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Всички ржкописи и писма по експедицията на вестника да се изпращатъ до книжарница Димитровъ — Варна.
Всички суми за вестника да се изпращатъ до секретарь-касиера на Съюза — София.

За обявления се плаща 2 лв. на кв. см.

новъ животъ

Учебника и учебното помагало ченъ смисъль и се явява като дащето на тая търговия. Въ одойде да подсили и закржгли едно много легитимно право ценката на резултатите отъ
книжарската търговска
дей на заинтересуваните съ к н и -проявената дейность на Сдру
I Следъ тригодишна пауза, А въ нея винаги ще се наность, а заедно съ това да яжарския браншъ. Този повикъ жението презъ миналата г о 
[ннижарството наново се едомерятъ отдгълни лица, ноитоограничи. Наистина, книжар- не е шаблоненъ, не е егоис- дина, требва да намеримъ и
бива съ свой пвчаганъ органъ. могатъ да бядатъ по-напредъ ския браншъ, както вчера, така тиченъ — той е крайно навре- откриемъ и до колко сме спо
за регламентиране
и днесъ въ много градове и мененъ, спасителенъ и общес- могнали
; И го се прави не по ини отъ другарит/ь си или покнижарската
търговия, като съ
твенъ.
Книжарите,
като
едно
особенно
села
продължава
да
циатива на това или онова назадъ отъ тгъхъ. Наи-свтне
търговско съсловие, сочено отъ това сме обезпечили едно доб
се
реди
по
рафтовете
на
разни
отдгълно лице, а подъ напораи въ ннижарството, нанто и
колониални, манифактурни и другите и въ самия общес- ро бждаще на професията си.
на самата професия.
въ вспна друга професия има др. магазини, и да не е обектъ твенъ животъ, като интелиген Защото, културата и просве
и случайни лица. Професията, на специална книжарска огра тно и напредничаво,дългъ имъ тата, както вчера,така и днесь
Това обстоятелство не по~
назва ли, че нниморсната обаче, се съставя отъ масата ничена дейность. Нуждите на е сами да намерятъ начините а още повече въ бждаще е
и средствата за уреждане на крайно необходимо и цель въ
професия е преминала вечъ на професионализиранитпг й времето,- гол-вмото разнообра
своята търговия. Само така ще живота на всички общество.
зие
на
книжарскигв
стоки
по
двтинсния периодъ на своя членове, отъ тп>хъ се носи и
видове и качества, неминуемо можемъ да оправдаемъ мне Ние сме неразривно свързани
шивотъ и че се е самосъзнала,нейното движение. А тази ще доведе строгото оформя нието за професията си, и ро съ тая обща цель, и търсейки
нато професия? Не поназва маса отъ професионализирани ване и на книжарската търго- лята си на помагачи за повече пжтища за изходъ и благо
ли този фантъ, че ннижарьтъ ннижари доназва вечъ своята вия. Това ще ни даде практи култура и просвета за народа получие за професията си, сме
си. Всеки самъ най-добре може най-добрите помагачи за ней
\не мотв повече да смществува воля нъмъ организиранъ, про ческата търговска дейность въ да си помогне.
ното догонване.
най широкъ смисъль на думата.
индивидуално, изолирано отъ фесионаленъ животъ.
Въ
края
на
първата
година
Но да се изчаква само по този
Съ повика „книжарството за
[своитгъ нолеги въ страната,И нато нонстатирваме това,начинъ оформяването на нни на една координирана дей к н и ж а р г " , ние служимъ на насъ
we той вижда значението на ние не можемъ да не поз-жарството като търговия и ность между
издателства и си, на професията си и об
шрофесионалчото оаганизир- дравимъ ннижарството за не
професия е оеждително и фа книжари, което требва да сеществото, и най-вече за едно
ване и на идейното общение говия професионаленъ при- тално, още повече, че имаме разшири и обхване и книжни практическо разрешаване на
складове, — ние сме съ поже въпроса за регламентиране на
'урезъ свой професионаленъ растъ и да не пожелаемъ на вече нЪколко поколения книжари, които нито по мантали- ланието да се покажемъ дос търговията въобще.
шестнинъ ?
