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Регионална библиотека „Светослав Минков” съвместно с Общински комплекс Дворец на
културата организираха представянето на книгата „Камино: Пътят на завръщането” в
Перник.

Тихомир Иванов е роден през 1985 г. в Чирпан, работил е като репортер, актьор,
сценарист, асистент-режисьор, главен организатор в различни телевизионни
предавания и др. Участвал е в реализирането на множество световни формати, сред
които „Това го знае всяко хлапе“, „Биг Брадър“, „Денсинг старс“ и др. Докато пише
книгата, Тихомир Иванов следва психология в Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски“. Преди това има бакалавърска степен по телевизионна журналистика от
СУ „Св. Климент Охридски“ и магистърска степен „продуцент в екранните изкуства“ от
НАТФИЗ.

Книгата на Тихомир Иванов представлява увлекателен разказ за пътешествието му по
Ел Камино, прословутия 800-километров поклоннически маршрут до катедралата
„Сантяго де Компостела“ в едноименния испански град. „Някога по този път хората са
тръгвали в търсене на божественото, днес извървяват разстоянието в търсене на себе
си“, сподели на представянето Тихомир Иванов и допълни, че приключението му е
помогнало да надникне дълбоко в душата и мислите си. Това е било съчетано с
капризите на природата, множество туристически забележителности и срещи с хора от
цял свят.

Авторът определя пътуването си, като спасителен остров на надеждата. Преди да се
реши на него се е чувствал празен, самотен, отчужден, неразбран. Авторът каза, че
това е пътепис, лична житейска история и своеобразна изповед. „Камино“ е едно
пътуване към личността в търсене на истината, на ролята на миналото и на всичко,
което променя живота.

Приключението на Тихомир Иванов започва на 13 - петък. И това пътуване за автора се
превръща в лична мисия, която го превежда през неочаквани емоционални и
географски маршрути. За автора да извървиш Пътят - Камино е физическо, но и
духовно предизвикателство. Сблъсък на воля и чувства, на спомени и любопитство. В
книгата се сблъскват и теории за смисъла на живота, за материята и метафизиката, за
късмета, случайността и липсата на случайност, за интимната връзка между човек и
Вселена, за относителността на реалността и значението на гледната точка и
нагласата, а също и за огромното влияние, което семейството и особено майката, оказва
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върху развитието на човешката психика.

Снимки
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