Стартира инициативата Bookcrossing на 23 април
Написано от ivailo
Вторник, 19 Април 2016 22:37

На 23 април във Видин стартира инициативата Bookcrossing, каза за Радио “Фокус”Видин Десислава Иванова, директор на РБ „Михалаки Георгиев”. Тя посочи, че
bookcrossing означава пускане на книги на свобода т.е. книгите ще бъдат оставяни на
различни места в града, обособени специално за целта и всеки желаещ да прочете
дадена книга може да я вземе свободно. „Всеки, който иска да остави книга, може да го
направи на местата за това или просто да я даде на някой нуждаещ се от нея. Самите
книги не просто ще се раздават или оставят на определени места, те ще бъдат
обозначени, ще си имат номер и регистрация, чрез която книгите ще могат да бъдат
проследявани къде и при кого са”, обясни Иванова. Тя допълни, че книгите, които се
пускат на свобода, ще преминават от ръка на ръка и няма да се връщат там, откъдето
са взети. Bookcrossing зоните ще са отворени постоянно, а ако книгите бъдат предавани
на ръка трябва да се регистрират при вземането и освобождаването им. Идеята на
инициативата е всеки, който желае, да сподели с останалите книгата, която го е
впечатлила. „Тази инициатива съществува от доста години в други страни по света.
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Тази година решихме да се присъединим и ние. Стартът ще дадем в 11.00 часа”, уточни
Иванова. Тя допълни, че книгите, които ще бъдат пуснати на свобода, са дарения за
видинската библиотека от различни издателства. Всеки жител на града, ако желае,
може да дари своя книга, да я пусне на свобода. „За целта трябва да я донесе в
библиотеката до 21 – 22 април, за да можем да я обработим и регистрираме преди
старта”, уточни Десислава Иванова. Тя посочи още, че във Видин ще бъдат обособени
няколко Bookcrossing зони, които ще бъдат обявени на официалното откриване на
инициативата.
Инициативата Bookcrossing е интересна и се надяваме хората, които намират книгите,
да ги регистрират като намерени, след което да ги освобождават като прочетени. Това
каза за Радио “Фокус”- Видин Десислава Иванова, директор на РБ „Михалаки Георгиев”
във Видин. Тя посочи, че този, който взема книга от bookcrossing зона, не е
задължително да я чете, може да я даде на някой друг, за когото тя представлява
интерес. „Много се надяваме хората да подходят сериозно към инициативата, за да
може книгите, които пускаме да минат през голям брой читатели извън библиотеката”,
каза Иванова. Тя обясни, че всички книги, които ще се пускат чрез bookcrossing зона, се
регистрират на сайта на инициативата. „За това е нужно всеки, решил да обособи
официална bookcrossing зона, да направи своята и на зоната регистрация и да се грижи
всяка книга, която идва там, да бъде регистрирана в сайта. Отделно пък всеки човек,
който намери книга е достатъчно само да влезе в сайта и да въведе номера на книгата.
По този начин става ясно, че книгата вече е заета”, уточни Десислава Иванова. Тя
посочи още, че по същия начин и със същия номер, заетата книга се освобождава и
допълни, че инициативата Bookcrossing е безсрочна.
Радио “Фокус”- Видин //
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