новия организационенъ жи тетъ, нито по култура и под тойни за професията си, и като
Дано бждемъ чути и раз
I Наистина, не за всични вотъ, въ нойто той навлиза, готовка за търговията си, сидобри работници днесъ за бж- брани.
;.. *"
ннимари може да се наже да бжде съ повече идейность, приличатъ — напротивъ започ
gE^==El=3g5sfE
с
това. Но нанво ни интересу- съ повече дисциплина и съ наха да се отричатъ.
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НовитЬ задачй

Днесъ вече на местото на
по-голп>ми успп>хи за профе
'ватъ отдплнитп личности, но.
— бияшигБ-Схлупени,.. и _в.ъ~безпо.
?ато гоаоримъ за професията.сията.
рядъкъ наредени книжарски
Всеко време слага на ж и  бость. Прави ми впечатление,
ЗЕ
стоки — книжарници, — имаме вота свои задачи. Дългъ е на че когато почнемъ да
луксозно и естетично уредени дейците да откриятъ правилно рисуваме т е ж к о т о поло
ИОС.
КОЛЕВЪ
съ хубава и подходяща моби- тия жизнени задачи, да ги про- ж е н и е , въ което живЬСимеоновградъ
лировка книжарници, съ инте учатъ всестранно и да наме е м ъ или неразборията
лигентни и образовани тър- рятъ най-сигурните пжтища за между колегитв, не ж а говци-книжари. Надеждата ни техното разрешение.
лимъ черната б о я ; тол
е въ последните — да турятъ
Тая максима е особено важ кова лошо се рисува положе
З А КНИЖАРИТ1Ь
редъ и дадатъ строга физионо на за живота и успехите на нието, толкова зле се охарекг Стопанскиятъ животъ, както улесни тоя проиесъ. И ако въ
мия на книжарската търтовия. една професионална организа теризирватъ взаимните отно
въ областьта на производ странство специализацията е
Но въ тая насока rfc ще требва ция, като нашата. Ние сме хора шения между отделните коле
ството, така и въ тая на раз голяма и важна грижа на дър
да срещнатъ съчувствие и под нервни, искаме много, искаме ги, че косата ти настръхва. R
с е к а т » въ день изъ день отива жавата, у насъ макаръ и съ
крепа, а съ това улеснени и всичко да се разреши навед- положението съвсемъ не е тол
1«ъг:ъ една по-голЪма диферен закженение, както последната,
подломогнати отъ всички фак нажъ. А то е съвършено не кова отчаяно, отношенията ни
циация и специализация. Дчесь така и частната инициатива датори
заинтересувани въ кни-възможно. И, щомъ видимъ, съвсемъ не еж толкова лоши.
едно индустриално предриятие ватъ усилията си за улесняване
Наистина мнозина правятъ то
фабрикува само единъ видъ и подпомагане на подраства жарския браншъ. Стига^ алч- че не става по нашите жела
ва само за ефектъ. Но този
ность
и
изолиранъ
егойзъмъ—
ния
и
изгоди,
започваме
да
се
стопански блага, нещо повече щите поколения въ тЬхната
ефектъ
ни излага, той отплесотчайваме
и
да
викаме:
„как
на
това
достатъченъ
данъкъ
—г'.. отд-влитъ на заведението бждаща професионална подго
ква нашето внимание въ по
пг ' специалисти работници се товка и ориентировка. А и са се плати и се. плаща. Нуженъ ва полза отъ тая организация".
грешна посока, той ни отчай
..(.'.'•' '.'^тватъсамоотд-влна часть мия животъ, като най-добъръ е разумъ и то съ време. На Това е въ характера на всеки
ва, той убива нашия духъ.
3i ь тия блага, и комбинирани учитель, ни подскрзва едно п ъ л н е н и т е п а п к и н а И з д а  бьлгаринъ, още по-вече въ ха
рактера
на
ВСЕКИ
книжаръ.
телства
и
к
н
и
ж
н
и
с
к
л
а
д
о
в
е
По моето схващане въпро
ячватъ целостното стопанско вече практическо обособяване
сь п р о т е с т и р а н и п о л и ц и на Нали на тази база се разсипа
ла'-». Диференциацията и спе на търговски браншове, което книжари е вече едно указание по-раншния ни книжарски съ- сите, които еж сложени на дне
венъ редъ предъ насъ е ж :
циализацията въ производ-. въ много места и области на че е нужна една преоценка на юзъ.
