
 
 

 
БЛИЦ ИНТЕРВЮ 

Наталия Бояджиева – автор на издателство „Екрие“ - „Светлина от Изтока“ – 
разкази за Китай 

1. Каква е твоята професия? 

Упражнявам едновременно две професии – журналист на свободна практика 
и преподавател по български език и литература. 

2. Представи се накратко. 

Обективността и честността са в основата на моята журналистическа и 
писателска работа. И двете ми книги са за азиатски страни – „Светлина от 
Изтока“ на издателство „Екрие“ съдържа разкази за Китай, където живях три 
години. „Лицата на Филипините“ на издателство „Ерове“ отразява моите 
проучвания и наблюдения над живота на филипинците. Там живях две 
години. Влязох в симбиоза с местата и хората, за да разбера начина им на 
живот и на мислене.  Улавям сцени и мигове, които пресъздавам в емоции и 
образи. Улавям думите, преминали през местната идентичност и история, за 
да опозная по-отблизо другите. Да гледаш с нови очи – това е 
предизвикателството за мен.  

3. По какво работиш в момента? Разкажи нещо за конкретния проект. 

Работя върху разкази за остров Родос. 

4. Какво може да ни кажеш за спецификата в работата си, което любителите на 
книгите не подозират? 

Това, което пиша, не е документално дублиране на действителността. Стремя се да 
навляза в душевността на местните хора. А това не е лесно дори когато си у дома, 
какво остава ако си чужденец нейде в далечни земи. Наблюдавам начина им на 
общуване – как споделят преживяванеията си с близки, приятели и непознати; как 
приобщават другите към личния си свят. Чрез документиране на събитията им се 
придава дълготрайност и значимост, съхранява се неповторимото, създава се 
история, оставя се следа. Разказите за далечни земи са акт на лично творчество и 
изискват амбиция, труд и жертви. 

5. Коя книга те вдъхнови напоследък? 

„Човекът, който имаше съвест“ на Съмърсет Моъм 

https://ecrier.bg/product/svetlina_ot_iztoka/


 
 

6. Как мислиш, че ще се промени работата ти с навлизане на новите технологии в 
четенето и създаването на книги? 

Книгите ми ще могат да излизат и като аудио книги. 

7. Твоето послание към читателите. 

Истината дава свобода.  Знанието дава простор. Когато пътуват,  да си водят 
записки. Човек никога  не знае дали от тях няма да излезе увлекателна книга. 
Споделянето на преживяването дава възможност за преосмисляне, 
преоткриване и повторно, по-интензивно съпреживяване на приключението. 

  


