лрvт оrъп.

t. Hf\ япnм )IЭ.m бп МОГЪ! шrnnit 06'1,Jp mil? 1'nit М1f А ТТРПОЯПIIТ. "" ml\
птrt.., ....r,_1 ,-r. 11:1r Jf'"l}J(f\ тт"m" ттп-опnР- Р ,юi't n'.1rп"t"-Ч. мn? ,;n,-..,.. - ту()?Ртt?

tР..1РП(\ ?fl 'М'RЯ. tfnt'i ТfП Пn1'fТПНТt? П()'" fi'P't'l'\fТ ТТ:IТП f1n'f'?'Г . .ТГnТП ff.lfП nn'11",n. Щ::t-

ПSffinТ''\'Щ 'fЯ TTfЧ''fP? Т{nl' пп П()'f'rml'11Я ?.lftrn П.'ll'П Пl'П(3М'РТТ - 11t'N{n ттnnРн 0
1'{'1 T:IППV"1?HfP ПЛП )'(':1 пrfl!'P.,fP "(f'IM? ,mtf f)Jl'П1R'flП - П П:1 ПPrn JТПmrt r, ,'fJ()-

°RnP тттт по1ттmп, JIii r? тmnRm<M'IP.. f>nn тт r ттnтт-e'l.n,emn жri!аппо na ме
R()Гfl'l'V) f'('I, 1\'MHtflQT"f Тf" ТТПТU'lf\ 'PПf'nRO 'JHJ"f1f\rin f''f...P, t''Т,ffi?T? nf1пч.
Ч'ЯМ'n rne,: пт,пnn11'Я'Т'$'1„ 'Ц,inm\ттn тн?птт-· ..... ТТn"RР1ТРТ() nт мnп'rр, ПTlnШHJf'lll'P-

RП rгn11ri пn?тнп, ТТ/'\ JТ{fJf!Hfr-1'\ Пflfl?ff- ППЯ' \ffi flЯ ТТЯ11Рf1'ПП тт:.пn:нщ nт iR'"""T1
<'JТТТ'"n ттn пl'nfiтn'1'Тf'fn т,,.:,яппР. trnPтn п м тт??-"'тnтРппn-тn Пfl? ,.nnnт:t. Чvт-

Ci,Щf'r"Y'"R?тt?TPTO. u Rnf'IТO Т(ППГf!Т:\ мv
по,rа ra. Pл111ю1vmno о?пmаnащ·пптме
дпсо rnnл,.,?ттпп. y-rnP. може да ста-
ПО МОЛ ("J'lН\СТеП ЧITTIITAJI.

4. Пnопесът па тпоnчестпо"'О
·ра1.1пqеп. кя11то ra n?я.tmmи ?nnnтa.
irn11тo са ри?.11ячпп п rn,rптe airronп.
Rнпr ?.f()ГЯТ д:А tJ?'r:'11' f(}.'lfP'\fW 311тnnп
тrrie? nne'1PТO, K()r:1..-.;, м,я)lаnат пnon,-
nereпneт? ?п. na Jn:l'l'П m11a ?юже !а

1HtrrP.,.nfJTf\ np,rпnпf'ftf'ПTT"TT ТТ:1 nт1?11ПЯ

?rtfl'Т,.'t"1н, 11fvm?тя тt пnP'f'() рп,... ПI' f'\fA 7ПТ'Т'Р. пппnт ттnпn"Rnrri Пf!tt'т.1пnn пn'Т'Р- пnnttl"'ГPTTO't'Q. 'Гn?а. оfi'?тте. ттяма pe-
'R rп.1r1 ,, !HH'1',,THF"'f п 11 tт'1'1'1fTTJ(n пn 1,,r,i.,. тт ттn,rятят ттп яn. нnr:iтn тпrm'\. ПА JПflR?H(() :111?ttPTTlJ'I:'. А ти) nrт,ттп,· na

кn•m ття,mтщ,rr ппттяпnо прлn<'Т!lеnо '"'"..." ТТе,,-я. Jtnrs ...n тте"""' ,п 11sfi11ra,r 111nnетт ПР rоnтт п м,n'ГП'Те па елп11

вя 1Jn11n11'т,щ
? П· Я. Rnr:)m 1mmя. ,,,,.пр ,rP ?!1 ..

()'fl t'RV'f(A'Т'f'I ТТ.11'П 1\{)f?"JY) пnп,fТЩ'\1' рsr-
пъ •Р n mнmма..,я. тт.m пnrато !Т'l>М

R'П''"'1)'\ ('':t,rn 'l'f'\'"""S\ (""l\f() f'Tf\'JR'P'r?. Жf\'fAПTfP. Jfц nттnQП?П rнn.nп ППТf"Т\1'·

11 rтараппето ла пажа }mr1>J!'l'R сп RO:t· rPlf япmn тт.щ ттnnnттn,тnтт, r• тя.1атт-

кото re може по·пrпо. по-mчnо. по· т.,Пll ti'l.пnnsп,r ттпеа.,,,.., ПII м.?"'"""
<mem П Г.111ТТТТ0 ПO·Rf\RC11110. fl-,,n 1JOП'ITT0 "!fP'!'n'I" -neпmin IIOPтn Тflflfll!Я ЛЯ TTJ)rl<JP·

тоn1, re кnпr, тr ед11а песъяпяте.,па mи- ...,, 'fn"PR. 1cnJ:,,.n 1"ra 111e:rar,re Ja ro
11!1\ аа ЧJrГaTP.tlt. Roil е тoii? Rой ще vчп. Сеrл пябпра,r

КОНСТАНТИН КОНСТАПТИНОВ
l. Roe яе е пакnра.110 )(а. тrочпа J& rпте сп. Иrкл., съм д:t nяir к,,с от

пптпа? - Паnстппа, пе япnм. Не жпnnт. TTJITT тrотте .,7,Х. rmтпа. ехо па
иоrа ла отrромря. по сп rттnмпям JIii· жпnnт. (noм.1111om сп.11птА мтr Мt rтп·
кол r."Y'fRR,. вЯRапnо rъtiwrпe. ттnmо r11.1rп) - п n тоnа Р п ПРJ!'l'Л. п r,m-
особепо в моя - ПJIП в чуж]!,Пя жи· С'l.ла п .'J11ЧJ!om v?о1Jдетnоnептт• п
вот, - което )la е 1111пчппа. п.ш попе cтoirпoC'П'II, пaii-пoc.ie. па nrsrna
повод - na да ПО'ТТТа ла ппmа. To.i- кппrа.
кова пеvяrпеп, тьii по}m.?пппрап е ?- Rornтo тrпmа. Не ?Гf!r.,п за нп-
тоя п1,111еmеп сnпт у чоnспа, че. е)(- пяпъn Чll"'1TAJI _ П1!1'0 neaJ!PTT. птrm
ва.m е)!ПП строги п1дппnаппя могат ПIРА.?еп. Мпr.11п rл"о яа pntinтaтa,
,а, mrлт ,шсто. а ome помче. J!a б'ь·

RОЯТn =·· За чтrrnтeilп. C'f'l)vna мп
,ат катеrорпчпп в резvJJТЗТ\1'1'(1 сп.
Ro.,rnoт0 по-падl\i!Рч отпnам п споме·
'1П!Те сп. ТOJ1Rona повече im се ("J'l)VRa

че '1'!111 по,nоnттоrт - ла пn11onma-

re. mrrатмпт м remл сnм като на·
пише ?оп?млr.mrето. М11ят юсадсn
чптnте• о nn<1. пnrrro "nmi, та11я na
пoчvnrтnvn11 n11i'ioтrrre )!П. че J!a вп·

вяm с JmVl'П1'E" .-owre vrеm11ппп. ип- ?тт 11 тп"I" пr.rъ11•nщРпrтвото поето a!t
еJ!ПТЕ!. п образпте па irr.oбnaжrппrro
<'П _ т. е. _ nrпчко. което обnа· сам япая. че те mraт.