1. Въпроса за извикване
ството еж фактъ и необходими стопанския ни животъ е вече
фактъ. До като, до скоро, вевки новосъздадено положение на
За това моя съветъ къмъ къмъ съвместенъ организацио
предпоставки за производединъ можеше да бжде търго- книжарската търговия, и че всички колеги е: Не създавай ненъ животъ и къмъ взаимно
ственъ прогресъ. Сжщото това
вецъ, и въ магазина си да има требва да се намерятъ нови те излишни илюзии, н е пов сътрудничество на всички кни
положение еднакво важи и за
като стока всичко онов , което пжтища и нови начала на к о дигайте едновременно жари книгоиздатели, книжни
обм-Бната—търговията. Не току
клиентит^ биха поискали отъ ито да се постави техната тър ВСИЧКИ ЛОЗУНГИ, потърсете складове и фабрики за книжар
гака еж изникнали и оформили
него, и до н-Ькжде е смогвалъ говска дейность. Щ е требва ония въпроси, които еж сло ски артикули.
ОТД-БЛНИТБ търговски професии,
на такова търговско разнообра да се спасява книжарството жени отъ живота и чието раз
2. Да се запази книжарска
а наредъ съ това и съответ
зие, — днесь това е поч1и не отъ обезличаване като отделна решение е на дневенъ редъ. та търговия за професионалините търговци
професиона
възможно, особенно въ градо самостоятелна профгсия.Иматъ Нека се опитаме да откриемъ зираното книжарско съсловие,
листи, за които сжщо е крайно
вете. Въ всеки търговски ли търговския интересъ изда тия въпроси, нека се опитаме въ неговите три степени: из
необходимо съответно профебраншъ, сложностьта на рателствата или книжните скла да имъ дадемъ най-правилното датели и фабриканти,ангросионално ориентиране и подго
ботата е отишла до тамъ, че дове отъ многолики търговци, осветление, нека се опитаме да сти и цетайлисти.
товка. Желанното е — специ
отделния търговецъ заетъ съ —едни да се интересуватъсамо намеримъ пжтища за техното
3. Да се регламентира кни
ализацията да дойде и покрие
него, не смогва да се справи отъ учебника, други' само отъ разрешение и да мобилизира жарската търговия, като.се изпризванието на индивида, за
съ всичкото онова разнообра тетрадката и амбалажа ? Где ме целото си внимание, цела- работятъ общи качества и це
ца имаме всичките уедовия за
зие въ видове и качества на остава съвокупностьта на кни- та си колективна енергия имен ни и се взематъ мерки за да
:топански прогресъ и « общо
стоките отъ бранша. И по тояжарския браншъ и неговото но къмъ техъ. Само тогава ще се премахне нелоялната конку
цобруване. Това е пжтя—стро
пжть, подсказанъ отъ практи разнообразие въ видове и ка можемъ да разчитаме на ус-ренция.
го оформени професии и съческата търговска дейность — чества? Л к о немаме единъ пехъ, само така ще заздраНека проучимъ внимателно
зтветна професионална подго
ние у насъ въ Бълггрия имаме общъ законъ за регламенти вимъ и своята професионална и спокойно тия въпроси и да
товка и ориентировка за търдиференциацията и отделните ране на търговията в ъ о б щ е , организация.
намеримъ начини и средства
•овцигв-професиона листи.
видове търговии и търговци. то п о п ж т я н а е д н о профе
Изтъквайки това, дължа да за .техното правилно разре
У насъ въ България, тая ясна Специфичния търговски мантас и о н а л н о с а м о с ъ х р а н е н и е , и подчертая още една наша сла- шение.
и очебийна диференциация въ литетъ идва по сжщия пжть.
