
 
 

 
БЛИЦ ИНТЕРВЮ 

Терез Никол – автор на детската книжка „Истории за малки, големи и пораснали 
деца: Пътешествията на котенцето Ричи“, издателство „Екрие“ 2019 г. 

1. Каква е твоята професия? -   Преподавател по френски език. 

2. Представи се накратко.  - Казвам се Терез Никол и съм автор на детската книжка 
„Истории за малки, големи и пораснали деца. Приключенията на концето Ричи“, 
издадена от издателство „Екрие“ в края на 2019 година. Детска книжка с пет 
забавни истории, в които действието се развива през различните сезони на 
годината и чрез героите – котенцето Ричи, братчето му Топчо и сестричката им 
Прекрасна, децата могат да припознаят зобикалящия ги свят, да се учат и 
забавляват.   

3. По какво работиш в момента? Разкажи нещо за конкретния проект.  В 
момента работя върху продължението на книжката и новите приключения на 
котенцето Ричи и неговите приятели. 

4. Какво може да ни кажеш за спецификата в работата си, което любителите на 
книгите не подозират? – Писането на книги е доста самотно занимание и изисква 
време,  концентрация и много въображение. И както казва големият американски 
писател Уилям Фокнър: за да бъдеш успешен писател са необходими 99% талант и 
99% труд, а не обратното (1%  труд и 99% талант!). Така че, не всеки автор на 
текстове е непременно писател! 

5. Коя книга те вдъхнови напоследък? – Много са, защото чета постоянно и по 
много книги, поняко едновременно. Последно препрочитах разказите на Труман 
Капоти и Андерсенови приказки... започнах да чета и „Погледни към дома, Ангеле“, 
на Томас Улф. 

6. Как мислиш, че ще се промени работата ти с навлизане на новите технологии 
в четенето и създаването на книги? – Новите технологии се развиват много 
динамично, но се надявам че дигиталните книги няма да изместят печатните 
издания, защото не искам да съпоставям мултимедията на мириса на хартия и 
мастило, на досега до нещо, към което можеш многократно да се завърнеш и 
почувстваш физически и духовно. Печатните книги създават скъпи спомени! 

7. Твоето послание към читателите – Не спирайте да четете, защото книгите 
развиват въображението и ни правят по-добри хора! 
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