яупа тnорчРr.Rпя птюпсс - е съmе· 4. ЧРта - ro.,eъm. ъrажкп, чvж,п 11

r.тпvпало 11пnarn у ъrепе. лорп коrато папm птrсате.,п - когато пе работ11

om<' ПР rмr V"""·' д ппmа. ?птеnатvnпа работа .. Прrя 1Jf1C?ie па
2. IIrл? ? Hm1aпna цел - rmen· ,ю!l'l'a работа пе чета J!ОРП п 11ест-

1111•1ерепа - ПIIMR!lf М ППТ\ОЯ ОТ ппп· ппцп.

mтca"'r.•. mп,анъ11 anтnn. пшrnno'() 1т

Ла А fРППS 1РIТ. хе Мn1КА JIR MV 110"

?,nrпn. И nf)naтп? ?а '1'11.,аt11·жпnпя
ПТ!Рй'!'А_, ттоттsnrnга " "nРТЯ'Г'!,ЧТН) J!R

O'r'Rnn11 r.тr??н"'m"I rтn:.ттпп'1 nrr m,nn?-
RP?eппrтn FR rn.i1п>1 xv•nmmm. nл •а
r? n'lfт,vпnтtп nт ft.,.tnт mmiн? тт.,п Р'/JП'П

rn•"" "tinan п ,а потmпrр П!\ с,mт J1,"1"

HPf'P'rfПT ('ТТ\?ТТnlТП. .Пrтттnn r 'ff\TT ('Р

е e.'1vm1•.1n
тnп3

Ая пР <1ета пrттo-
rnP"Тfl'М1t\пn JTTIP'II' ('Т,Q„йТН'IПР TTR П"()-
it'1"1'tfHfPПf1'(\m. Т'тr"f пnРя rtnp·щ? пя тщ-
f>n.,.от11 ff() r.,... й СА 'ГРМ"П'l,Т "" пй-
f1nтя,rя ,·r,1 ттn":1ri,rmnn. тт:нmf"ml\nПМ'I)
'" етmР п ,rпr,..11т1 ,а се nл>1fl'l'R fi"<>я·

"'"'/'\ПТТТГI. J(й'I"'() п-rппл с Тfn'fТН:M:!'ITTТf

кnп.11'д, '1P:l ,я мhme !ТЯ f>P "R1"f"ТТР nт
?r,-, ...."IV)'f'() Jt'J.1P•ro

J
e пnmя.Jri. 'l"nf'йm!

fr{'lf\TTnntтпrr11rl\'1'f) ря тнr-кn.lJ"l:n пnп:11.
тта _,п пnr, ,..,,,.....,) nr,a па Jr,nf>mr птr-
r:й:rrРл n'f..?11n"J.,m?т пям-nn.,.ппм-n п
r7,""""'"" оттюв0 пео°бхо.l(П?mя mmv.11c
м naf>n-r:t.

?

..

}[а oтme,PJIR .nrэ nn<>мP'r()_ кoram
tJAT!I. яп:,m? •• 1 . n,.ma. Н<1>1а,1 тa-
,rn-nя "Rnc.,rA. ТТРТ?. -Rnrятn vп пnпя 'lfПO.

RУП пппrп cтnir,-JттrтmnqP'N'TTП IT цапат
сnоя nP,. а п.•,liit i,ee по1111 п тrАnп- f\VPIШ п П'!? пптпп - 1Т ne•'l.'1'
па Пm<"ТТ от тn'"I" еР n<r•a.,et1я11я nrf\
ттn11Ртт? п ттnТ1мтn. 'P'n ТТV"Ж1Я'NI nт -пl'l-

япm1щn. пn?п()П'JtРП'l'nПТЩТЮ tJР'ГРПА пn.
TT'lfn'SftPf'ТRfЩA.· JfTT'Т'IЧ'J'ITVTla яппnчтщ. v·
('ТfJFPП() ;Jй rr, trirtl"1'nVЩl. 'f<{)fЛ"'f"() тmn-
П(Ч•'Т.1" IТй ::tя,m?JIP.fТ!lTfl 'ГP.Mrt ,:щпnтпщ

j[a 11R?flff11й П ?R 1f01!.l11M ТТ IТJ)OTTP.·

бъ.парскп езпк II умееха да 11лъх11ат rn па !Тflr,naТJ1<Ti.,тm<1 Jlt)nP:rt. f!7,.
.'!юбоn 111,м ,1rrrepaтypa<ra. Пърnпте 11nnr1,т ?а,тп n\e бме, J1П•я11а тля
кпr1r11. копто ъrо „поп.,епох,а," ОШ(I ко· ,:mтra ,,.ш нr. n111e тте о "Рmrтт. no
rато бя][ в първп мае, тоnа ??xru 11vн:1л-rn ,я nr""•ITT n тоа мо?rепт усп·
кппrпте: ,,Хп.,яда rr сща nom rr ,епо се ,rvncтnvna.
,,:Към пептr,ра па nемята".

Най·първпте :1!П работп. )1.аже де<r- Пn ясиqно ТQP.ai с, все пак, ъ1поrо

cпwre (от 3 к.11ас па проrrr!mазпята) отпосптмпо. "YI е;пrи е така. У AlJY·

са хуtrорпстпчпп. Изпъдnпд съм пя- rn е 11пnче. OrpYJ!a im се. обаче. че

кo.'IRo тетраJIКп с такпва „съ111mе- пair-011mrma.11eп п rочР.п me е оп?п

mш", ПЯROJI от копто 1{ JlO cera са ппrате.11. TIOWJ'OI ТТЯП·МЯЖJ\О 'М,J)СП ПОJ1-

се заnазшш. Апо пзобmо може Аа щюпаm па roJrшm nnтори пре11 irpeмe

Cf) ro11op11 ?9 ПО'\ТПК ПО ОПОВR npeъre, Ra PJJOffl'O ТIIO!)'!l!<rГJI()

КРУМ КЮЛЯВК ОВ

1. 3атрудшruаъr се да кажа, 11ое

110 е подт11r;11а.10 за пръв път да
anma. Топа по етапа. 11звед11аж, а
,rякак nостспепво, само !JO себе с11.

Аз шrmex п рисувах по-добре от
.1.руrарпте сп още в проr11мпазшrrо.
Формnрапето па 111Тературшrrе ъш

1!аJ\.1011ПОСТП смятам, '10 )\Ъ!Ж\1 il,O

ro.11mia етоuеп в па, свопто тoranam·
нп учптезп (И1Jап Грозев 11 Oroяn
КocryJIROB - в проr11ъшазпята, Бояп
llепев - в fi!МП\IЗШl'ГЗ.). -RОПТо 1ша·
1а -'об1,р ието1 за прРпо;r:?вавР nn

АПНЕТА Гf

r

към

констднтr.н н. ппкtнов

1. - Има 11,11.1111 яеп•сан вакоп:
'!'М'епето предmесrпува П11сап6ТО. След
ъmого 11 )moro четrпе. когато съ?па-
ипето се претоJ!арв: о прочетеп ма.те·
рпы, когато дуmата се е обоr11:rш1а
с впанпл, обравп, впечат.1еппя, n
едпп моъrепт хрумва мпсъ:rrа: дып п
аз пе мога па пл пnma пещо по·
,а:обпо?

И)rа If нещо друrо. Maмmt Гор111•

в ста'11!ята сп, ,,Как се паучпх )la
п11mа", 11авпа: ,.На дnaiireт ro;i1шP
затточпах да рnзбпраи, че съм вп.?т,,
п])з11шnял, чувал пеща, за копто
11JЛбпа п дорп е nужпо .1а pa?liR·
жа па хората. Отрупаше мп се, че
зпаъ? п '!j]Jствуваи пmютr пеща пr
тьii, ка1'() лрvrпте; това ?,с cъ1Vmn·
вапте п ъrе пac,'Poimame бесПСIК"ЙПО"
Нужпо е ПJ!Очее II m,зпаппето, t1e
mra na юажеm пещо пово па б.шж·
uптс сп, RОСТО друг по е RasnaJ!.

о„ ъrа.'!ЪR аз прп?обпх страстен
патщ пъм четепе. Ваща, ъщ, KIIIL'O

yчrrre.i п JJюбозпатмеп иuтеJ1пrепт,
шrame noraтa бпб.шотепа л между
д1Jvтото Сборппппте na паролшr умо·
ТRОТIСППЯ и )!l)yrп RППТl! о ПЭJ)ОJ!l!И
пеепtr. n mсстп ю?ас вече четл][ Пеп-
110 Cnяneir11oп. Поразп ъrе IТJ)ABO;r:t му
па Пvmюmonaт<t бмада „Песеп заJ
всmп O.,?r". Почпаха ?а ппmа ба-
-??.дтr пз паrпnя rеропчеп епос, попто
бпх че1. Rrnчiю, поето (ill][ ппса.r
пъnn11тс пя1ю.11ю rолmш, пnоста1JЯХ п
уппmожаnах. Изобщо, uПRora пе
съм ?омлrп от п:1птrса11ото. ВП11аrп
мп rP rтnvna, •re паir-rубамто юr
JJJ)nna1JrJeппo р, том. RОМ'О пе съм
патrпса.?.

„Cn.11oд1ma" - пое.11а в проза, :1а 11w

1.0.шо д1111. С.11ц 1'()Da се :1a.11on11x аа
роиапа „И,'\е от ?0n1111пата". По, а?-
що започнах да 1111ma ромапп '? lI то
na е тру,1;1ю да се обясm1.