обежждане настоящето и бжпроизводствените и търговски
Н н и ж а р с т в о т о к а т о т ъ р г о  дащето на книжарската тър
отношения, не е дала още ясно
очертаните производства и тър в и я и п р о ф е с и я з а п о ч н а д а говия—могатъ дп се намерятъ
говци, но начапото вече го има се о ф о р м я в а едва напосле- предпоставките на едно осъз
ИНДУСТРИЯ З Д У Ч Е Б Н И ПОМАГАЛА
и по тоя пжть ще се върви. дъкъ въ строго опред-Ьленъ нато регламентиране на кни
линии T
Зрганичесчи свързаната съ тая типъ. Въ миналото прочитната жарската търговия. И ето по
1иференциации '— съответната книга даваше физиономията на вика „книжарството за к н и фофесиоиална подготовка ще единъ дюкянъ на книжарница. жара" добива единъ практии д р . у ч е б н и п о м а г а л а , с а м о о ъ ««д & © • § € © • £ ©
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Брой 1. I

Стр. 2. j

При разбирателава, дайа.'
клиенти книжари и е отбегва. Общиятъ ни интересъ из-'
валъ да работи съ некнижари, нето б е з р а з б о р н о н а - н р е
исква той да се приложи в ъ |
д и т ъ щ е с е намали д о к р а £
целата страна. Ние, книжари. нещо по-вече той е отб*гвалъ ния п р е д е л ъ , ако не исъвъ^
Управителниягь съвегъ на льтъ се явява най-добриятъ за и издатели, казахме своята во да работи и съ неблагоразум- шенно, а не като сега да да.
сдружението свика на 28 май щитникъ на книжарството, той ля. Иматъ думата складовете. ните книжари, защото е схва- ваме на кредитъ съ roMiM
т. г. въ София една конферен ще имъ налага и санкции за
Следъ това взе думата Д. щаль, че само разумния гъ проция, отъ представители на книж евентуални неколегиални от Будуровъ и допълни: Казано давачъ е и добърь плагецъ. отстжпки, често пжти безъ вЩ,
ните складове у насъ и чле ношения. По този начин ь чрезъ то отъ Димитровъ е ясно. Но Той е готовъ да членува и въкаква печалба и да чакаме з |
нове на сдружението за да сеобща организация и взаимна нека добавя, че ние сме ре сдружението, но би желалъ парите си съ месеци, па д а » |
У
обсжди съвместно въпроса за защита и контрола издатели и шени да се наложимъ на ония предварително да се посъвет и години.
При
разбирателство,
въ
ли.
урегулирване на търговията ни книжари миналата година ус
ва съ колегите си и да чуе и
цето на колегата си; ме ще
съ папитария, като се привле- пеха да направятъ една стжп- складове, които не тачатъ на техното мнение.
шите
интереси.
Ние
сме
въ
катъ къмъ сдружението и са ка въ регламеширането на
Аналогични декларации на в и ж д а м е „смъртенъ врагъ"
състояние да вземемъ своите
търговията съ учебници.
когото да се стремимъ съ всич^
мите книжни складове.
решения и да бойкотираме правиха представителите и нг<
Конкуренцията м е ж д у ОТ всички ония складове, които книжните складове: Аневъ & ки средства да премахнемъ, а
Ня конференцията присжгстьуаача представители почти Д Е Л Н И Т Е к н и ж а р и , обаче, се рабогятъ съ некнижари и под- Радивоевъ, Мадара, С. Б. Леви, човекъ сжщо като насъ, кой»
на всички книжни складове и пренесе върху тъоговията крепятъ преко или косвено Худоновски, Писковъ, Риглеръ, то сжщо^има право на сжще,
ствувание подъ Божието небе,
около 40 души членове на съ ученическите и канце нелоялната конкуренция меж
Атамянъ и др.
Не искамъ да изброяваме'
ларски материали. На тази
сдружението.
ду насъ.
Следъ тия декларации пред още какво щеше да бжде, ако
Заседанието се откри отъ почва книжарите еж зле конНакрай председательтъ по седательтъ закри конференци имаше разбирателство по меж.
председателя на сдружението курирани и отъ разните коо
кани
да се изкажатъ предста ята и покани складовете да ду ни, защото всеки отъ нает,
перации,
бакали,
будки
и
дру
г. Милошъ Дановъ, който, ка
то благодари на всички при- ги некнижарски среди. Онова, вителите на книжните складове. осганатъ и да разменятъ мис знае че в ъ взаимното нвщ|
Пръвъ взе думата г. Розен- ли по сложните на дневенъ рарбирателство е нашата си%
сжтствующи за това, че еж се което се спечели чрезъ регла
отзовали на поканата на упра ментирането на учебникарско- бергъ. Той декларира, ч* на рецъ въпроси, като ги помоли и само то може да облегч^
вителния съветъ, даде думата та търговия, се пропиля чрезъ пълно споделя изказаните ми сжщевременно да съобщатъ нашето нерадостно положение
-•". ''X
на Д. Димитровъ да реферира хаоса въ търговията съ папи сли, книжниягъ складъ Патакъ своето окончателно решение. днесъ.
