75 години от рождението на Симеон Мильов - Регионална библиотека Светослав Минков - Перник
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Отдел „Краезнание” на Регионална библиотека „Светослав Минков” представя изложба,
която включва част от фонда на библиотеката, посветена на 75 – годишнината от
рождението на Симеон Мильов.

Изложбата от книги, части от книги, сборници, списания, вестници, снимки е
експонирана в читалнята на библиотеката.

Симеон Мильов Симов е историк, краевед, журналист, общественик, политик. Роден е на
18 февр. 1947 г. в Батановци. Завършва специалност „Театър“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“
– Благоевград през 1971 г. и етнография през 1978 г. в СУ „Св. Климент Охридски“.
Секретар е на читалището в Батановци, радиопрограмен ръководител в ДАП – Перник и
специалист в Исторически музей – Перник. В периода 1980–1992 г. е учител по история
в СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Радомир, 1992–1993 г. – зам.-областен управител на
Софийска област, 1993–1995 г. – редактор в списание „Струма“, 1995–1998 г. – директор
на СОУ „Христо Ботев“ – с. Дрен, 1998 г. – зам.-директор в Национален исторически
музей, 2007–2010 г. – директор на Регионален исторически музей – Перник, 2012–2015 г.
– директор на Общински исторически музей – Брезник.

Публикува над 200 статии в централния и местен печат. Автор и съавтор е на книгите –
„Скришен фолклор“, „Изворна вода“, „Бобораци“, „Библиография на
родоизследователската книжнина в България 1900-2000“, „Чалник – игра за всички
възрасти“, „Радибошки страници“, „Пернишки страници“. От март 2000 г. до края на 2001
г. е водещ на предаването за народна музика „Глагорец“ по радио „Кракра“ – Перник. От
дек. 2001 г. е водещ на фолклорната забава „Зуница“ по телевизия „Кракра“ – Перник.
Сценарист е на 12 филма за предаването „Атлас“ по БНТ: „Радомирско поле
църномръко“ – 2000 г., „Етюди от Трънско“ – 2001 г., „По долината на Светля “, „Колош“,
„Земенски пролом“ – 2005 г. и др.
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