2. Истп11с1tата 1ш11га па чо11с11а

боrоn,.1ъхпоn?11 другар. 3атоnа се en t
Ш! ?а nnПia сър,!СЧПII ТШПГIJ, u liOlcru

м тpt'1m1 .1:юGовт;?.. Пщ1а? 11 т1,р п
бъ.,гар,·1шя човс1:. 11сню1 да 10 11v1,1,

Jl(:t !ШТО 110.ЮЖ!ПМСП, ТВОТТЧСС!\\1 Х,1

parrrcp, с едпа откр111·а. честпа п ·no

бодо.1юб1111:t i\yma. И още о,що же.•?
да ПОС111ГПа С 1\ШНl!Те сп - да ,,б

.1ъх11а с .tюбов ПСПЧJ\П 61,.парп п .\I!.

ю1 виуmа, че пяма по-rоа!ямо б.11щ;,.

от жппота п че той е пай-nпсm11ят
;щр от Bora.

3. В процеса па творчеството не
мнсх11 за пппоrо. Не со nдъхповяnа11
от това, че ще м:е четат, а от жа:ца.
та Аа 11.ам път па оппл пs11орп n MQ·

пс, 1юято в1шаrп ъ?е дъnжат в 01110
папрсжош1е, 1<оето мпоrо често n1fiп-
na в стра.11аппе п безизхоппост. BCI'
пак ппсате.,лт в мепе пай-вече pa3.
qJfГ'J. па ЧJJТaTeJJЯ П ТО ОТ опя IIIJГ,
погато 1щнга.та пзi!еRе от печат. Вrя-
ка моя RПl!I'a отпечатана. мп пос11
рааоqарова;ше. Имам чv1Jство, ч&
BШl'JRO xyoano. пn<rереспо п орпrв-
nа,·пю ъш се е пяплъзпа.110 и?под пе-
рото II че съъr тrуспа., па пях спят
с11по педопосче. И с отnоnево сърце
чапам ?унат:t па Ч!fГате.ш. по пе •
па пр1111ТТ(а. В оъщпост тоnа е саио
па пръв поr.11ед w11a. Истипата е, че
ппсатедят nnme, па?;то сеячът сее. И
ROJIRO'ГO се!ТЧЪТ )mC.111 sa тпя, RО\!'ГО

ще ядат от пеrовпя хжяfi", ТОJ1кова mi-
CJIП п ппсате1лт ва чrrraтeJ111Тe. Пп-
сате.1, чптате.1 - те са све'l"'Ьт - Т&
са пе)!е.111ши, ваmото sa вс1mо твор-
ческо nело са веобходш,m попе )Ilia·

1. 'Гоя оъ11рос sacяra. 11очтu це.,пя
ми ж1шО'г. П11сатсмп· n м?пе не се
проб)'А11 JJЗIIOAOaж, а В ПJ)О,t'Ь.1же1111е

1111 ПOJICIJ(' ОТ ,\('Ce'J' ГО){ИОI\. И 11111Goa

да кажа, че ос 1,111 е ю111аnа.,о про:1
у11а )а етапа 1111сАте.1. Тiакто no ЪJО·

же да се 011peJ1.c.111 па11а.1ото па чо-
вешката .1юfion, така о,·т:ша зnfiy.1c11a
11 тай1шта на 11юрчес-1·1юто. Пншсх
;rъ.н11 1111е,1а, ра:,кааnах ра;11111 с.1учю1
11 прrж1111r.шщ1. 11змш?1ях щн111а:11ш,
но пс11ч1ю топа нраnех ?а 11зяnа обич-
та 11 11р11пърз:шоспа err гыr жrшота
п б.шз1111те с11.

Пламна Еnрооеттека<rа 11ой11а. 3а-
м1111ах па фронта. Pa1111?n \\О теж1ю
п 11?.,язох от t•rpoя. C:ie,1, пато папу-
спах бо.,п11цата ерrщ11ах едr1а oro'<f·
падесс1·го,,11шпа .l(еnоттка, оuнrшах я
11 в края па воiiпата, 1J .1:ппте па сеп-
те}mр11iiс1111п fiупт ние се ож11п111."е.
'Го1·ава бях :iъpno без J;Ofl<'JI, та тряб-
ваше да ЖJJllCЛ П()П ]JO,I.J!TMB'!'O сп.
Събрах11е се СОАем .1,упш в о.а.па се.11-

с11а стая. поято пп с.tужщпе на r;ух-
пя, спалпя, rостпа п кп.11ер. Вратата
п 11зл1rяаше папраnо па уJ•щата. Теж·
Ra nсжа11с11а орисия! Пашата пърnа
брачпа rодипа бе ве11опос11ма. JI{cna
1111 па;mа духо11 11 вщJ0qщ1 с едри
съм111 да оплаю<.а д1111Т6 си. Аз а раз-
б1rрах, оuграждах я с 1·:п?v.ш п обпч,
по ж11.шщпата Ъ!lrnepя п нрачпото
бъ1!еще бяха по-с11.ш11 от ъr.,адостта
п .11юбо11та.. Не 1roжnx м памсря' пп-
па11nа работа. В таков:?. едпо състо11-
ппе аз 11осрещ11ах про.11етга па 1919
rоюша. Чсрпата ка..1 изсъхна, шшпте
се раззе.1сю1ха п пебето 11nб11C'ГJ)R сп-
ппте с11 очп. Трыпа.х ,ца с11ита!1 вз
Сухоnолс11Ото se11.rn""" та дапо паме-
ря щша11ъв изхо.;:. Ве.11с.1еппето па
1rрпродата засихп отча.лппето mr и as
за почпах да. ъшr.JJп за са)fоубпйстnо.
Ед1ш ден .;сгпах ro.11or.11aв 11 зачапах
да умра от мъпчоо у.11ар. Но, вместо
.{а до.!оnя сух11Те стьmш па смъртта,

е до :моя слух ,цостптпа д11ппа, nезем-
nа музmш. Orop11 ьш се, че r.шсопоте
пдеrа едповремеrшо от дълб11ппте па
веъ1лта п от свет.mя простор. Ога.-
нах, содпа][ па трелата, 11з11а?11х TOlJ·
торчсто сп 11 n:tmrcax e.l(Ila nъзхпада
па сnет.нmата II nещо съвсен пптшr-
110 за .побоnта. Оr,щ11я деп аз тrро-
чстох паmюапото на моя бпат. Той
се трогна 11 пnрсчо съдбопоспите ду·
ъ?п за мепо: - ,.As пе можах м ета-
па ппсатс,1. но т11 ще станеш. Работи
п ще усnоош !" На ;,руrпя ;?,етт започ-
пах съ:шате.шо .1а тнорл. Fl?n11rэ.?

людмнл стоя?ов

ма ,tymп.
4-. Об1!'!ам .Jta чета. поrато ne тrmпа.

Bano•ma JJП тnорчеспата n·,fioтa, прf)-
ставаъ1 да чета. Всеки ПflОЧетеп реА·
през тоnа. 11реме мп се CТflvna пзп-
шеп, песпопосаи, уъ1ъ1УГ11011. По па
)rасата, прод ОЧJJ'Ге мл, ПСПТIС){СППО
трябва .!а са пшюп 011 юoбm.nrre n
11птrrп. Не rп paR'1'!1apmrм, а само nt
съзерцавам:. То11а съзеnтт?ппе вяиа
Пl!ЩО общо СЪС СЪJ1Ъn11U111пето ПII
1шпmте, а. е е)lпо пътреmпо nазJ1пп11-
вапе, еюrа ТОJJi!ИПа. r,оято пnпъJrna о
псжпост п 1m.11oc,r света в е}lпп BllJ\'t-
][aп snъп. Jюirrn уепорЯDа пухrа ,
('.Jстrпте ъm 0'111.

постпгпа по-rо.1я?10 съвърmенС'J'Во t
СJЮЯ'!'а работа п )la ,!а'« 1JJ)eз 11еа
na хората пяхакnа ра,tост пжп OJ"
жпе sa борба. Вппаrn съм бl!Га.? о,
,,c.,1aвn,ra" r;ато от п.rтк.a1tJ!!I oпe&VJ•
rтno п съ?r тrрещочпта,11 свобо}lата ·.,,.