върху поставените на дневенъ тария. Тава разсипва книжари е държалъ винаги на своите
Яко преди една година кни
те, затруднява твхната плате
въпроси.
жарството разбра, че съуреи{.
^
д а н е т о на учебникарския BV
Голема е световната криза. жоспособност^ ощетява твър
просъ, ние щ е направимъ
тя души света души и насъ. де чувствително интересите и
По отношение на учителскитЪ и училищни вересии крачка напредъ з а подоб
За нейното премахване еж на издатели и на складове.
нуждни световни мърки. Има
Издателите това го разбраха. Министерството издаде следното окржжно, което поместваме ряване на хала си, и ако ед^
и наша собствена криза, оба Ще требва да го разбератъ и тукъ изц-Ьло, за да могатъ д а го използватъ колегит-Ь:
.ногодишния ни опитъ, въпръ*
че. Тя се състои:
складовете. За това е свикана
ки шиканиите на много коле
МИНИСТЕРСТВО
ОКРЖЖНО.
ги, които „нищо старо не сж|
1. Въ факта, че голема и тази конференция. Нека се
часть отъ нашия пазаръ с е разбере, обаче, че ние тукъ не
^абравили и нищо н о в о н е с ж !
е изплъзналъ и з ъ нашите сме поканили складовете за Народното оросвШеш
Ао J. Г.
j научили, — даде доста добри
ржце, о т ъ р ж ц е т е на про- да ги молимъ* за милость и
№ 19777.
ОкрлмнитЪ училищни инспектори резултати, ние мислимъ, че въ
фесионализиралиятъ се кни- съдействие. Тукъ ние сме длъж
и ПредседателитЬ на училищнитЬ това отношение требва да се
ни да съпоставимъ своите ин 22 Юний 1933 год.
жарь и
, направи, още една смела крвч-;
настоятелетба,
гр. София
2. Въ нелоялната конку тереси и да потърсимъ допир
|ка, за да се премахне една
ренция, която сжществува ни точки и единство.
Отъ много години народните училища въ Царството пречка, за достигане на пъл-i
м е ж д у насъ и ни пречи д а
Наистина складовете еж,
но разбирателство помежду Ц ;
използваме правилно и ра които продаватъ на некнижа- еж се снабдявали по следния начинъ съ учебници : въ което единственно е-запо«
зумно своята търговия.
ри, те еж които днесъ подър- книгоиздателите ги изпращатъ. на консигнация на га за нашия успехъ.
у#
За премахването на тая нажатъ този хаосъ въ книжар- книжаритв, книжарите ги даватъ на учителите на
Като една практическа мерша собствена криза еж нужд ската търговия. Но нима е въ кредитъ, учителите ги раздаватъ на децата, като съ- ка, за избегване на конкурент
техенъ интересъ това? Въ да биратъ парите и ги внасятъ на книжарите, а послед цията съ учебниците и давани наши собствени мърки.
Ние сме самостоятелни сто дени моменти, за некой артипани, ние сме търговци и като 'кули, некнижарьтъ се явява до- ните се отчитатъ на книгоиздателствата. До скоро нето имъ на кредитъ, повече
такива сме свикнали да бждемъ бъръ и приятенъ клиентъ на тая работа вървеше така, безъ никакви затруднения то дългосроченъ и въ чувствиоткровени и прями. Никой кли- склада. Деветдесеть на сто отъ за обучението въ училищата. Но последните две-три теленъ процентъ БЕЗВЪЗВРАч
ентъ не иде при насъ отъ ми- неговите обороти, обаче, и то години отбелезаха една голема нередовность отъ страна ТЕНЪ, намирамъ въ създа
лость, а защото , има нужда най добрите му обороти, пра на учителите, главните учители и директорите, които ването на о б щ ъ учебникарски складъ въ всички ц е н 
отъ нашата стока, никому ние ви книжарството. Страничните
престанаха
да
изпълняватъ
редовно
поетите
отъ
техъ
трове, кждето има повече отъ?
