Трети събор на българската книга
През настоящата 2006 г. Третият събор на българската книга под патронажа на Министъра
на културата ще се проведе от 26 октомври до 2 ноември в Националния музей „Земята и хората”.
Наред с Националния музей “Земята и хората” организатори на Събора са Дирекция „Книга
и библиотечно дело”, Националния литературен музей, Националният църковен историкоархеологически музей, Съюзът на българските писатели, Народната библиотека “Св. Св. Кирил и
Методий”, Националната художествена галерия, Народното читалище “Николай Хайтов”,
Фондация “Буквите”, Институтът за български език на БАН, Секцията „Филологически науки” към
Съюза на учените, други организации и издателства.
Чрез Събора неговите организатори искат да се даде възможност за пряка среща на
читателската аудитория с автори и издатели по време на премиери, творчески срещи и
дискусии, с цел да съдействат за възпитанието в родолюбие, за съхранение на
българщината, за популяризиране на български литературни и научни произведения и
преиздаване на българската класика.
Първият и Вторият събор протекоха успешното с общо над 60 изложители; 60 премиери на
книги; 20 поетични рецитала; 10 изложби; 10 събирания и дискусии на кръгла маса;
безпрецедентната среща на министрите на културата на България; стартиралата поетична
поредица “Аметистова роза”; литературни викторини; творчески срещи; книги с автограф;
разнообразни награди, включително наградата “Аметистова роза”.
Някои забележителни успехи на Втория събор са: два и половина пъти увеличение на
посетителите; литературната викторина “История, език, култура” със стотици участници,
предимно ученици, голяма част от които спечелиха ваучери и закупиха книги от
представените издателства; наградите “Аметистова роза”: за автор, издател, художник и
специална; присъствието на именитите съвременни дейци на българската култура като
проф. Андрей Пантев, проф. Божидар Димитров, Мая Вапцарова, проф. Валентин
Ангелов, Димитър Иванов, Виктор Пасков и др.
През 2006 г. задачите на Събора ще се обогатят с нови:
• Повдигане самочувствието ни като една страна със собствен значим принос в
европейската култура чрез изложение на старопечатни и уникални издания от
фондовете на библиотеки и музеи, чрез юбилейни изложби на български автори,
художници-илюстратори и създатели на български украсни шрифтове;
• Привличане вниманието на младото поколение към българския език и българската
литература – съвременна и класическа чрез викторини, литературни игри, срещи с
известни творци и учени;
• Форум за дискусия по важния въпрос за мястото на българския език и
литературата в изграждането на ценностна система, съвместима с доктрината
на устойчиво развитие;
• Общуване на различни поколения писатели, поети, литературоведи, филолози.
Особен интерес ще представлява лекцията на водещия езиковед на страната проф.
дфн чл.-кор. на БАН Емилия Пернишка на тема „Времето в нас, в езика и в лингвистиката”.
Първата работна среща на Организационния комитет е на 5 октомври 2006 г. от 16.30
ч. в Националния музей „Земята и хората”.
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