б'Т,дn а 'fn "7,с себо сп, а на UJI01!11·
ре•е91, ·•

1
' СЪМ f.!0!\IJI 'IПСТО 8

ПТ'о,-?, rt 11а •7,л. Or тvк п цех
та. 1,0.,10 11ъя.,ага.,1 па 1mm1Т'ГО rл -
.?а 1шоса Ч))е? тлх ОJ!ПП .tъч uonoчt
в хоnснw.ге :1утm1. по 1trmrre па ТТVП1•

r;пnn: Г·10иJо,r :кrп сещ11а ло1е11•.
:J. - r,·o:ie.1 'lеп. m.ra. не rамо пr•

rnтP.,r?п по п чптате1ски ,ri.xг. Jl:a
51.JPm ,т,,,,.,l'!СГ.П чmатс.1 (' Сi,ЩО А1Я11

nп1 ofiщrernpтт дыr п е}!Uопре.чеJП!I)
П11{VРТ!Ч>. 'Т'9 е .мерп.10 ва RV.1ТV1)·

1rостта па чита<rе.'1"11. л:1111 чете e;m11
п.ш JIDVl'l!

·
кmrrn. 3a'ТQn., :щ mr&11

вппаrп ПJ10.1! ППJ'( .!Мепа кaorero11111
'111Тате.11тr. )mояппа ·от копто ми тrпmа,
mrcмa. П<'тrозпаm хора. кowro че RJJI·
ТПТ1vnат шп мп 1а.м; съnС'!'П. То1111

0 R:t мепе П1Н!"Т,П1JО?ПО UOJ?9JIO. qa·
m()'!'() от of\'жn<"l'!'n па, и?en.mom пn
ТJPTTRJ1PC'J'l10Тo ме ПОС'ГаRI' R J)/'?Jll18
ofi"r<r1111onr;a п nmтarп ?nt пnпnmщ qi'
,пrrem1тy])a/J'a пе е пето oтn.'lr'IPJ!"O.
nпrmc п 11e1oreraNto. , пnтrr,n1r
чоnеJ)П(а ,,e.iiпorт. rвързnnн r ж11110·

Т.'1, П РТТОХЗТЛ.- ffЯR<1rл. '!О'ГПХ )\ПОГО П nез11?1·
по. 'Гоn? fi"rщr, r!1P1!!IOI. R orpo,moro
юrпжтто rmoп1noлcтno в пnше nТII'""
ЧО'Гепето mяlina ;ta се раппопn.11f.111·
ра. Пnе:1поЧП'Га11 пзnощтте, к.'fac1TTI.II

те, към J<ОПТО ПОС'!'ОЯТIПО er J!J'ЪП!?''·
У меп обачо rnonчec-rnn и четrтrt
ra J!llO nая.mчвп пеща п аз c-.rЯ'J'1111.

2. Ппноrа нr. ?ю е б.1азnп.та м11съ.1- че ппсатеялт, освен ютптrrгr. тpяtinR
та, която nъs!larnм па 1шпrпте сп, - .in. mrru впnагп !1116.! оч11 11 мпn .IТJ)'t
-'а ме сочат с П])ъс.т. То:ва ме съrуща-mrrоЧППR ir.11 пo?na.mre 11 r1пп !РУ!
nn. Дnn ПСЩf\ rл ме p1,ROROШJП: 1:1 VЧ"Jl'Л')[ - ЖlJl\(\'l'I\ " '"



СТРАНИЦА t
РГИ томвпеаски

ЛОЛЪТ НА ТВОРЧЕСКИЯ ЛУХ
ДИМ. ХРИСТОДОРОВ

ВЕСТНИ/{ кннз АJi
Cle.I\ като е преииаая през тшяди

tl'IJIB в своето развитие, творческият
tовеmко дух е съвдах вай-веаявото и
•1-моrьщо свое деяо, варечево кпя-• В 11ъ1чипвnте стравици па едва
IJIJIF& са затворени копаецията, въз·
10pra о шача, както па един човек,
raxa ва цеяп народи и епохи. Itцпга·
18 е, която свързва вековете n ппя-
АJ(Jетията ешв с други, защото и пър-
ввте, веоръчпв опити па веопптоие-
вия още пещерен поауввяр ,!,а остави
fe.,eзu u резки по степпге па първо-
бвтпоте en жишща, вояеы J11Э.1 посо-
uм като вачаши усщял да ое съв-
1аде квягата,

Чрез квнгата вие опоававаме па-
ро;111те, историята п ку.1турата. Чрез
магическия чар па оювото пие се
7веждаме в пай-съкроввнптв '!(Ътчоm
1а иъдростта, чрез книгата се vч,щ
яв възпц, па обич къы човена и0'nро·
треса. Представете ся какво би пред-
етавяявая живота па вашата шапо-
та, без творците па словото, без 110&-
гите, мъдреците II фшософите. Ове-
гът може да премине през хиляди or·
вьове, материците може да бъдат раз-
дн·саюr от гневът па човешкия обп-
.?;еи егоизъм, Do протешатите ръце па
ядещите мяада геперацив ще търсят
всянога тия, !(ОИТО съвкават чистата
вепритворва радост па всяко изку-
ство. вай-вече онова, КО6'!'0 се твори
{1 чара па родния еввк,

Когато в рацпата утриnа пие зър-
нем по пътя вякое дето, взело по,!,
яишчица своето букварче, пие из-
питвамо веобикповева радост, защо-
то вваеи, че това букварчв ще го от-
веде до гояеиия извор па поввавието
« до бевоыъртавте вравотвецв цевпо-

ств па живота. Още от тая крехка
възраст, one приучваме детето n по-
бов къя книгата п към веопеаияото
сънроnище, което се съгържа в ней·
пате страциця. Ние правим всачни
умия ,_а създа,!,еи ч.1тура, защото
О11)10стве110 саио с иу.1турата се вяи-
ва в вевабравпыяте сграпнив па исто-
рията, само с ку.11тура се придобива
безсмъртие, както за отдешия човек,
?а"а 11 за народа който го е родна.

I{огато небето па.а; едпn парод П.!!И
Шt,!, една епоха се помрачава 11 буре-
воовв обгаця цреявещават буря то·
гава иай-сиrу11сп белег за упа)l?к и
за връщане в мрачния стадий па вар·
варстното, е вачипът, по който отдея-
шrre човеци народите изи епохата се
отнасят към плодовете па човешкия
творческя дух.

Вшите гя, че се създават вваш, в
вопто биват уш1щожавапп с подюдя-
щ11 диви тържества кпвгн па без-
сиъргяп творпи. тогава е дсшъя ча-
сът, когаю човекът 6 съвсем б.1111во

до ж1шоr11010. За съжаяевве, посавд-
пито сгра шшв от историята па Евро·
па съдъ1Jжа1· такивя варварски спо-
мени, от които има ,!,а се черви дъяго
вреив натерцкъг, който беше майка
па човешката It)'!ТJРа и цавша-
аация.

Пие, обаче, ще вървим по доетойпи-
те пътища па възхода. Ние ще съз-
,1;аде11 побов кък книгата, 1<011то ви
отвеж11а от букварчето до А11011а.1пп·
соса. Тоя път трябва да навърви все-
ки човек ц всеки парод, за _.,а иппt
от пвыаыата към реашостта, от тъи-
пилата към: светпшата, от сиъртта
към бввомършето.

Почти· всички пвсатезв от предо-
свободите.1пата епоха оа ш1а.?11 свои
вестввцв. Г. С. Раковскв е ивдаваа
в. ,,Бъдещuост" (1864 r.) в Буку-
ре?i П. Р. Сгавейксв - ,,Македо-
ния (1862-1872) в Цариград; Люб.
Каравеюв - първо „Свобода"
(187.!), а посве, след снирапето uy
по яскаве па турското иравитеасгво- ,,Независимост" (1872-1874), ?
№ата 11здаваи11 в Букурещ; Хр. Бо-
тйов - ,,Дума па бъ.наршште еu11r-
раити" (1871) в Bpauna 11 „Зuамо"
(1874-1875) в Букурещ. ГоляЪJа
част от тия и .qiyru задrраu11ч1ш ве-
стпшu1 се съз.11.аJ1.е с.1ед освобожде·
uието па бъ.11rарсю13 паро,1. orr фа-
нариотс1<0то uro u е.1ед като 11ърков-
иите борби poJ1.11Ja nо.111т11•1ссюш ко·
ппеж за быгарска J1.Ърж.ава. Едпов-
ремепво с борбата, за; освобожJ1еш1е·
то ua бъ.11гарсю1я пар,од от турш,ото
шrадичество, истор11•1есю1ят 1юмеnт
па.?ожи па вестnика u ку.ятурnи за-
,!,ач11, ва първо ъ111с1? - грижи да
се обогатява кшrжшщата 011 като

.QР6.?:ство ва вравстнс!lа устойчнвост,
.i:a се 1101пг.а ваююпа11111л ?ух па
бъ.1rари11а п веговата па родпа rop·
.1,ост, 1а иу се в.1,1,1nа вяра в собст-
вените иу си.11и п ;1.а се подготви за.
са.иожертва. Все с or.11eJJ. иа тия за·
,1.ачп. Любсu ltapaвoЯon печата 110-

