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ÕÐÎÍÈÊÀ

ÎÁÑÚÆÄÀÍÅ ÍÀ ÍÎÂÎ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎ ÈÇÄÀÍÈÅ
Discussing a New Literary Edition
Като част от програмата, свързана с празника на Велико Търново, на 18 март в изложбените зали „Рафаел Михайлов“ бе проведено представяне и обсъждане на бр. 1 на в-к Литературен бюлетин, издание на Националното общество за литература и изкуство
„Формула 6”. Изданието е рожба на редакционен екип в състав проф.
дфн Сава Василев, проф. д-р Радослав Радев, Владимир Шумелов
и Велизар Велчев. Първият брой на изданието минава под знака на
темата „Велико Търново и неговите литературни университети“. Затова главното внимание в него е отделено на писателите, завършили
нашия Университет през 60-те и 70-те години на миналия век, и
специално на представителите на т.н. търновска вълна в поезията –
Б. Христов, Т. Клисуров, М. Георгиев, П. Парушев, К. Ковачева, Ив.
Серафимов, Р. Игнатов. Главен повод за появата на литературния
лист е юбилейната 50 годишнина на Университета, която ще бъде
ознаменувана с множество тържества и културни прояви.
Присъстваха писатели, дейци на културата, преподаватели,
граждани. Обсъждането бе много добре организирано и протече с
активно участие на публиката.
В началото проф. С. Василев представи характера на проекта
и концепцията на редакцията. Той посочи идеята на изданието – ежемесечник, който да обединява писателските сдружения, клубове и
съюзи в страната. Целта е чрез него творците от определен регион –
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Варна, Русе, Пловдив, Габрово, Бургас, да научават повече за себе
си, да водят по-активен диалог с институциите. На първо време,
докато се избистри концепцията, е предвидено да се залага на тематичните броеве. По-нататък С. Василев се спря върху биографията
на явлението търновска вълна, схващано в един по-широк смисъл,
доколкото Университетът е формирал не само добри поети, но и добри
белетристи и литературни критици. Той подчерта различния път на
отделните представители след завършването на Университета, обоснова необходимостта от сериозно историографско изучаване на явлението, отдавна превърнало се в значим национален културен факт.
Последователно думата бе дадена на някои от присъстващите
представители на този кръг. Беше предложено поетите Велизар
Велчев и Янислав Янков да прочетат творби, свързани с първите им
студентски публикации във в-к „Наука и труд“, нещо, което те
направиха с трепетно вълнение. Свои спомени и оценки за изданието
споделиха белетристът и професор по етнология Анчо Калоянов и
дългогодишният редатор на издателство „Г. Бакалов“ – Варна, Панко
Анчев.
Големият интерес, който търновската общественост прояви
към това обсъждане, бе несъмнено свидетелство за необходимостта
от подобно издание, за навременността на неговата поява.
Петър Стефанов
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