клиенти
помагатъ
на
склада.
не продаваме за милость, а
защото имаме нужда отъ пе Но той живее само.чрезъ кни* задължения, за купените на кредитъ учебници отъ двама продавачи на учебници^
чалбата, която ще вземемъ жарството. Разклати ли се пек книжаритв. А не требва да се забравя, че книжарите — представители и подпредстаотъ сделката съ него. На таяложението на книжарството, не кредитираха не личности, а служебни лица. Това по вители. Този общъ учебникарбаза ще требва да се изгради по-добра участь ще има и ложение ще принуди книгоиздателствата да даватъ за- ски складъ, поверенъ на не
кой колега, или подъ отговори нашата професионална ор склада.
напредъ учебници само въ брой, което ще спжне ре ностьта на всички учебникари
ганизация, на тая база ще
Т о в а обстоятелство беше
на времененъ управитель до
требва да се водятъ и наши схванато отъ складовете още довното започване на училищните занятия.
края
декември, по моя пре
те професионални борби.
преди 3 години. Тогава те се
Като Ви съобщава горното, Министерството на ценка на
ще
даде само добри ре
Книжарите иматъ, като про организираха и първото имъ режда да разпоредите и внушите на учителите, глав
зултати. Чрезъ общия складъ;
фесия, общи интереси. Въ име решение беше да работятъ са
то на тия интереси ТБ се ор- мо съ професионализираните ните учители и директорите, занапредъ да се отчитатъ ще се премахне даването учеб-,1
ганизирватъ и се борятъ.
книжари, да ограничатъ книж навреме къмъ книжарите и не задържатъ получените ници на кредитъ, защото Bcfe-f
ния
пазаръ само върху ГБХЪ, отъ децата пари за учебници, защото неизпълнението ки отъ насъ, ще взема такива!
Сжщо такива общи интере
си иматъ и издателите и скла за да ги подкрепятъ и изпол на поетите задължения ще унищожи една дългого само въ брой, или на кредитъ'
довете. Въ името на тъхъ тъ зватъ като свои клиенти и дишна полезна традиция и изложи добрия авторитетъ само за неколко дена и до"
определена сума, напр. 10,000
сжщо така правиха опити да агенти. Разбраха т е тогава, че
на
народния
учитель,
а
отъ
друга
страна
продажбата
лева,
които само следъ като
само
солидниятъ
клиентъ
е
досе организиратъ и да се борятъ.
Но до като тия три катего бъръ платецъ и активенъ пла- на учебници отъ книгоиздателствата само въ брой, изплати, може да получи нови
рии търговци съ книжарски сьоръ. Не за черните очи на безъ кредитъ, ще се отрази зле върху целото учебно такива. Чрезъ него ще се номалятъ остатъците до мини-;
артикули се организирваха и книжарството, а за да обезпе- дело.
мумъ, защото т е ще бждотъ
чатъ
своигЬ
обороти
и
да
габореха по отдълно, техните
Възлага се на училищните инспектори да следятъ само на едно место, а не ка
усилия биваха напраздни. На- рантиратъ своите креанси, взе
шиятъ Книжарски съюзъ про- ха това решение складовете. за изпълнението на това нареждане и донасятъ въ то сега на толкова места, кол
кото продавачи на учебници
пропадна отъ вжтрешно без Въ името на сжщото ги зовемъ Министерството за всички нередовности.
има, а това ще е отъ ползо
силие, така пропаднаха и ОПИ и ние днеска.
Министъръ: Д-ръ ЯТ. БОЯДЖИЕВЪ
най-напредъ
за насъ книжари
ТИТЕ на издатели и вносители
Но тогава техната организа
Главенъ секретарь : Д-ръ Ф. МПНОЛОВЪ
те, а следъ тово и за книгоиз
на хартии, и хартийни произ ция не можа да направи нищо ^ ^
дателствата. Следъ приключва
ведения, да се организиратъ. по-вече. Защото взаимното К . Н и а а м о в ъ , Бургасъ.