вечето от своите рафщзи II повести
във вестииu.ите с11, Х'р. Rотiiов-стn-
хотворепият.? си в Rараве.1овu 11

вайте се от обстояте.11ствата! К{)йто
от вас остаuо без работа и няма. с
каюю ,!,а жuвее, 1юuто от вас изnа,!,·
но и пе може да. врехрапп децата
cu и които от вас има ш1ие-
реu11е м стапе „бдаrородев" про-сек 11 да живее no-.iecиo от иеб·
.11аrородпuте" просецu, пие го ;?вет-
ва11е JI.a стане учител, п.11и да пише
раз.11ич11п кш1ж1ш, и.111 да издава в&-
стшш. Тия три заплтuл са .1еспп, в
по.?сзш1, 11 сити. А пашата пубJика?- Не грижете се за тая пуб.1пка!
За пея между ахтапотът и шопските
царв)'!I! и Мра.11орво море, иежд}'
!(Оt\Ошната 11 гаргата п между М&-
м11ш-11аша п llютопа не съществува
шшакnо раз.а11чие. И така, купете
cu пера II ЪJастu.10 и захвапете свои·
те запятия, ко.11кото се може по-ско-
ро, защото J1.Пешиото развитие па
българския паро.1\ с пай·бдагоприят-
по за врабците" . . .

С.11с;1 Uсnобождеuuето one вижда-
ме паче.ю па внкоu вестпицп заета·
ua.111 пак rшсате.ш като П. Р. С.11а·
войков, It. Ве.шчков, Захари Оrоя·
11ов, Ив. Евст. Гешоn II дори Ив. Ва-
зов през 1880 г. ръкОВОДII в П.1ОВДНJ!
като г.1авсп реда1<тор в. ,,Народев
l'.1ac" в отсъствието па Велuчrюва,
който по това време заъшuа.1 за Па·
риж да CJ6)1.na право. За своето ре-
дакторство Вазов кавва в спомените
си: ,,Пишех по.штическrr уводни ста·
т1111. по без подппс, п продыжавах
гдавпо да печатам ст11хотворев11я във
Decruикa."

В първпте го.11ипп оо вашето ос-
вобож;?е1111е вестш1кът отразява г.11а.·

впо по.111тичесю1те борби за органи·
з11рапе ua м.шдот0 българско княже-
ство. Макар тия борби да се израж·
дат в парт11й1111 ежби и гопевпя, пе·
rощ1те страници пе са лпшепп от
ку.пурпо II ху;\сiжествсио четиво.
До?,11 13а3ОВ печата в „Народеп глас"
цс.111 поr??п 11 л11тературп11 рецепзпп.

А Иречск, коiiто е tнл 1J проды-
жеuне ua три п половипа месе11а мпв
от пърnпте рел,а?,тори па офшшова
,,Бълrарсrш r·J1ac", ш1mе в сnоя JI.И&-

ипик по повод па ед1111 упреl\ за без·
проrраыотпост па nестюща, че прог-
рамата па быrарсюrя вестиш; от п&-
гово време sпаqело: ,,Х" о nаrабои·
тнn; ,,У':. е бабаптнн, побоiiппк; ,,3"
е магаре Jr под тезп бу1шп, доста-
тъчно бпд0 ,,а се nоrтавп за автор
кое да е .1пnо от Л1tбера.10ата 11Jп

Jiопсерnатпnната партня. Пporpa ,пта
па ,.Бъ.нарски г.шс". оба'!е, е фор-
муд11рапа още в първня брой па ве-
ст111ша от К. Сто11.1оп така: ..3ащи·
та па быrарскпте пптfрееи вре;,.
F,щюпа. пос·1u1111еп тnр. ссриощо 11

безпр1rстрасmо 11зу,1авапе II обяспе·
ппе па ?rnoroбpoйшrre въпроси, кои-
то ната)певuо се пораж;?;ат в ?1лада-
та п11 държава. дма в:11есто празво-
с.ювпе - ото цс.,ите, па 1101110 на·
m11ят вестппк п пашите сп.111 са по
свет?нп".

Дпешппят наш вестпnк да.,ече е
падшша., своя прод.хо,1011к с орrапи-
заuията си да да;\? съб11тпето като
пов11иа в моЪiепта., с правствевата си

во.ш па обществен пзразиrел и с
прозреппето с11 па двигате„ в пожи-

тичсскuя, отопапсюrя II културен жи-

вот, както това се пове.1ява от пащю-
иа.шото пи бuтuе, от иацио-
палиото вп предопроде.10Ш1е. В
тая сложва орrап11.s?uия па вест-
ШJКа са привлечено ппсате.11я,

ъ1уsикапта, театрала и други
куJ1турu11 тружеишu? с право па ре-
дактори, ва които е предоставено да

дават прецеuка ва ку.пурпото събll'
тие, да ro разгласяват u утвържда·
ват като духовпа пужда. В това от-

поmепnе ве?тиuкът е пsместu.!! спn·

сапuята, които имат оrрапnчев кръr
читатели, нуждаещи се от широко
обосновава пол1m1ко-обществt;па, oar

учпа и.ап ку4турпо историческа l!IJ·

CЪJI.
Писатмят пре11.почита ;i;a види пър·

во иапечатапи своите произведевш1
във вестпuка, който ги opaDn достоя-

ш1о па дссот1<п ХП-'Ядп чuтате.ш. Съ-

щото виачеnпе иъrа и вестuш<арска-

та преuепю? па кппrа? за попуlя?-
иостта па писателя, ноито цепи пеи·

пата обектпвпа J1.УИ8., както и вее"С<

IIJIX'Ы цепи хубавата кпита. <- ·-

OBIJП ВООТDИЦК О Т. В.
Така се зачева пашата саиобит-

па художестnена .штература, ко,1то
дyxonuo свързва паро)l.а с 1lе.1ите ua
по.шт11•1еск11те борб11 11 събужда стре-
11е;?ш за и з д u г а в е па nародuня
ч.11туреu уровеп. Освеn това, вест-
пш<ът запо•ша )I.a C.IICДII всяна 11з1яз·
.щ кnиrs. и сериозно да кр11тю1ува
пеiiпа1·а. .штературпа cтoiiuocт, каr<-
то това со виж;?.а от вестипщпе
,,Сnобо1,а" (rод. 11, бр. 20) и „Uеза-
в11с1шост" (от 31. III. 1873 г.), где-
то се преценяват J1рам11то па Добри
Воiiп111шв 1<ат0 „бозцветпн безж11з·
пею1 11 безrрамотшr", а r?роите иу- прп.шчпи па хора, които „не хо·
J\ЯТ па сnоп собствспп крака, 1а. е
джраке,1и".

Хр. Вотiiов е още nо-взпскатмев
къ? съвремепп11unте си писате.11и. Не·
гово•rо сп1хоrвореuио „Защо по съм
11 аз поет" е една характер11с1111tа ва
шюате.11ска без11ътп11а, без11)1ейnост и
бОl!с11.111е, а.ко не я занаятчийство,
пасърчавапо от .ншсата на из,щг-
пато общество и оформена духов11а
пуж;?.а. В статията си „Длъжпосппе
па ш1сате.111те о ва журпамютпте",
печм·ава nъn в „Незав1ю11мост" (rOJI..

IV, брой 52) той 11росто сравпява
тнн свои събратя с врабците и се
обръща ИЫI тлх със C,ICДUIIT0 подп·
гравателпп ?уми:

,,Пос.,у111айте, )IOI! ъш.1111 гыъбчета,
моите старешки съвети п възпо.1в1·

ВЕН. КАМЕНОВ

дом и КНИ ТА Д. ХРНСТОВ

rласовете Hl!I живото, ко?то Т1tрсн прав? nредседатеn на Coq:». nечат.
дото н свободото. 1анаятч. сдружение ,,_.

AD rи четеw & hа„стина уд?олстоно и Кннrи1& на домошната бнблиотека
·-

богатство. Тогава домашното бнблноте· налодобяеот общество от хора, лнwе- к н и r о п Е ч А«а не е разкош, а необходимо услоаие ни от злоба, rордост н лицемерие; от
на животl!I, Мнозина обаче правят от приятели, конто гооорят откровено н О

I
ткрнването на юrгоnечатането е

домашната библиотека нам.форт, npe? честно н с конто разговаряме открито, една от най-светлите tстраници на чо-
ръщот книгата в мебел н украса. Но като пред изповедниц11. Те имат моn..- вешката исторня. То доде възможност
-съжоляввм такива кора: те со нвnопр&- ща добротворна

·
сила. Като .неподвнж·

--sнмн духовни бедняци! Но скърбя за Ните звезди те остdвот неизменни, не·
хорвтll, конто четат, 8 нямат своя до· зависими от промените, излъчват со?
машна 6116лнотека, защоrо те с& бога- стаена с O е т л и н а", Затова не ни
тн с духовни пор-ивн. Рано или късно
сба4С то смогват да си устроят своя
'-ГЪЛ от еднtа домашна библиотека, в
1r:оято имат пр.:sво на достъп само нз-
бреннте, до-стоЯннт6 и човеколюбнвнтq,
..sмигн, онези, конто заслужава да се
четат и препрочитат, с които заслужа-
1.а д.а жиоеем. fе.3и 1tниrи са живи съ--

щества. Крият винаги един човек„ както
ас?хи човек крие винаги една ненапи.
?ена книга в себе си. Те ни допълват,
нне мислим чрез т,х, те nрао"т жиаото
14и обилен и безкраен, свързват ни а
J\Юбов н дружба с хората.

