Започна инициативата „Пусни книга на свобода“ в града
Написано от ivailo
Понеделник, 25 Април 2016 00:15

По идея на Община Видин и Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ нашият град
се включи в инициативата, чийто старт бе даден даде в Световния ден на книгата 23
април, съобщиха от пресцентъра на общината. Директорът на библиотеката Десислава
Иванова обясни каква е целта на кампанията „Пусни книга на свобода“ (буккросинг),
която се провежда за трети пореден път в България. „Това са вашите книги, които са ви
направили впечатление, които искате да споделите с другите и смятате, че заслужават
да бъдат прочетени. Те ще потеглят днес на пътешествие“, каза тя. Всеки, който желае
да дари книга, най-напред трябва да я регистрира в библиотеката, а след това да я
остави на една от шестте буккросинг зони в града – детските площадки до
Художествената галерия, до Стамбол капия и пред Спортната зала, видинската
библиотека, МОЛ-а и кафене в близост до Драматичния театър. Хората могат да
изберат четиво, което не е задължително да върнат на същото място, откъдето са го
взели, а да оставят в буккросинг зона, където е най-удобно. Така книгата може да
намери читатели навсякъде по света. Кметът на Община Видин Огнян Ценков също
„пусна“ книга на свобода. Неговият избор е „Градът на завоя“ от Йоцо Йоцов. Той остави
върху страниците й посланието: „Нека тази книга потегли на дълго пътешествие и
намери стотици читатели, които да разберат колко древна и славна е историята на
Видин и Видинския край. За да се гордеем с нея, защото тя е неразделна част от
героичния летопис на нашата Родина България!“. И заместник-кметът на общината инж.
Цветан Асенов се включи в инициативата и дойде да остави избраната от личната си
библиотека книга – „Последната лекция“ от Ранди Пауш. Той изрази надеждата си, че
подетата във Видин кампания ще бъде успешна и ще провокира хората и особено
младите да четат повече и да даряват книги. По време на събитието лазарки от ГПЧЕ
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„Йордан Радичков“ изнесоха програма с танци и песни.
Радио “Фокус”- Видин //

2/2