не на сезона за учебниците,
Да регламентираме съ собстве недоверие парализирва все
чистата печалба отъ продаж
ни сили своята търговия ние ка инициатива и вс/Ъко д е й 
бата на сжщите, ще се раз
не можехме, защото взаимно ствие. Те решиха да търгуватъ
предели пропорционално, спото недоверие и невъзможность- самъ съ книжари, но нямаха
Отъ редъ години, а особента ни да намеримъ ефикасни санкции срещу ония свои ко но отъ последните неколко ши интереси, п о л о ж е н и е т о , редъ направения отъ всеки
санкции противъ нарушители леги, които продаваха и на години, когато кризата стана въпреки всички неблагапри- книжарь оборотъ и по този;
ятни обективни условия, мо начинъ всеки ще получи вед
те, убиваше всичките ни доб некнижари. Въ сжщото поло
още по-голема, по събудени ж е ш е и щ е ш е д а б ж д е дари желания и решения.
жение бъхме и ние едно време. те колеги надаватъ тревоженъ л е ч ъ не такова, каквото е нага това,коетб е препечелилъ,
а не като сега, не само печал
Миналата година книжаСега нашето положение е викъ и дирятъ изходъ отъ ста сега.
бата, а и голема часть отъ ка
ри и книгоиздатели разбра по-добро: книжарите ще на-налото вече нетърпимо поло
И наистина, нима е мжчно
ха, че само чрезъ общо казватъ недисциплинираните жение. ft това положение дей да се разбере, че ако нвмаше питала, да отива на кредитъ. ;
сдружение щ е могатъ д а издатели, издателите ще на-ствително днесъ е много лошо между насъ тази алчность да
Ние само лансираме идеята,
бранятъ ефикасно своите казватъ
недисциплинираните и всички изгледи еж, че то ще се стремимъ да заграбим ь це убедени въ нейната полезность;
интереси. До като книжарьтъ книжари.
стане още по лошо.
лия пазаръ и по този начинъ и ще чакаме да се изкажатъ'
би желалъ да пропаднатъ всич
Ние зовемъ и складовете да
Да изброявамъ всички су да унищожимъ останалите си повечето отъ колегите и ако и.
ки други книжари, до като из- влезатъ въ този кржгъ. Защо бективни причини, които не
дательтъ би желалъ да пропа то само ние — издатели и кни малко еж допринесли за чув колеги, положението щеше да те я намерятъ за полезна и;
навременна, да се пристжпи
днатъ всички други издатели жари можемъ да наложимъ ствителното влошаване на на бжце далечъ по-добро.
къмъ реализирането й още
При
разбирателство,
конку
и за това правятъ нелоялна наказание на недисциплинира шето положение, считамъ за
конкуренция на своите колеги, ните складове и да защитимъ излишно. Все пакъ, не мога ренцията щеше д а б ж д е този година.
издательтъ би желалъ да еж техните решения и интереси, да се въздържа да не посоча умерена, въ кржга на възмож
Ние виждаме и нЪкои отъ
ното и допустимото, съ една неудобствата които щ е срещ-'
солидни и платежоспособни като искаме отъ техъ разбираедна
отъ
най-главите
причи
печалба покриваща разходите
всички книжари, книжарьтъ би се и т е да защитятъ нашите
ни за това, — пословичната на предприятието и давеща немъ, обаче т е не еж отъ та
желалъ да еж солидни и ку- интереси и решения.
книжарска несговорчивость, възможность за едно скромно кова естество, че да не могвгь
лантни всички издатели. Така
Днесъ нашиятъ лозунгъ е; защото всички съзнаваме, че сжществува ние, при днешните да се отстранятъ, още позече,
книжарьтъ се явява най-искренкнижарската
търговия за ако у насъ имаше поне мал условия, а не като сега, често че облагите които ще имаме,
ниятъ защитникъ на издател
книжарското
съсловие
въ ко искренность и колегиал- пжти да продаваме подъ кос еж така големи и тока оче-,
ствата, той ще имъ. налага и
•,.. , : ; .v;
неговите
три
категории.
То
ность, въ резултатъ на кое туемите цени, само да не да- видни.
санкции при евентуални некоЖелателно
е,
повече,
отъ ко
зи
лозунгъ
вече
на
много
ме
то щеше д а се постигне раз демъ дъзможность на колегите
легиолни отношения; издате
легите да се изкажатъ по та
ста се прилага на местно поч- бирателство по о б щ и т е на
и т е да продадатъ.
зи наша идея.
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