'Зотово кннn1те е домашната библио·
·тека nриличот но технн1 собстве?нк.
·те с• нэроэ но духоано сродство с чо-
·•еко, а TJIJ' 144мнр.,ме себе си. Ако кни-
rrмто са храна зо ноwня дух, би тря6-
1оло домоwнота бнблнотека да бьд•
!РОnеза, която дд 1-1"' npP.длiar-c1 хронатD,

''СОято обичаме. Лакомстаото тук с.е са·
м.о отрова I Понякога в домоwнота

бнбnнотеК4 ·могат да проникнат н моА-
нм, и хипнотични, н маскирани книги,

но ноwият остър акус не се weryвo:
nрогонв8 неконеt1кте гости, tte npnн
1раговет& но нашия интимен свят, не

·не е одно н също да нмаw книги н
ма четеw книги. Но да имаш книги и

ТАНЕТО

остарее и мнчески, политически и АР· характер,
четене, но която жадно се nркемаше от трудещи· лициято за тия му действия.

те се no село и гродоое. Тоя литеР4ту- Благодарение но особеното nоложе-
време за всичко, дори до

до умре\ Им• врема и зо
трябва сомо до поиска до ,у,те и до

поиска до си направи дом.оwна биб· 1-1ие, като занаят н изкуство, към печа-
тарството со се стремили много хора.
И не е чудно, че из неговата сред•
са излезли, в чужбина и у нос:, eem•ttМ
дейци като Георгц Димитров.

ра нзиrра peun1тeлt-1a роля в. С' здl!lване-
,А8Во виза на всеки паспорт.

се увери, че то на положителни хора, с воля н ха_
Наwите часове 3а четено со много

·м:nnко, за All rи прахосваме неразумно.

8 един ·живот човек едваnн може All

nрочетв хиляда хубоаи н ,начитслни
аннги, и точно за това е длъжен а до--

.машнllта си 6и;блиотек.а до има онези

аниrи, с които правото на отдих в жн·

еота се преобразява в и3куството да
и с полза. Това

Г1иотек.а. Тогава тоR ще
дом11от н кмигато, конто се допълват, paKTf:"P, които изнесоха на плещмте си

създовwт вътреwнато и нстмнсм нето- всичките съдбоносни събиТ'На,?, които нн

доведоха до великото освободително
ри.я на асекм човек.

Рд&ОТНИЧКИ, СЕЛЯНИ И СЕЛЯНКИ, ТРУДОВИ ИНТЕЛИГЕНТИ, СТУ·иРд&ОТНИЦИ
се чете задълбочено
е тишинато, в която книгите сеят ми-

спи и предизвикват мисли; това е при

аичката ни да търсим опора 8ЪН от

историята и улицата. Лnкомото и без·

мерно чате.не няма нищо общо с no·

коя на теорческато самота, когато и

м:ъртанте говорят. В тоя въздух книnс"'

•• на домашната библиотека roiopt11т (

НАРОДНАТА
ДЕНТИ, УЧЕНИЦИ, ЗАНАЯТЧИИ, ТЪРfОВЦИ, ИНДУСТРИАЛЦИ, - Ч Е ТЕ? Е

ЧИТАЛИЩНИ, 06-
КНИГА, ПОСЕЩАВАЙТЕ ЧИТАЛИЩАТА, ЗАСИЛВАЙТЕ и СЪЗДАВАЙТЕ

ЩЕСТВЕНИ И ДОМАШНИ &И &ЛИОТЕКИI



СТРАНИЦА fO

Н. КОНДАРЕВ
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КНИГА И НАРОД

САМООБРАЗОВАНИЕТО

КР. МИЯТЕВ

nрхеопоrическият ииститvт
Основите па Бъягарскпя прхеоло-

гпческп ипституг са позожепи чрез
осповапого през 1909 rод. Българ-
ско археояогнчесио дружество, което
обслпни вспчнп български учсnп ар-
геояоэи п исгорпцп в София п про-
nrп"··,ятn. "ГnР" ,.n,rжrч•,.,ю 11nnr1.mo-
ствева ю 1 !!21 г, п пазви гояяма
гейпост. нояго лале спхеп тяасън па
бългапската археология чрс:? мпого-
бройпп ртзкопкп п нпижоппп трудо-
ве. Заслпата "" лпужеството п пуж-
яата от подобпа опгапиваппя в
Бъзгарпп биле ппавилпо оцепепа
от пранителетвото, което през
1921 r. със спеппааеп вакоп
ппететроп впхеояогпчеекоте ,1pvжe-
етпо в Апхсологичесн« пш-тч+ст. По-
мr,тнrт Р тгтппоп тт„ ттnтnfi11e па rn-
ропейгките апхео.тогпчегкп ипгтптетп
плп ппхеологичоскп птколч п е пвп-
впат от закопа за самостойпо паучпо
учпежлеппв, което се ynpanлima

·

във
осповп пя 0°nfieп тт-тяп пот въохоп-
ппп пагзор па Мипистврстпотв па
п-а1>nш()'Г() ппогвепп-ппе.

Българскипт апхеологпчоскп ппстп-
тут има за пел га пготчва всестрап-
но старипите п ху;?:ол(?rтвеппте па-
иетппцп па Нмт?nпп. В своята 35
гояшппа лейпост той се е прплърнал
строго нъм прелппсаппте му от закопа
вадачи, като се е стрвмял п да рая-
пгпрп повечето от тях. От неговото
сппсаппе „ Изоестмя на бъnrарския
археояогпческп ппстптут" са пваеааи
досега 21 тома с около 6000 стра-
вппп; отпечатали са п 31 отвеяпи
кппгп, които са группрани в сяед-
нпте серии: Хуюжеетвепи памегтгипи
па Бъпарпя (4 кпигп): Попуяярпа

ашеояогпчесна бпблиотвка (4 кппrп);
Матср11а.пr па историята па София
(12 нп11r11); Огделпи труюво па Бълт.
археоя. ппстптут (2 кппги}; Матери-
аяп за псторпята па Пюпдив (2 кпв-
гп); Маторпалп за Пговдивската
обтасг (3 кппги): Друrп падалия
(4 кппгп). Всички пздаппя па
ипстпгута са обравцовп откъм
въвшпосг п съдържание. В тях
е събрала, почти пялата българска
археоюгическа пауна: в тях уча·
ствуват пай-вишп бъягарски и чужди
учени (руски, юrосл?nсrш, турени,
упгарски, немски, швеицарски, роыън-
ски II др.); чрез тях е пръсната па-
широко 11n Бъягария светяппа върху
мипаяото, пещесгвепата II художсстnс-
пата нултуря па паролите, които са
пасвяявааи бъягарсната аемя: от пре-
дисторическо nремо до средта па XIX
век.

Падапяята па Въагарокия архео-
аогпчсскп ппсгитут разпесоха едпп
кяон от огечествепатя нп пауна 11 във
всички европейеки страпп. ТР са
търсени паврвд, защото те елпиччи
ссввдоияваг междупародпата апхео-
югпческа паукв за археологичсскята
работа n Българпя. Чрез сnонтl\ п?-
даппя Быrарсюrпт архсолог11ческ11
институт е n бл1ш1ш връзк11 с дссст-
ки паучпп 11псп?тути в чужбнпа (а?;а-
.1,ем1111, архео.10г11чешш 1шст11тут11,
дружества, му?еп. б11бл11отею1 v1111-
версптеrсюr сеъшпар11 11 пр\' С
тлх тoii разменя рсдовnо своите 11з11а-
ппя п получава даром срещу тпх сто-
типа чужди СППСtШ!П II KUJIГJJ, cтoii· ...
поспа па. които е огро1?ша.

