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Написано от Administrator
Вторник, 28 Декември 2010 12:15

На 27.12. 2010 г. от 16.00 ч. Регионална библиотека „Светослав Минков”, Регионален
исторически музей-Перник и Общински комплекс „Дворец на културата” проведоха
среща-разговор по повод 60-годишнината на Иван Ерулски. Много творци и приятели
уважиха юбилея му.

Иван Ерулски е роден на 25 декември 1950 г. в Маринкова махала на село Ерул,
Трънско. Записва пернишкия Техникум по металургия и добив на черни и цветни
метали. После се прехвърля в кюстендилския Техникум по хранително-вкусова
промишленост. Завършва военно училище. Става преподавател по военно дело,
физкултура и технологично обзавеждане на заведенията за обществено хранене.
Работи като учител в ЕСПУ с преподаване на чужди езици – Перник, журналист,
организатор културна и издателска дейност в Общински комплекс “Дворец на
културата” - Перник и към днешна дата работи в Регионален исторически музей
-Перник.

Автор и съавтор е на около 49 издания. Изпъкват исторически и краеведски творби,
както и разкази, стихотворения, пътеписи, есета, хроники, новели, публицистика,
рецензии и публикации на обществено-политическа тематика. Някои от произведенията
му са преведени на чужди езици.

По повод шестдесетгодишнината на Иван Тасов Гюров – Ерулски в Регионална
библиотека „Светослав Минков” бе съставен биобилиографски указател. Издаването му
бе финансирано от Община Перник и присъстващите в залата бяха първите запознати с
неговата същност. Указателят обхваща публикациите на Иван Ерулски, излезли от
месец май на 1973 г. до 2009 г. включително, под имената и псевдонимите: Иван Гюров,
Иван Ерулски, Йоан Кръстов, Ивер и Валери Събев. Броят на събраните
библиографски записа са 629. Всички материали са прегледани „de visu” и част от тях са
анотирани. Библиографското изследване може да представлява интерес за краеведи,
библиотечни работници, културолози, историци, учащи се, преподаватели,
изследователи на обществено-политическия живот в Област Перник и широк кръг
читатели.

Две музикални изпълнения на Народния оркестър при ОК Дворец на културата
направиха празничната атмосфера още по-приятна.
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Снимки от срещата
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