L-

А. КОВАЧЕВ
Директор но уннвер. библиотека

У И И В Е Р С И Т Е Т С К А 6 И 6 Л И .О Т Е К А
Ушшорс11тотсната 6116.шотеиа е

ocпonaua n 1889 rоднпа. До 190! rо-
днпа т11 се о парнча.ш б11бл11отска ua
Внсшето )"Jll.111ЩC, IIОСЛСДПОТО ll
1901 ro.1,1111a о 11рс11мс11ува110 па уп11-
nсрс11тот. За ocнoneu 1ш11же11 юют са
поедущu.111 отп?•снаппе шшол1ю сто·
т1ш дуб.11шат11 от Coф11iic1taтa народ-
па б11б.шоте1щ, !11ШО.11Ю СТОТIШ
дуб.1111щпr от П.1011д11вс?-ата на-
ро,1па б11бл11ото1tа 11 1;п11ж11ата сбнрrtа
па дружссrnото „Позпа11 себе с11" прп
Т·ьрповс1tата Пстро1?аn.1овс1,а бoro-
c.,onc1ta ссJ1111Н1р11л. D rtpaл mu пър-
вата учсбuа 1·од1ша б11бл11отоката1 о
1ша.,а 2.400 1ш11r11 11 70 сп11са11ш1.
Първият уредпнк 11.а' б11бл11отека1·а е
611., проф. Лщбомнр Мш1сп1ч. l,116.111-
отеката се о оuс.1ужnала от сс1,рс·
таря па Внсш?то у•ш.шще Jt от ед1ш
схужпте.,.

Ушшерс11тетсната б116л11отска' со е
развивала със същата бързиuа ка?tто
JI у1111ворс11тета. Тн се е старае.,а
да удоуетнорнва, според nъзможuо-
стнте, пуж1111те па у1ю.шчаващ11п со
брой студсrп11 11 преподаnаrгол11. Cnc·
цналпнто кш1п1 започнат да се далат
па съотnетпнrо ссашпаршr, rшстнту-
тсюr п фаrtу.петшr бпб.шотекrr.

.6ЕЭ КНИГИ НАРОДИТЕ СА
ГЛУПАВИ КАТО СТАДО".

в. хюrо
Едпо 1rощпо оръж11е, паре,, с nоеп мообраэованието со 11311ач11ха до пaii

пата ъrаш1rпа 11 nост11жеп11пта па тсх- nпсокrrте nт,rxo11e па пауката, .ште-
mшата, 11rpa огромна ро.1я за сразя- ратурата. 11зкустnото. без по.1ож11тс.1-
вапс па п?u1-з.Уостп1rге nparono па пата 1tn11ra n пеiiтют0 оrромпu зпа-
чо11Р'!Сстnото - фа11111ст11те от nr1rч- чеппе за сююобразоnапг.сто, пе 611·

юr rтра1111 11зобщо 11 пс11сrшп разбой- ха мог.щ да nостшпат това.
ппче?к11 ?,rг.•ернзыr в часmост. То- Разбнра се. пътят шt сюrообразо-
ва оръжпе бе по.1ож11те.,пата. проrре- ваР11етu пс с .1сн: тoii с тру,,еп, стръ-
с1111111та, бор1rеrщ1та юшrа. То зае до- 1ren, ла11е1111rт. Марнс казва: ,, Цар-
ато?по място в арсспа.1а с оръжпя за сни друмищ:?, водещи нъм науката,
разбнnnпо 11 nапаслпе смъртопосеп не същестьуват и сRмо оня може да
у?ар па ?11т.1ср11з1ш. '!')'It со пропnп се надява да стиrне сияйните и вър-
сn.•а11.1 на пау1шта, па техппката. па хове, нойто се катери по каменистите
пзкУстnото. па борческата реполюдп· и пътени, без да жали труда си".
оuпа "псъ.1 11 т. п. По п1,тя па самообразоnашrото

В.шпп11сто. обачо. па тазп сп.,а пмеппо, ,шозппа са прео.10.т<rва.ш n
е то.,коnа огромпо. че можем да го шша.?ото, прсо?о.,пnат ?пес II ще
отнр11е,1 nт,в вспка rт-r,ПJta па nоепппя прео,10.шnат в б1,,1Рпr? х11ллд1r преч·
rcnrii: п1,11 вrлrю откр11т11е па пау1шта кп п са, от1 а.ч11. отnnат п ще от11-
в1,n вrrrш "aiicтop па пзнуrтпото; n 1шт папрсд. Пrпю поnсчс. на канва-
псmю па111rпаппе па стопапсrште де- то и голяма висота да бъде поста·
srтс.ш; nъn nсл1.а птщпатпnа па бо- вено образованието, то самообразо·
щеСТ11r111ша-апт11фа11111ст; във ncerш ванието, всякога и при вс11чни слу·
по,ш!г nn по.штПJtа-отечестnепо- чаи, ще се я1>:-,ва негово необходимо
фро11т<ш01?. допъnнRние, Пепа по вабраnяме то-

Пп"? 11 пе ?inжn да шrа сыmеnпо, па п поnеждапаiiнп 11 отстрапяnашш
че бсч к1111rата Е;111со11 611 611.1 nснч- nш1•1юr rop,rПJ<!!ll!I II п?еч?ш по пътп
Rn ?pyro. по пс п това. rюсто бе; По- па самообразопапrrето, да r<рачпъr
·ren пе 611 моrт,t да б1J,,1а топа. кnето c?re210 ныr сFет.ште 11ърхоnе па. пау-
бе n е дпос за пас; Макс11,1 Горки rtaтa. ла техшшата, па открппrята,
n стоmщ1 още, които по пътя па са- па творчеството.

В 1900 rод11па се 11р11ома прав11.,-
1111к за уп11nорс11тотсната б11б.111отеr..,.
В ucro со rouop11 за 11слта па 6116.ш-

отешtта, за дзъж11осп1тс па псрсо-
11а.1а, s:i. уреждането 11 11зползуnапс-
то на б11бл11отеч1111п шrот, за нpa-
JJaTil, 1ta б11бл11отсч1111п 1юшпст, съста-
nсп от членове па а1tадом11чссющ съ-
вет 110 сднп от псеrш фзну.пет, за
11зб11рапо на 1ш11r11 за nсп1,а rtатедра
от с·1,оттют1111я 11рспо1,авате.,, за ро.,а
па 11з1111сnа11сто, nrшсnапето, 01111сnа-

псто, 110,\реждането 11 по,1n1,рзва11ето
JUL ю111r11то, за обслужвапето с тнх 11

пр.
В 1911/1912 yqc611a rод11па упп-

верс11тетс1tаrа б11блrюте1tа е 11маJ1а
13.139 CЪ1JIIIICIIIIП в 78.927 тома 11

508 cnrre:Jmrя. D тазrr rодпnа се ос-
по11аnа 6116.шотечпата кrшrопезпrrца.
В същата тазн rоднпа упрамешrето
па бпблrютс1tата е 611110 поnерепо па
по1ю11111ш Столп Аргпров, .който 11

бепrо д11pe1tr()p до 1936 roдrma. От
1937 до 1945 rоднпа пМоnото място
бе заето от r·п I{11р11л Сопзоn.

D 1913 rодппа А1шдо1111чесю1лт съ-
nет е non.?11rnaл въпроса за оmсчат-
вапе кarraлora па ?;пнrпте n ушшер-
с11тстс1шта. бнб.шотеиа. Toii щял JJ;a

ИЗКОРЕНЯВАЙТЕ И ПОСЛЕДНИТЕ О С Т АТ Ъ Ц И О Т
ФАШИСТКА И ВЕЛИКОБЪЛГАРСКА ШОВИНИСТИЧНА КНИЖ-
НИНА!

РОДНАТА БОРЧЕСКА КНИГА Е МОЩНО ОРЪЖИЕ ЗА
УКРЕПВАНЕ И ЗАСИЛВАНЕ НА СВОБОДНА, ДЕМОКРАТИЧНА,
КУЛТУРНА И ЦВЕТУЩА ОТЕЧЕСТВЕНОФРОНТОВСКА БЪЛ-
ГАРИЯ.

В ОЧАКВАНЕ (rравюра
...,

на дърво}

??чп?n и ю??r?л ?т пай·па?ото
ПРН 60РНС КОЖУХАРОВ Н НВАН ЛЕ·

снчков
Посетихме Борис Кожухаров и Ив<!lн

Леснчков, първият - ед?н от най-стари.
re печатари, вторият - между първМ:те
жнвН' издатели в България.

И двамете наближават седемдесета-
т-, си rодин? н въпреки това още се на
.де'1ствителца• службе: бодри, весели
re ръководят nредrриятията си в тия
трудни и за ..:н1,отата времена.

60РИС КОЖУХАРОВ
Заnнтан, кога н при Какв...- условия е
Jаnочнал печатарската сн дейност, г-н
Борис Hoжyxar,c-it нч отговори:- Постъп1оtх К"'"О реботннк-печатар
но 12 rодиwно възраст 8 1889 rод. при
Янко Ковачев. Там престоях две rод?
чн. Сл,.,д- това служих к?то nечетар 8
Враца до 1898 rод., когато постъпих

ската nрофеq.я понякога е ?с:в:ь:р=з=а?н?о-и::--л'"и_з_и_р_в_н_ап_ь_л_н_о_п_о_л_о_ж_е_н_и_е_т_о_,-.,-т·о-=-----------------
с вълнения. Така в 1908 годннв nеча- ще настъп ни:Я не носят голяма печал? на нздо--
тах · ят по-светли дни за българ-поз?,ви на социалнстите против то- ската книга. теля.
rаваwното правителство. Полицията бе-
ше узн.вnа за тия nознвн, и цяnо отде-
ление стражари дойдоха да обискират
печатницате I ми, но позивите не бяха
намерени, защото робоiницнте ffавре-
ме rи изнесоха от печатницата.

поколение
войн...-к. В 1899 rод. постъпих в печат-
ница .Либерални клуб• в София, на
която станах директор-стопанин през
1907 rодинь.

Следната година започне?х да пече.
т.е?м nолитнчесl<'Кя ежеднеDннк .Народ-
ни права•. В 1908 rод. печатах вестник
.Работническа България·, en.•Пролета-
рнk• и en••Н.ачаnо•, издавано от Н.
Харлаков. В моята печатница се печати
и първият том от .Налитала• от Карл
Маркс, превод на Георгн Бакалов, съ-
що и .Половият въпрос• от А. Форел,
обемистият двутомен труд на Иван По-
пов .Миналото ..., българския теетър•
и друrи.- Доволни ли сте от веwата про-
фесия!- Доволен съм, защото чувствувам,
че това в моето лрнзванно. Почвт.ар-

- Какво мислите эа днешното
rопеч.атане?- То има да преодолява грамадни
трудности: липсl!lта на хартия, на печа-
тарски материали, на работна ръка.
Обаче, утрешният ден може да вдъхне
повече опт?ми..зъм, защото днес любо-
знателността всред н?рода е много ло-
разnространена, отколкото преди 40-
50 години. Хубttвата книга, българска
или преводна - ще намери днес и
утре много читатели. Трябва д., проя-
вим мално търпение, докато со норме-

Вее. Ста?ков

НВАН ЛЕСНЧКОВ

кни-

- Кое Ви подтикна да започнете из-
дателската си де11ност1- Вътрешното влечение към книга-
та.

-
И като дете, както Ми разправяше

манна мн, винаги съм ек играл с кнн-
rи. На 21-годнwна възраст, през 1897 r.
?.tздадох книгата .Песталоци•, преводот Д. Грънчаров. Втората ми издадена
кн11га„ беше брошурата .Американскап1
жена . След това издадох брошурата.Генералната стачка• от Хенрнета Ро-
ланд Холст, с предговор от комунисти-
ческия лидер Васил КолаРов.

До сега съм издал около 100 педа-гогически съчинения. Мога да кажа чесъм cci специализирал в изде?ванетС: на
::::лни пиеси. До сега съм издал

300 такива. Обаче такива мэда-

струва тorana 17.000 .,спа. 1J \!JJ4
rодшш со панра n11.10 ново прv) •1nане
за отпе•?атваuо 1tата.,оз11те 110 фншна
сrrстсма па отдо.11111 rtартопчета. Ti,
щс.ш да струnат 50.000 депа.

Ба.шапсюпе noiiшr през 1!!12-
1913 11 Сnетоnпата noiiпa през H11 t-
1918roд1111a забаппха хода па б116.пю-
теч11ата работа. Продължаnа се съ-
стюшпето па оспо11111ш, азбучшщ 8
с11стсмапJ111111я 1tата.,оз11 110 фнmпата
снстоыа па пишущи ма111111111 до J 936
rоднпа. 01· 1937 ro;i.1шa ф1111111те 00
omcir,3тnaт в •rа.шата б11бл1ютечnа
печатпrща.

01' 1889 ДО 1918 Г. уn11верс11теn.т
о 1шад 3 фанултета: 11стор111ш-ф11.10.10.
r11чес1ш, ф11з111,о-матемапrч?ск11 п
10р11д1111ес1ш. От 1918 до 1921 r. у1111•

верс11тетът се уnел11чаnа пос.,е.?омтс.1.
по с ощо 4 фа·ку.?тета: мсд111111пr1щ
аrропомо-лссовъдс1ш, боrословсюr 1;
ветср1111арпо-11ед?щ11псю1. Заеj\по с тнх
се осповават мед1щ11пРиа11.1, :trpf\rФ.
мо-лссопт,дс1tата, боrос.?овската п 116.

терппарпо·1rодrщ11пската б11бл1нэтеRн
1tато мопоnе па цептралпата упнnс?
сптстска б11б.шоте1tа. С топа уппвср-
с11тетсмта б116.11rотека увелnчп още
поnсчо своята деiiпост, обслуж?щii1ш
7-то фануJ1Тст11.

В първнте rодпшr уппnерс1петскаr?
б11б.шоте1tа се е по1ющаnа.?а яаедпо
с упиuерсптета (тогаn.а. n11cm пel'{aro·
r11ческn курс п в11Gшо уч11.шще) в ца-
шrето па J-na мъж1tа rпъшаз11п до па-
метшrка Васп!! Лсnсrш, където сега
се помещават физ1шо-математ11чес
1шпт II медrщuпсюшт фанултет11.

С.,сд това, · ?ълго npe1re, тп за
е1'{110 с 11сторп1tо-фплолоr11чесюrя фа-
култет, се е noмeщana.,n' n з;?:аппет?
на DасплпRди па ул1ща Moc1toncкa 8
еа" парсrшя ?nорец. В 1933 rодп11;
се заnърпr11 сепа111пата бпб.шотечпа,
сграда n дnора па реrtтората па ул.
Цар Освободите., 15. Тя е строепа със
средствата от р;а?реппята па, братя·
Емоrп п Xprrcтo Георrпевп. Обаче п
тащ бпрлrrотеч11а Qrpaдa в тезп 12'
rодппп се оказа педостатъч11а, 6-ота-
лшото II IШ!!ГОХJ)3Пl!Л11Ще пе събпр&
повече от 120,000 тома. Голпъrа, част
от бпб,шотечеn ннrrжеп шют се па-
мпра n фа1tу.?тетп11те, семнuарпптс,
ппстnтутсrште и клrш?rчппто бпблпо·
теrш. За 1944/1945 учебпа rодпп&
упr1nерсптстс1ш11а бпб.шоте1(а п ма
238.906 съчппеппп n 335,249 тома.
Упнnерситетсната бпб.шоте1tа е пaii·
ro.rmraтa пауч1та бпб.шотека в Бъ?·
nарпя.

ИЗДАВА lЩiТРАЛЕН J>!НИUИАТИВЕН КО·

,
МИТЕТ ЗА ОТПРАЗНУВАНЕ СЕП?IИUА НА
l!НИГАТА по почин НА ?IИНИСТЕОСТВО-
то НА ИНФОРМАЦИЯТА И ИЗl(УСТВАТА·
РЕДАКТИРА. RОМИТЕТ АТАНАС дАЛЧЕВ
НИКОЛА l<OHПAPER, д.р ХРИСТОФОР дР?ron. ПРОФ ИВАН" ЛЕКОВ, СТЕФАН СТАН·

ЧЕВ И АНГЕЛ ТОДОРОВ ?

I
ХУДUЖНИI.\И : СТ. СОТИРОВ " ЕВ. ТОМОВ

: КОРЕКТОР. НЕдЯЛКЛ Б. ДЕСЕВА. • .

I

ВЕСТНИК КНИГА И'НАРОД'СЕ ОТПЕЧАТИ

I

В 20,ООО_БРОЯ В ПЕЧАТНИЦА ,НАРОДЕ/t '
ПЕЧАТ.. - СОФИЯ.------

- Какво мислите за сеrаwното кнм-
гонэда ване?- То е доста мъчно поради лмле4""
на хартия н на евтина работне ръко.
По-рано за печатане на една лечатн&-
кола плащахме 600 лева за

•
2000 ек-

земпляра, а сега печатарите искат
12.000 лева.- Какво отношение имате към бъn·
rарската оригинална кн1-1rа1- Доколкото мога, насърчавам JI,

Издал съм до сега много оркrнналнм,
бълrарск.,. книги, главно пиесн.- Кон ваши издания са имали ноА---
голям успех?

:- Пиесата •Тежат ми, мама, оковн,-
те , драма о три действия за епопеята
на Хри'сто Ботев.

Д·р Хр. Нв. Драrо•


